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SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nas termos do artigo 52, inciso IX, da Constituição,_ 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 46, DE 1989 

Autoriza, em caráter excepcional e temporariamente, o Governo do Estado de Minas 
Gerais a exceder o limite da divida consolidada interna do Estado em 203.221.617,968onus 
do Tesouro Nacional- BTN, equivalentes, em 31 de maio de 1989, a NCz$ 239.679.576,22 
(duzentos e trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e no v é mil, quinhentos e setenta é 
seis cruzados novos e Víntê e dois centavos}, para os fins que especifica. 

Art. I' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, em caráter excepcional e tempera· 
riamente, os parãmetros estabelecidos nos incisos I, II e lU do art. 2• da Resolução n' 62, de 28 de outubro· 
de 1975, modificada pela Resolução n' 93, de li de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim
de que possa exceder os limites máximos de sua dívida consolidada interna, para o fim exclusivo de assumir, 
junto ao Banco Centfal do Brasil, obrigação no vaÍor de 203.221.617,96 Bõnus do Tesouro Nacional _: 
BTN, equivalentes, em 31 de maio de 1989, a Ncz$ 238.679567,22 (duzentos e trinta e oitO milhões, seiscento~ 
e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis cruzados novos e vínte e dois centavos), destinada a 
regularizar débito do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S. A e da Caixa Econõmica do Estado de 
Minas Gerais decorrentes da utilização de recursos das Reservas Monetárias do Pais durante o perfodo de 
aplicação do Regime Especial de Administração Temporária a que tais instituições estaduais foram submetidas. 

Art. 2• Esta ResoluÇão entra em vígor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de agosto de 1989. -Senador NelSon Carneiro, Presidente. 
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~PORTO 
IDire1.'cr-Geral do Senado Federal 
P:lb.OICIEL DA SILVA MAIA 
IDillerthnr Executivo 
CE$olll! AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
~Administrativo 

Ll.MZ CARLOS DE BASTOS 
Dire'lor lndU$1rial 
R.ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiietor Ad;unto 

l-ATA DA 111• SESSÃO, EM 16 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Sr. Governa· 
dor do Distrito Federal 

- N~ 70/89-DF (n? 60/89~GAG, na ori
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Projeto de Lei do Distrito Fe
deral n9 39/89, que -dtspõe sobre a politica 
salaria1 dos servidores civis da administra
ção direta, das autarqUiaS e das fundações 
públicas do Distrito Federal _e dá _outr_as 
providências. 

1.2.2-Pareceres 

Referentes às seguintes matérias 
-Projeto de Lei do Distrito Federal n9 

15/89, que dispõe sobre a criação da Car· 
reira de FtsCaUzação e fnspeção, dos res
pectivos cargos, fixação de va1ores de seus 
vencimentos e dá outras prOvidências. 

-Projeto de Resolução n9 62/89, que 
institui Gratificação de Natal. 

1.2.3- Comunicação da Presidên
cia 

Prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei do Distrito Federal n9 39/89, 
lido anteriormente. 

1.24 - LeJtura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 223, -de 
1989, de autoria do Senador Teotonio Vrle
la Filho, que dispõe sobre a inclusão das 
creches e estabelecimentos similares no 
programa educacional brasileiro. 

1.2.5- Requerimento 

- N? 415/89, de aUtOria do Senador Ju
tahy Magalhães, solicitando ao Poder Exe-_ 
cutivo informações que menciona. 

1.2.6- Oficios 

-N9 37/89, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a , 

EXPEDIENTE 
CEN r110 GltÁRCO DO SE:NADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsab•hdade da Mes. do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ............................................... ". NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ..................................... _. .. NCz$ 0,()6 

T1ragem: 2.200-exerii"plares. 

SUMÁRIO 
aprovação do parecer pela inconstitucio
nalidade do Projeto de Decreto Legislativo 
n? 21/88, que dispõe sobre a suspensão 
da vigência dos ates internacionais ainda 
não aprovados pelo Congresso NacionaL 

- N9 38/89, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a 
aprovação do parecer pela inJuridicidade 
do Projeto de Lei do Senado n9 32/87, que 
aJtera a redação do artigo 136 da Conso
lidação das Leis do Trabalho e dá outras 
providências. 

1.2. 7 - Comunicação da Presidên
da 

-Afquivamento, em caráter defmitivo 
do Projeto de Decreto Legislativo n9 21/88 
e do Projeto de Lei do Senado n9 32/87, 
por terem recebido pareceres pela incons
titucionalidade e injulidicidade, respectiva~ 
mente. 

1.2.8- Olldos 

.:....N9 43/89, da Comissão de ·constitui
ção, Justiç-a e Cidadania, comunicando a 
aproVaÇão do Projeto de Lei do Senado 
n~ 82/88, que modifica o Decreto-Lei nç 
2.234, de 23 de janeiro de 1985, que limita 
a remuneração e demais vantagens dividi
das a diplomatas casados, servindo juntos 
no exteríor. 

....:...._ Ne 42/89, da Comissão de Constifuf
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a 
aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n9180/89, que concede reparação de natu
reza económica aos cidadãos impedidos 
de exercer na vida civil atividade específica, 
em decorrência das Portarias Resetvadas 
N• S,SO/GM-5 e.S-285/GM-5, do Minis
tério da Aeronáutica, "' 

-N? 35/89, da Comissão.de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a 
aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n" 120/89, que regulamenta o registro e 
uso das informações geradas pelos Pode
res Públicos e dá outras providência!>. 

1.2._~ - Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo de _72 horas para interpqsição 
de recursos, por um décimo da compo
sição da Casa, para que os Projetes de 
Lei do Senado n.,. 82/88, 120 e 180/89, 
sejam apreciados pelo Plenário. 

1.2.10- Oftclos 

- N9 40/89, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a 
rejeiçáo dO Projeto-de Lei do Senado n? 
43/89, que unifica a hora legal em todo 
o território nacionaJ e revoga a Lei nç 2.784, 
de 18dejunhode 1913. 

- N9 39/89, da COmissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, comunkaildo a 
rejeição do Projeto de Lei do Senado tt' 
140/89, que dispõe sobre a ascensão fun
cional prevista no artigo 69 da Lei n9 5:645, 
de 1 O de dezembro de 1970. 

1.2.11 -Comunicação da Presl· 
dêncla 

-Prazo de 72 horas para interposição 
de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetes de Lei do 
Senado n<:t~ 43 e 140/89, sejam apreciados 
pelo Plenário. 

1.2.12-Discursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
Encaminham;lo à Mesa projetós de lei re
gulamentando o processo eleitoral em cur
sO, ccim vistas à sucessão presidencial. Cri
térios de divuJgação das pesquisas eleito
rais pelos órgãos de divulgação. 

SENADOR JOÃO MENEZES- Cresci
mento desordenado dos _custos das mer
cadorias, 

1.2.13- Comunicação da Presi
dência 

_-Distribuição dos avulsos dos Projetes 
de lei n"' 14 e 15, de 1989-CN, que tratam 
_de abertura de créditos e fiXação de calen
dádo para tramitação das matédas. 

1.2.14-Requerimentos 
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- N? 416/89, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando homenagens 
de_ pesar pelo falecimento do ex-Ministro 
Eduardo de Macedo Soares. Aprovado, 
após usar da palavra no seu encaminha
mento o Senador Nelson Carneiro, tendo 
a Fresidênda se_ associado às homena
gens prestadas. 

- No 417/89, de autOria da Senador Al
bano Franco, solicitando autorização para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa no pe
ríodo de 18 a 30 de agosto do corrente 
ano, para breve viagem ao exterior. Apro
vado. 

-N9 418/89, de autoria do Senador 
Affonso Camargo, solicitando licença, a 
partir do dia I 8 do corrente pelo prazo 
de 125 dias. Aprovado, 

1.2.15- Leitura ele Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 
224/89-Complementar, de autoria do Se
nador carias Chiarem, que estabelece con
dições para a aposentadoria especial dos 
servidores públicos ciVis da União, Esta
dos, Municfpios e do Distrito Federal, bem 
como dos trabalhadores regidos pela CLT, 
conforme o disposto, respectivamente, no 
§ 1? do art. 40 e no inciso II do art 202, 
da Constituição Federal. 

-Projeto de Resolução n9 49/89, de au
toria do Senador Itamar Franco, que dis
põe sobre as condições para pagamento 
do principal e encargos da dívida externa. 

1.2.16- Requerimentos 

- N9 419/89, de urgência para o Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 9/89, que aprova 
o texto do Tratado de Integração, Coope
ração e Desenvolvimento entr(t.Q Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-

vemo da República da Argentina, assinada 
em 29 de novembro de 1988. 

- N~ 420/89, de urgênci.:t par~ a Mensa
gem n9 169/89, relativa a Pleito do Gov_erno 
do Estado de Minas Gerais. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senaçi_o n9 97. de 1989, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que _dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências. Aprovado 
o projeto e as emendas de n"" 1 a 16, 
sendo rejeitadas as demais. À Comissão 
Temporária para ~~dação fanai. 

l.3.t -Matérias apredadas após a 
Ordem do Dia 

_.._Projeto de Decreto Legislativo n9 
9/89, em regime de urgência nos termos 
do Requerimento no 419/89, lido no Expe
diente. Aprovado1 após parecer profeddo 
pelo Senador Leopoldo Peres. À Comissão 

- Diretora para redação final. 
-R e dação final do Projeto de Decreto 

LegiSlativo [1" 9/89, em re_gime de urgência. 
Aprovada. A promulgação. 

-Mensagem n9 169/89, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento 
n9 420/89, lido no Expediente. Aprovado_ 
nos ter!f!oS do Projeto de Resolução n? 
50/89, após parecer proferido pelo Sena
dor Ronaldo Aragão. A Comissão Diretora 
para redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 50(89, em regime de urgência. 
Aprovada. A promulgação. 

_1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR IRAM SAR4/VA -J 0' aniver
sário de falecimento de Pedro Ludovico 
Teixeira. 

SENADOR NABOR JÚNIOR- A ques
tão ambiental. 

SEIYADOR Cll) SAB6J4 DE CARVALHO 
-Panorama político nacional. 

SENADOR ÁUREO MI!i.LO -_Aflálise 
dos candidatas_ à Preside1_1te_ da Repúl?lica. 
O _dir_ejto do povo _votar livremente para 
Presidente da República. Edificação do Pa
lácio da Cultura em Brasilia. 

SENADOR EDISONLOBÁO -L.ánÇo
mento do livro "Educação e DemcX:radaH, 
d.e auto~a do Sehador Hugo Napoleão. 

SEIYADOR JOAO CALMON- Re.lizo
ção de painel sobre o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico Brasileiro, patro
cfoado pel~_finep -_Financiadora de Es
tudos e Projetos. 

SENADOR LO(fi/JVALSÀPTISTA- Fa
lecimento do professor Plínio Garcez de 
Senna. 

SEJYADOR JOSÉ /GIYÂGO FE!IREIRA. 
- O "Projeto Espfrito Santo Século XX.·~ 

SENADOR MAURO BENEVIDES -
Apelo do Fórum dos SecretáriOs de Estado 
ae Agncultura ao Longresso Nacional, no 
sentido de votar o Projeto de Lei Agrícola. 

1.3.3 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-DISCORSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Scii:adoi Cid Sabóia de Carva~ 
lho, proferidq na sessão de 9-8-89. 

3- MESA DIRETORA 

4 - LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANEI'ITES 

Ata da 111 '~- Sessão, em 16 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, 

ÀS 14HORASE30MINUTOS,ACHAM-$E 
PRESEIYTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior -_Leopoldo 
Peres- Carlos De'Cárli- Odadf Soares
Ronaldo Aragão- Jarbas Passarinho - Car
los Patrocínio- Antonio Luiz: Maya- Alexan
dre Costa - Edlson Lobão - ChagaS Rodri
gues -Afonso SanchO- Od Sabóia de Car
valho - Mauro Benevides - Carlos Alberto 
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -
Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco 
Maciel ~ Ney Maranhão-Mansueto de Lavor 

iram Saraiva e Antônio Luiz Maya 

-João Lyra- Teotonio Vllela Filho - Fran· 
cisco Rollernberg - Lourival Baptista - Luiz 
Viana - Jutahy Magalhães _- Ruy Bace!ar 
-José Ignáclo Ferreira - Gerson Cainata 
-João Calmon - Ronan Tito~ Severo Go· 
rnes- Fernando Henrique Cardoso -Iram 
Saraiva - lrapuan Costa Júnior - Pompeu 
de Sousa _:_ Mauricio Corrêa - Meira Filho 
.:..... Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márdo Lacerda - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins 
- Leite Chaves..:__ José Ri eh a - Dirceu Car-

neiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli 
-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de pres~nça acusa o compareci
mento de 53 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimenta], declaro aberta a _sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos . 

O Sr. 1 o SecretáriO procederá à leitura do 
Expediente. 
É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE 
MENSAGEM I'!• 70, DE 1989-DF 

(1'1• 60/89-GAG, na origem) 

Brasüia, 16 de agosto de 1989 
Excelentíssimo SenhOr Presidente do Seria

do FederaF 
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex" o 

anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a polí~ 
tica salarial dos servidores civis da adminis
tração direta, das autarquias e das fundações 
públicas do Distrito Federal e dá outras provi-
dências. ___ _ 

No que diz respeito à política salarial, to
mou-se por paradigma a Mecüda Provisória 
n9 74, de 27 de julho de 1989; qtie trata do 
mesmo assunto na área federal diferindo, ape
nas, no que respeita aos militares e à polícia 
civil que, por força do art. 21, inciso XIV, da 
Constituição Federal, são organizados e man
tidos pela União. 

A medida enseja a revogação da Lei n'1 20, 
de 2 de junho de 1989, por ser cOntrária à 
atual política salarial para o serVidor póblico, 
o que está expresso no artigo 11, do Projeto 
em tela. 

O adiantamento de 50% (ciriqüerita POr
cento) previsto no artigo 5? será pago a partir 
de 1? de agosto de 1989, aos servidores da 
administração direta e autárquica do Distrito 
Federal, por conta da implantação do Plano 
de Carreira a que se refere o art. 39 da Consti
tuição FederaJ. 

Trata-se de iriiciativa que viSa a nivelar a 
remuneração dos aludidos servidores com a 
dos servidores das fundações públicas do Dis
trito Federal. 

O adiantamento mencionado não está sen
do estendido aos integrantes da Categoria 
Funciona] de Assistente Jurídico, urria vez que 
os mesmos não serão inc!Wdos no Plano de 
Carreira, por conta dã qUal se propõe a con-
cessão do adiantamento em tela. _ 

Os oq.1pantes da Categoria em comento 
vêm exercendo a atividade de assistência judi
ciária, alocada ao Distrito F_ederal por força 
de disposições insertas no novo texto constitu
cionai..Assim, até que a União edite lei comple
mentar organizando a Defensaria Pública, nos 
tennos do art. 134, parágrafo ónico, da Consti
tuição Federal, há de se minimizar a situação 
destes servidores que, hoje, prestam no Dis
trito Federal a assistência aos necessitados. 

Em face -dessas razões, propõe-se a eleva
ção do percentual da representação mensal, 
paga à categoria referenciada, em 100 {cem) 
pontos percentuais. passando de 100% para 
200% o seu índtce de cálculo. 

Finalmente, cuidou-se de incluir no prefa
lado projeto a faculdade de opção, pelos servi
dores das fundações, pelo vencimento ou sa
lário do emprego permanente, acrescido de 
55% do emprego em comissão ocupado, de 
forma a se dar a estes tratamento igual ao 
dispensado aos servidores da administração 
direta e autárquica. A medid!3 se antecipa à 
implantação de regime jurídico ónico, confor
me mandamento inserido no artigo 39 da 
Constittdção FederaL 

Permito-me solicitar caráter de urgência na 
apreciação deste projeto, de acordo com o 
art. 49, da Resolução n? 157, dessa Casa Legis
lativa. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• protestos 
de a1ta estima e distinta consideração._-Joa
qruin DomiDgos Ron"z, Governador do Distrito 
FederaL 

PRQJETO DE LEI DO DF N• 39, DE i 989 

Dispõe sobre a polítka salarial dos ser
vidores cMs da administração direta, das 
autarquias e das fundações públicas do 

"DiStrito Federal e dá Outras providências. 

O Senado Pi:i:deral decreta: 
Art.--19" Mantida a data-base estabelecida 

no art. 19 da Lei n~ 4, de 28 de dezembro 
de 1988, os salários, vencimentos, e proventos 
dos servidores civis da administração direta, 
das autarquias e das fundações públicas do 
Distrito Federal serão reajustados trimestral
mente, em percentual igual à variação acumu
lada do fndice de Preços ao Consumidor {IPC), 
verificada nos três meses anteriores, deduzida 
a antecipação a que se refere o art. 2? desta 
lei. 

Pãrflgrafo- único. · O primeiro reajuste tri
mestral dar-se-á em outubro de 1989. 

Art. 27 Sempre que a variação do IPC veri
. ficada no mês anterior for superior a 5%, os 

estipêndios de que trata o artigo anterior serão 
reãjlistados, a título de antecipação, pelo perM 
centual correspondente a este excedente. 

Parágrafo úníco. O disposto neste artigo 
aplicarMse-á a partir de agosto de 1989. 

Art. 39 O disposto rios ãrtigos 1 ç e 2? desta 
lei abrange os proventOs e pensões dos inati
vos e pensionistas, bem assim as parcelas per
cebidas em caráter permanente a título de in
denizaç_ões, auxílios, abonos e o salário-família 
dos servidores regidos pela Lei na 1. 711, 28 
de-OUtubro de 195"2. 

Art. 4? O disposto nos artigos 1 ~. 2? e 3? 
não aican_ça os integrantes da Carreira Policial 
Civil _do Distrito Federal que é organizada e 
mantida pela União, nos termos do artigo 21, 
inciso XIV, da Constituição Federal. 

Art. 59 Fica concedido aos servidores da 
administração direta e autárquica do Distrito 
Federal integrantes do PfanO de ClassificaÇão 
de Cargos de __ que_ trãta-_a Lei n? 5.920, de 
I 9_ de setembro de 1973, 50% ( cinqüenta por 
cento) de adiantamento por conta da implan
tação do Plano de Carreira a que se refere 
o artigo 39 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O adiantamento a que 
se refere este artigo será pago a partir de 1? 
de agosto de 1989, incidindo o percentual so
bre as seguintes parcelas que compõem o 
remuneração: 
i-venCimento ou sa1ário; 
U- Gratificação de Nível Superior, instituí

da pelo Decreto-Lei n~ I.544, de 15 de abril 
de 1977: 

111- Gratificação de Atividade T écnico·Ad
ministrativa, criada pelo Decreto-Lei nç 2.239, 
de 28 de janeiro de 1985; 

IV- Gratificação instituída pelo Decreto
Lei~ 2.367, de 5 de novembro de 1987; 

V- Gratificação pelo Desempenho de Ati
vidades de_ Apoio, criada pelo Decreto-Lei nQ 
2.224, de 9 de janeiro de I 985, cõri1 as altera
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n~ 2.3_67, 
de !987; 

VI- Abono mensal criado pela Lei n9 4, 
de 28 de dezembro de 1988. 

Art. 6" O Governador do Distrito Federal 
encaminhará ao Senado Federai: no prazo de 
30 (trinta) dias, projeto de lei instituindo a car
reira -aeque -ffata ·o -a"rtigo anterior. 

Art. 7" A representação mensal devida 
aos integrantes da Categoria Funciona1 de As· 
sistente Jurídico, do Elano de Classífie.acão 
de CargoS, de_ que trata a Lei n? 5.920, de 
19 de setembro de 1973, fica acresdda em 
100 (cem) pontos percentuais. 

Parágrafõ úilico. Aos servidores de que 
trata este artigo não se aplica o disposto no 
artigo 5". 

Art. &' As disposições constantes do § 29, 
do artigo 39, do Decreto-Lei n" 1.452, de 29 
de abril de 1976,_ com as alterações poste
riores, são estendidas aos servidores das fun
dações públicas do DistritO Federal. 

Art. 9'1 As despesas decorrentes da aplica
ção desta lei correrão à conta de dotações 
próprias do Orçamento do Distrito Federal. 
- Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. I 1. Revogam-se a Lei n" 20, de 2 de 

junho de 1989, e demais disposíÇões em ·con-. 
trário. 

(À Comissão do Distrito Federal) 

PARECERES 
PARECER I'!• 148, DE 1989 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Odadania, sobre o Projeto de Lei do 
Dlstrito Federal nP 15. de 1989, (Mensa- · 
gem no 28, de 1989-DF), que t:ffsj:Jõe so~ 
bre a criação da Carreira de Fiscalização 
e Jnspeçiio, dos respectivos cargos, fixa
ção de v-· J. cs de seus vencimentos e 
dá outras providências. 

Relator: Senador. Mauricio Corrêa 
O projeto de Ie"Cem exame, de iniciativa do 

Governo_ do DiStrito·- Federal,- que trata da 
1 

criação da Carreira de Fiscalização e lnspeção, 
dos respectivos cargos, frxação dos valores 
de seus vencimentos e dá outras providências, 
tramttou na Comtssão do Distrito Federal, ten
do recebido parecer favorável e sido aprovado 
em 30 de maio de 1989. 

A seguir foi encaminhado para discussão 
e aprovação nO plenário do Senado Federal. 

Em 15 de junho de 1989.a discussão foi 
adiada para exame da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, nos termos do 
Requerimento n? 332/89, dos Senadores Ro
nan Tito e Mauricio Corrêa. 

O que sé questiona basicamente é se os 
processos de preenchimentos dos novos Cjlr· 
gos, através da transposição, da ascensão fun
cional e do aproveitamento, estão acordes 
cofl:l o que prescreve o 'ª_rt, 37, da Çonstituição 
Federal. 
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Este dispositiVo cón"stitucional, em seu ind· 
so 11, preSCreve que a investidura em cargo 
ou emprego públicO depende de aprovação 
prévia em concurs-o público. ou seja: 

"Art 37- omissís -
1-omissls 
II-A investidura em cargo ou-emprego pú

blico depende da aprovação prévia em con· 
curso público de provas ou provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação 
e exoneração." 

No projeto de lei em análise, verifica-se que 
o -objetivo do Governo do Distrito Federal é 
de implantar as díretrizes do sistema: de car
reira do serviço civll da União e dos teJ::ritórios 
federais estabelecídos no Decreto-Lei 0° 

2.403, de 21 de dezembro de 1987. 
Recentemente esta Casa aprovou as Carreí

ras de Analista de Orçamento e Auditoria Tri
butária, Leis n~"' 14, de 30 de dezembro de 
1988Ei-33. de 12 de julho-de 1989, respectiVa-
mente. Leis essas que, somadas a este projeto 
de lei em tramitação, bem demonstram o inte
resse do GDF na implantação da nova siste· 
mática de carreira. 

Como ocorreu quando da implantação dos 
novos planos de classificação de cargos, de
terminados pelas Leis no 1.711/52, 3.780/60 
e 5.645/70, os servidores pertencentes aos 
cargos e empregos do quadro de pessoal em 
extinção sempre tiveram a oportunidade de 
participar de processos seletivos internos para 
passarem para o novo plano de pessoal. 

E isso é o correto;pofS não se pode imaginar 
qoe alguma administraÇão objetive moderni
zar seu quadro de pessoal, abandonando sim
plesmente seus funcionários atuais, pela con
tratàção de novos servidores. 

Sendo assim, é muito salutar que o Governo 
do Distrito Federal aproveite a criaçáo da nova 
carreira e, com base no art. 48,__ inciso X. da 
Constituição Federal, efetue a transformação 
dos cargos e empregos públicos vinculados 
às atividades de ftscallzação e inspeção e tarn· 
bém daqueles que, por força das necessidades 
reais do governo, tiveram suas funções deslo
cadas para aquelas atividades. 

O que de fato o GDF está fazendo é a im
plantação paulatina de um novo plano de car
reira, o preVisto no art. 39 -cra Constitulção Fe
deral, e de acordo com os princfpios e dire
trizes do sistema de carreira estabelecidos no 
Decreto-Lei n" 2.403, de 21 de -dezeni.bro de 
1987. 

Assim a transformaçãO-de cargos e empre
gos públicos, prevista no artigo 48, inciso X. 
dá Constituição Federal, do atual plano de car
gos em extinção para o novo plano, não gera 
nova investidura, por não ser uma forma de 
provimento e sim de uma transferência, me
diante concurso interno de provas e títulos 
do servidor do plano em extinção para o novo 
plano de carreira que está sendo criado, por 
determinação do art. 39 da ConStituição Fe
deral. 

O instituto da ascensão funcional apareceu 
como forma de provimento no bojo da Lei 
n9 5.920!73. Dentro -da sistemática instituída 
por esta lei, as categorias funcionais eram 

cfgiupãdas em razão de afinidades e comple
mentariedade de seuS conteúdos funcionais. 
Essas categorias constituídas em grupos, por
tanto, estavam ligadas entre s~ razão porque 

-era concebível a aplicação do institUto em co
mento, ou seja, a saída do servidor de uma 
categoria para outra do mesmo grupo ou de 
outro, ressalvadas as categorias públicas do 
Grupo Política Civil do Distrfto Federal. 

No que díz respeito às carreiras, a sua cria
ção decorre da aplicação do artigo 39 da 
ConsbtuiÇão_ FederaL Dada a origem dessa 
criação, ·as carreiras perderam ·o liame entre 
elas a que existia quando eram categorias fun
cionais e formavam grupos. Assim o·tnstltuto 
que era próprio da sistemática da Lei n9 
5.920173, deixou de existir na prática porque 
as carreiras são autônorrias e independentes. 
À vista desta autonomia e independência não 

---se""jústificà o' concurso interno para provimen-
tos de cargos via ascensão funcional. Além 
disso, é de se veriftcar o aspecto jurídico da 
ascensão funcional. A Constituição Federal de-
1967, com emendas de 1969, em seu art 
97, § i 9, dé-fatO; exigia que -a "1~ investidura" 
em cargo· públfco dependeria de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou pro~ 
vas e titulas. A Constituição Federal vigente, 
em seu art: 37, inciso II, condiciona a investi~ 
-dura-_ en}_ cargo ou emprego à aprovaÇãO em 
concurso público de provas ou provas e títulos, 
em todos os casos,- e não como na anterior, 
adestrita _à 1 ~ investidura. 

Assim, a ascensão funcional constitui-se em 
- fOrma_ de provimento de_ cargos e empregos 

públicos. Do_cotejo das disposições constitu· 
cfonais sup-ra, e do texto hoje em vigor, che-
ga-se à conclusão de que esse instituto não 
pode prosperar, de vez que-não caracteriza 
o recrutanlento universal e derriocrático que 
ensejamos concursos públiCõs. Todavia, é pie~ 
namente jus_tiftcável a promoção na carreira, 
que náo"- é forma de provimento, e que se 
constitUi no horizonte funcional através das 
sucessívas mUdanças de um padrão para o 
subseqüente, de uma classe para outra e, até 
mesmo, de uma categoria funciOnal para ou~ 
tra, desde que pertencentes à mesma carreira. 

É de se verificar, ainda, o constante do § 
_ 2~ Qo art. G_o que inevitavelmente ·gerará proble

mas quando de sua aplicação, haja vista que 
na implantação dos Planos de Carreira a admi· 
nistração sempre respeita o nível de referência 
que o servidor possui na categoria funcional 
que será transformada para a nova caiTeira. 

Por exemplo, o servidor que estiver na refe- -
rência NM 25 c!eve ser enquadrado no padrão 
I da classe da nova carreira, de acordo com 
o Anexo il do projeto de lei em análise. 

Assim sendo, faz-se necessário a mocüft
cação; por emenda, do disposto no § 29 do 
art. 6" do projeto de lei, pois de forma em 
que se encontra, o referido se!Vidor seria en
quadrado na_ categoria inlcial-;--ou seja - Pa
drão I, da 3" classe - equivalente às referên
cias NM T7 à 22 do plano antigo. 

Dentro do exposto, constata-se a existência · 
de vícios de inconstituc;ionalídade no Projeto 
de Lei n9 15, de 1989, que poderão ser sana-

dos mediante a apresentação das seguintes 
emendas: 

EMENDA N' I - CCJ 

--- Dê~se ao art. Jo, e _ã~seu § 29 do projetO 
a seguinte redação: 

M 31 O ingressó na Carreira de que trata 
o art. 1 o far-se-â sempre no padrão I _da 3' 
classe dos respectivos cargos, mediante con
curso público, observando o disposto no art. 
59 desta lei. 

§ I• .............................................................. - .. . 
§ 2>- A promoção obede_cerâ a critérios se

letivos, a serem obedecidos através da regula
mentação própria, assedados a um sistema 
de treinamento e qualificação destinado a as
segurar a permanente atualização e elevação 
do nfvel de eficiência do funcionalismo. 

EMENDA N• 2- CCJ 

Dê-se_ao §_2o do ãrt. 69 do projeto a seguinte 
redação: 

Art. 6' ....................................... - ........ _ .... - .. ~-
§ 19 ·-- --·----
§ 29 o servidor que obtiver a reclassifi

cação de que trata este artigo, será posicio
nado no Padrão da Classe do cargo em que 
for incluído, conforme a posição numérica da 
referência do cargo em transformação, na for
ma do Anexo II. desta lei. 

_EMENDA N• 3- CCJ 

Dê-se ao art: 12 do projeto a seguinte reda
ção: 

Art. 12.. Os concursos públicos em anda
mento na data da publicação desta lei, para 
ingresso nas categorias funcionais menciona
das no art. 5t serão válidos para atendimento 
ao disposto no art. 3?, 

EMENDA Ne 4-CCJ 

Dê-se ao art. 13 do prõjeto a seguinte reda
ção: 

Art. 13. A promoção, a transposíção, o 
aproveitamento, o processo seletivo e a reclas
sificação a que se refere os arts. 39, 59, 69, 

79 e 89 desta lei" somente_ abrangerão seM
dores concursados_e os atingidos pela estabi
lidade prevista no art. 19 do Ato das Dispo
~ções Constitucionais Transitórias da Consti
tuição Federal. 

E o meu parecer. 
Sala das Comissões, 1 O de i:! gostO CfeT9"89--:

- Jutahy MagB!h~es - Maurícjo Corréa, 
Presidente eventual -Roberto Campos, Rela
tor - Chagas Rodrigues -:-João Calmc;.n -
Ney Ma('llnf]iio - Carlos Patrocínio - Aureo 
Mel/o - Ronaldo Aragão -Marco Madel
Márcio Lacerda. 

PA!U!CER N• 149, DE 1989 
Da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania 

Do Senado Federal, sobre o Projeto de 
Resolução n 9 62, de 1988, que instituí 
Orõlificação de Natal 

Relator: Senador Leite-Chaves 

O Projeto de Resolução no 62, de 1988, de 
iniciativa da Comissão Diretora, institui, no · 
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âmbito da_ Senado Federal, a Gratificação de 
Natal, correspondente a 1/12 (um doze avos) 
da remuneração do servidor, para cada mês 
de efetivo exerCício. 

A medida proposta, embora de cristalina 
justiça, não é ino~d9ra. O Poder.. Executivo 
a instituiu, desde 1986, através do Decreto-Lei 
n" 2.31 O, de 22-3-86. pi"evendo sua çonçessãQ __ 
aos funcionários, civis e mil_itares, da União, 
dos territórios e_ ®s autarquias federais, e aos 
membros do Poder Jy_diciário da União, do 
Distrito Federal e aoS territórios e do Tribunal 
de Contas da UniãO. 

Obviamente, a percepção da Gratificação 
de Natal dependeu, em cada um dos órgãos 
mencionados, da respectiva regulamentação, 
calcada nas premissas e condições esta_be
lecidas no pré-falado Decreto-Lei n: 2.310/86. 
A aprovação deste projeto de resolução, por
tanto, terá o condão de trazer a servidores 
do Senado concessão já praticada em outros 
órgãos da Administração Federal. 

No Projeto de. Resolução n" 62.. de 1988, 
embora em estreita conson2mcia com_ o texto 
legal do Poder Executivo, procedeu-se apenas 
ao ajuste de forma, e isso de modo a atender 
à tipiddade da gerência de pessoal. Em outras 
palavras, foi mantida a essência do texto do 
decreto-lei, alterando-se a1guns aspectos for
mais, com o objetivo de atender aos cOntroles, 
serviços _e peculiaridades ligadas ao próprio 
c:orpo funcional. 

O principal desses aspectos refere-se aos 
meses de pagamento da Gratificação de Natal. 
O Decreto-Lei n" 2.310/86 estabelece, em seu 
art. 99, que a gratifiCação será paga no mês 
de dezembro de cada ano, e, no § 1 o desse 
artigo, admite adiantamento de parte da mes
ma entre os meses_ de_janeiro a ncivembro. 

Por seu turno, e de forma mais direta, o 
Projeto de Resolução n~ 62/88, sob exame,-
estabelece, através do art 1" e seu § 3", que · 
metade da gratificaÇão será cOncedida no mês 
de dezembro e a outr_a r:o-.eta_<ie, a titulo de -
adiantamento, no mês de junho de cada ano. 
Isso propicia a unificação de condutas fman
c.eiras e administrativas e sua concentração 
em apenas 2 (dois) meses. 

O projeto de resolução, ademais, omite do 
elenc_o d~~(ast_arnentos, admissíVeis Como de 
efetivo exerdcio, a.licen--Sª deCOrrehte de aci
dente em serviço; essa licença, de resto já 
é prevista, por condensação, em outro item 
daquele elenco, evidenciando-se o projeto tr
retocável também nes_s_e ponto. 

Mas no§ 4" do art.l ~.ao esta_Delecer sanção 
ao servidor demitidQ._-_-ne_gando-lhe direito à 
percepção da Gratificação de Natal e prevendo 
a devolução de eventual recebimento, a título 
de adiantamento, o projeto deixa de estatuir 
quanto ao servidor exonerado. 

Veja-se que, no rigor das acepções termino
lógicas, o servidor "demitido" _o é compulso
riamente, isto é, de- forma punitiva; o servidor 
"exonerado" n&o, pois tem afastamento 
''sponte sua"; o de§f~mento do vínculo de
corre de sua vontade.e_não de s_anção admi
nistrativa. 

Da aplicação dessa vontade do seiVidor de
corre apenas o afastamento do mesmo d_o 

corpo funcional. Desfeito o liame administra
tivo do servidor com_ a instituição, cesSam, 
de plano, novos direitos. Ocorre que os dil-eiÍos 
gerados anteriormente à exoneração _perma
necem _até: sua sat_isfação. E um desses direi
tos, se aprovado o presente projeto de re_solu
ção, é~ã Gratificação de Na~. cujo pagamen
to, fracionário, observa a razão de 1/12 (um 

. çloz.e avos) para cada mês de efetivo_exercício~. 
Não caberia, portanto, dispensar ao servidor 

que espontaneamente se exonera o mesmo 
tratamento dado ao servidor punido com a 
demissãO. 

Isto Posto, entendemos pertinente e essen
cial ao projeto se introduza parágrafo ao art. 
19, mantidos_ e remuherados todos os subse
qüentes, e, pelos motivos exPendidos, opina
mos-}:n~Ia aprovação do Projeto de Resolução 
no 62!88, por constitucional, jurídico, regimên
tal e, nq_ mérito, oportuno com a. seguinte 
_Em~nda: 

cimentos educaçionais e, po~nt'?, um_ seg
mento _1}-orma_l da _educação, devendo assim 
obedecer às normas pedagógicas- estabele
cidas pelo Ministério da Educaçã.o_-e pelas Se~
cretariasEstaduais -e Municipi:tis de 'Educação. 

§ 1 ~ As creches e estabelecimentos nlen
cionados neste artigo observarão os critérios 
de cob~~nça das mensalidades em_ vigor para 
os estabelecimentos educacionais. -

§ ZO Aplicam-se às entidades a que se re
fere esta lei as normas de natureza sanitária 
previstas, para estabelecimentos congéneres, 
pelo órgão competente da administração di
reta. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3<> Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JuStificaçBõ-

EMENDA N? 1 - CCJ ~ Atribui a Constituição promulgada a 5 de 
Outubro de 1988, em seus arts. :zoa e 203, 

Acrescente-se ao art. 1 ~ 0 seguint~. pará- _ do Título VI!i, pertinente aos direitos sedais, 
- -grafo, inantendo-se e renumerando-se os sub- -a todo cidadão, o direito à assistênçia social_, 

seqüimtes: 
''Art. 1 o ·············~~·······-··--·······--··--············ aí compreendida a proteção à infância, cabendo ao Estado garantir o ensino fund;amenta! §4• O seM"dor exonerado a pedido perce- - e o _atendimento em creche e pré-escqla às 

befá a gfatificação na proporção estabelecida - crianças de zero a seis anos de idade. 
no § 1" deste artigo, calculada sobre a reml.lne-
raçao--:ao·-mês da- exoneração e compensada Trata-se de dispositivo em plena consonân-
a importância recebida.., título de adian~men- cia com o espirita da nova Ca_rta Magna, que 
to.'" _ introduz em nosso ordehamento jurídico a no-

Sala das Sessões, 8 de agosto -de 1989. ção de "seguridade social" como um "c:on-
_:_ Cid Sabóia de Carvalho, Presidente, Leite junto integrado de ações de iniciativa dOs Po-
Chaves-Relator-CarlosPatrocínfo;....;;,Mar- deres Públicos_ e da sociedade, destinadas a 
co Maaet - Chagas Rodrigues _ Maurfcio assegurar os direitos básicos como aqueles 
Cdrrêa_ - Edison Lobão ;...._ Jvleira Fi1ho _ relativos à saúde, à previdência e à assistência 
Nex Maranhão- João Menezes- Antônio social". {art. 194) 
Wlz Mafa - Aufeo Mel/o - Jutahj Maga- SabemoS CJUe a disserTiíilaç:ãO daS ciecti~s 
Jhães. - -~-- - e estabêlecirnentos similares por todo o pais 

O SR._ PREsiDENTE (Nelson Carneiro) representa importante passo no Sentido de 
-::- Do Expediente lido consta o Projeto de p"roporcionar à mulher trabalhadora uma in-
Lei do DF n~ 39;--de 1989, que disPõe sobre fra-estrutura dtgriacjúe lhe possibilite desem-
.a polltica salarial dos servidores dvis da admi- penhar com tranqüilidade a sua atividade pro-
nistraçãó d!,reta, das autarquias e das funda- fissíonal. 
ções públicas do Distrito Federal e dã outras A in-clusão -das creches e estabeleclriieOtos 
providências. similares no Progrcirila eduCacional brasileiro, 
: fLmªtéria será despachada à Comissão do e a Jixação, pof lei, de normas relativas às 
Distrito Federal, onde poderá receber emen· nlen~altdades, d-iretrizes peâagôgicãs, e p.:l-
-das pelo prazo de 5 dias. Encaminhada ao drões de salul:irid~d~ a serem observadas, 
Senado no_s termos -do art. 4? da Resolução cumprem o iníportante papel de estabelecer 
n~ 157, de.l988, é!. pioposiÇão terá tramitação os parãineiros necessáiiõs à Ttscaliza~ão e 
urgente, deve_ndo a Comissão~ do Dtstrlto Fe- conltole dessas instituições_ que, por abriga-
dera] emitir seu parecer no prazo máximo de rem ci-ianças -da mats tenra idade, _deverão 
25 dias. satisfazer a e!evados padrões sariíiárioS e -pe-

d SR. PREStnENTE (Neisoit Carneiro)- dagógicos. 
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido Sala das Sessões. 16 de agosto de 1989. 
pelo Sr. 1 Q Secretário. -Senador Téotônio Vilr:la Filho. 

É lido o seguinte (À Comissão de Educação -Decisão 

PROJETO DE LEI DO SENADO teltrlinaliva.) 

N• 223, DE 1989 

Dispõe sobre a indusâo das creches 
e estabefecímentos_ similares no progra

-ma educacional brasileiro. 

O CÔilgresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ As creches e os estabelecimentos 

_s_imilares passam a-ser considerados estabele-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O projeto que acaba de ser lido será publi
cado e remetido à Comissão cOmpetente. 
(Pausa) 
~ Sobre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o $eguinte. 
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REQQERIMENTO N' 415, DE 1989 

Nos termos do disposto no art. 216 dq R~~-~_ 
menta lntemo do Se.na.do Fed~ral, c:ombinado 
com o previsto no art. 50, § 29 da Constituição 
Federal, requeiro seja encaminhado ao Minis
tro Chefe da Secre_tgria de Planejamento da 
Presidência da Repúbltca o presente Requeri
mento, com vistas às informações sobre as 
seguintes questões: 

1} Qual a situação do empréstimo conce
dido pela Sunaman em 1982, através do Fun
do de Marinha Mercante, então administrado 
por aquele órgão e hoje sob controle do Banco_ 
NadonaJ de Desenvolvimento Económico E" 

Social, vinculado a SeplaniPR, para a aquisi
ção do navio rol-on-roJJ~of(denominado Karls
ma? Quem o tomou? Quem é-o devedor? 

2) A empresa de navegação T ransroll é 
considerada inadimplente junto ao Fundo de 
Marinha Mercante? 

3) A empresa Transroll está pleiteando ou 
já recebeu, recentemente, a aprovação da Di
reteria do BNDES para novos financiamentos 
do Fundo de Marinha Mercante para contra
tação da construção de outras embarcações? 

4) É permitido à empresas inadimplentes 
com o Fundo de Marinha Men:;ante ou com 
ações em juízo visaTh_(i9-à liquidação de débitos 
receberem novos financiamentos com recur
sos deste Fundo? 

Justificação 

A questão do navio Karisma, finanCiado pela -
Sunaman, em 1982, com recursos do Fundo 
de Marinha Mercante à empresa Kommar foi 
um dos assuntos mais polêrnlcos na "CPI da 
Corrupção". Este navio foi retirado do estaleiro
inglês Smith Dock e registrado no Brasil pela 
empresa Kommar, de propriedade do ofidal 
da reserva da Marinha José Carlos Franco. 
Abreu, sem qualquer reconhecimento de dívi
da junto às autoridades brasileiras. O Governo . 
pagou a fatura na ordem de US$ 32 mühões 
e nunca obteve desta empresa o reconhe_ci
mento de que a mesma era devedora desta 
importância ao Fundo dé Marinha Mercant!;!. 
Mais tarde, a empresa Transrolf adquiriu a 
Kommare, por conseguinte, o "Karisma"; que 
navega, sem constrangimento, sob sua res
ponsabilidade. Mas, tampouco este novo pro
prietário da embarcaç-ão reconheceu a dívida. 
Simplesmente, pois, consta que jamais o "Ka
risma" foi pago. Verdadeiro absurdo! 

Noticia-se, agora, que novos empréstimos 
serão concedidos à empresa Transroll. O Jor
nal do Brasil de 22 de_jufho, na se_ção "Informe 
JS" afrrma que a Diretoria do 6l'iDES auto
rizou o financiamento de 80 milbQes d_e dóla
res à Transroll, para construir os dois maiores 
porta-containers já feítos na América do Sul. 

Diante deste fato; resta-nós saber se o con~ 
tencioso em torno do "Karisma" já está -Solu
cionado, e, em caso negativo, como pode uma 
empresa inadimplente com o Gove_rno rece-
ber mais fmandamentos? . 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 198_9. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

(Ao exame da CoiiJíssão Díretora.) 

O SR. J:IRESIDEN~ (Nelson Carneiro) 
- O requerimento que acaba de ser liQo vai 
ao exame .da Comissão Dlretora. 

Sobre a mesa, ófídoS -que serão lidos pelo 
Sr. 1? Secretário. -

São lidOs os seguintes 

Of. n• 37 /89-CCJ 
Brasília, 8 de agosto de 1989 

- - s~ohor :Presidente, 
Nos termos do§ lodo art. 101 do RI, comu

nico a V. ~ que_ esta ComiSs~o aprovo_u P<?r 
unanimidade parecer pela inConstitucionalida
de do P'rojeto üe Decr_eto _Legislativo no 21,_ 
de 1988, que "dispõe sobre a suspensão da 
vigência dos atos internacionat_s__ ~inda não 
aprovados pelo ~ongre~so Nacional". 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Cid Sabóia de Ca(Valho. Presidente. 
Of. n' 38/89-CCJ . -~- __ __ . 

Brasília, 8 de iigOSto .::!e 1989 
_ Senhor Presidente, _ _ 
Nos termos do§ l~do art._1Ql do RI, comu

nico a V. Ex' que esta Comissão aprovou por 
unanimi<iade parecer pela injuridkida~e do 
Projeto de Lei do Senado no 32, de )987, que 
"altera a J:edação _ _do _artigo 136 da_ Conso
lidaçã() das Leis do Trabalho e dá outr<;ls provi-
dênmcias'·. -

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Sen_ador Cid Sab6ia de C:arvafho. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Caroeiro) 
-De acordo _com o disposto no § 1" do art. 
101 do Regimento Jntemo a Presidência deter~ 
mina o arquivamento defmitivo do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 21, de 1988 ~do Projeto 
"de Lei do Senado n~ 32, de 1987, uma vez 
que os pareceres da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidad~ia sobre as proposiç~es 
concluíram, respectivamente, pela inconst.J.tu
donalidade e pela injuridicidãde das propo· 
sições elorani aprovados, por unanimidade, 
pelos integrantes desse órgão técnico. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro I 
-Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 19 Se_cretárfo. 

São lidos os seguintes 
--- ---

Of. n' 43/89-CCJ 
Brasília, 10 de agosto de 1_989_ 

Senhór Presidente, 
Nos termos do_§ 3c_ çio artigo 91 do Regi

mento Interno, -comunico a V. EX' qUe esta 
ComiSsão aprovou o PLS n? 82, de 1988, que 
"modifica o Decreto~Lei n<:> 2.234, de 23 de 
janeiro de 1985, que limita a _remuneração 
e demais vantagens devidas_ a -~IPlomatas ca
sados, servindo juntos no_ exterior", na reunião 
desta data, por 10 (dez) votos fa~9ráveis. 

Na oportunidade_~:_eoovo a V. Ex_o meus pro
testos de elevada estima e_ consideração. -
Senador Cid Sabóia de Cãrvalho, Presidente. 
Of, 0'42/89-CCJ 

Brasília, 1 O de agosto de 1989 
Senhor Presidente, _ 
Nos termos do § 3~ do artigo 91 do Regi

mento lnter!lo, c_omunico a V: f:x1' que esta 

Comissão aprovou o PU~ no 180~- deJ989, 
que "concede reparação de natureza econó
mica aos cidadãos impedidos de exerc_er na 
vída civil atividade espeêífica, em dec:orrência 
das portarias reservadas S-50/GM~5 e S-285/ 

-GM-5, do Ministério da Aeronáutica", na reuw 
niã·o-desta data, por 9 (nove) votos favoráveis 
e 3 (três) abstenções. 

Na oportunidade renovo a V. Ex" meus pro
testos de elevada estima e considerãção. -
Senador _Gd Sabóia de Cé11Valho, Presidente. 
Of. n' 35/89-CCJ _ 

Brasília, 8 de agosto de 1989 
Senhor PreSidente, 
Nos termoS do§ _3o do __ artigo 91--do -ReQi---

- meri.to Interng, c_omunico a V. Ex• q-ue_ ~ta 
Comissão aprovoU o PL$ no 120/89, que:-_~·re
gulamenia o registro e uso das ln(oimações 
geradas pelos poderes públicos_ e dá outras 
providências", na reunião desta data, por 9 
(noVe) v9t9s (~voráv.:ei_~ e 1 (uma) ~bstenção. 

Na oportunidade renovo 13 V. Ex" meus pro
-testas de e\eVÇ~,d_ÇJ. estim<;~ e consideração. -
Senador Gd Sabóia de Carvalho, Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- com·- referência ao expediente que acaba 
de ser lido a Presidência comuntca aõ Plenário 
que nos termos-do art. ~1, §§ 3~_a 6" do Regi~ 
menta Interno, depois de publicada a decisão 
da Comiss&o no Diário Clo Con{/restfo Nado
na/, abrir~se-á o prazo de 72 horas para inter
poSição de-reCurso, por um décimo da com
posiçã-o da Casa, para que os Projetas de Lei 
do Senado noS 82, de 19S8, 120 e 180, de 
1989, sejam apreciados pelo Plenário. Esgo
tado esse prazo sem a interposição de recurso 
os projetos serão remetidOs à Câmara q_os 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-=-Sobre a mesa, oficiaS qu_e serão lid~ pelo 
Sr. 1 ~ Secretárlo. 

São lidos os seguintes 
Of. "' 40/89-CCJ - - . _ . 

Brasílía, 1 O de agosto de 1989 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi· 

menta Interno, comunico a V. Ex"_ que esta 
Comissão- rejeitou o PLS Q.Q,- de_ 1989, que 
"unifica a hora legal em todo o território nacio
nal ·e regava a Lei n9 <.784_, de 18 de junho 
de 1913"~nã reunião desta data, por 10 (dez) 
votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 

Na oportunidade renovO a V. Ex• meus pro
- testo~> de elevada estima e consiàeração. -
· Senador Gd Sabóia de Cilrvalho, Preside!nte. 

Of. n• 39/89-CCJ I 
Brasília,_] O de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
tio~ termos do § _ 39 dqj!_ljigo 9) ~C? Regi

mento Interno, comunico a V. ~ que esta 
cOrTiisSão rejeitou o PLS n?-140, de 1989;(Jue 
"di~pÇie sobre a -a-scensão funcional_ previst_~ 
no ar:tigo 6~ da Lei n" 5.645, de ~ÇI de 9-ezembro 
de 1970", na reunião desta data, por 11 (onze) 
votos favoráveis. 

Na opo_rtunidade renovo a V. Ex• meus pro
testos de elevada estima e cqhsideração. -
Senador Od Sabóia de Carvalho, Presldent~. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
- Com referência aO expediente que acaba 
de ser lido a Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 3o a 6° do Regi
mento Interno, depois de publicada a decisão 
da Comissão no Diário do COhgrésso Nado
na/, abrir-se-á o prazo de 72 horas para inte!'" 
posição de recurso, por um-décimo da com
posição da Casa, para que os Projetes de Lei 
do Senado no$ 43 e 140, de 1989, sejam apre· 
dados pelo Plenário. Esgotado_esse prazo sem 
a Interposição de recurso os projetes serão 
remetidos ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Há oradores inscritos. 

Conc·ecfo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO WCENA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. p_re.. 
sidente e Srs. SenadoreS, Vetlho a esta tribUna, 
na tarde de hoje, para fazer algumas conside
rações iniciais sobre a campanha da sucessão 
presidencial da República, e, afinal, apresentar, 
ao Senado, alguns projetas de lei que reputo 
oportunos, no sentido de atualizar a ~gislação 
que dispõe sobre o processo eleitoral em cur
so. 

Evidentemente, diante do quadro que aí es~ 
tá, ainda estamos muito distantes do resultado 
final do pleito presidencial. Não adianta cantar 
vitória antes do tempo. Assim, não há como 
se negar que, pela própria dinâmica do pro
cesso político, possamos ter, a qualquer mo
mento, a qualquer hora, a qualquer dia, fatos 
novos que, sem dúvida, mereceriam a atenção 
dos partidos políticos. 

Quero referir-me à necesSidade, a meu ver 
imperiosa, de reabrirmos os prazos, atê, pelo 
menos, meados de setembro próximo, para 
as coligações partidárias e, por via de conse
qüência, para os registras dos candidatos. 

Caro que ainda estamos em ine-ados de 
agosto, e os horários de propaganda gratuita, 
que a meu ver vão dar o verdadeiro tom à 
sucessão presidencial, iniciar-se-lia somente 
a partir de 15 de setembro próximo, o que 
nos propicia uma margem bastante confor
tável para prorrogarmos um pouco os prazos 
que acabo de menclonar. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, envio à Mesa o seguinte projeto de lei: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' , DE 1989 

Altera a redação do art. 99 da Lei n? 
7.773, âe 8 de junho de 1989, e d~ outras 
providências. (Do Sehador Humberto Lu
cena.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~ O artigo da Lei n? 7.773, de 8 de 

junho de 1989, que dispõe sobre a eleição 
para Presidente e Vice-Presidente cja R~ú
blíca, passa a ter a segujnte_ redação: 

"As Convenções Nacionais Partidárias 
destinadas a deliberar sobre coligações 
e escolha de candidatos serão realizadas 
até o dia l 2 de setembro de 1989, e O 

requerimento de registro dos candidatos 
escolhidos deverá ser apresentado ao T ri
bunal Superior Eleitoral até ãs 18 (dezoi
to) horas do dia 15de setembro de 1989." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificaçã_o 

Dac!as as peculiaridades da próxima eleição 
presidencial, que será a primeira a realizar-se 
após 29 anos da última eleição, é natural que 
a campanha eleitoral se tome intensa e polê-
mica. · --- -

P.rova cfisso é O número de candidatos que 
se apresentam para seus eleitores, além da 
grande diversidade de partidos. Isso, a nosso 
ver, motiva o surgimento, quase que diário, 
de negociações políticas interpartidárias, vi
sando a novas CõTigações. 

Ante estas círcunstâncias, parece-nos opor
tuno e, sobretudo, conveniente que se prorro
guem os prazos previstos no art. 9~ da Lei 
n9 7. 773, de 8 de junho de 1989. -

Por outro lado, forçoso é convir também 
que, se·a eleição não se definir no primeiro 
turno, teremos que preparar o terreno legal 
que permita as coligações pãrtidárias, no se-_ 
gundo turno, o que já foi, inclusive, reclamado 
por ·candidatos de vários Partidos à Presidên
cia .da República. 

Neste particular, ainda _encaminho à Mesa 
o seguinte projeto de lei~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' • DE 1989 

Regula as Coligaçóes Partidárias e o 
prazo de registro de candidatos a Presi
dente _e Vi ce-Presidente da República, nas 

_ eleições em segundo tumo, e dá outras 
" providéndas: (Do Senador Humberto Lu
~na) 

O Congresso Nac:ionâ.i decreta: 
Art. 1 c Ocorreõdo a hipótese prevista no 

§ 1 ~ do art. 29 da Lei no 7.773, de 8 de junho 
de 1989, dois ou mais pait!dos-políticos pode
rão coligar-se para registro de candidatos co
muns. 

Art. 29 As convenções na~ionais partidá
rias destinadas a deliberar sobre coligações 
ser~o realizadas 3 (três) dias após a procla
mação do resultado do primeiro turno e o 
requerimento ao Tribunal Superior Eleitoral 
até as 18 (dezoito) horas do segundo dia após 
a convenção que os escolheu. 

Art -3., ---cs critérios e normas para as con
venções, coligações, registro dos candidatos 
e propaganda eleitoral, para as eleições do 
segundo turno, são os mesmos previstos na 
Lei n9 7.773, de 8 de junho de 1989. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua püblicação. 

-Art. 59 Revogam-se as dispqslções em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa a regulamen
tar, principalmente, a forma pela qual dar-se-

ão coligações partidárias, caso aconteça o se
gundo turno nas eleições presidenciais que 
ocorrerão no corrente ano. 

A Le1 n~ 7.773/89 omitiu, para o caso do 
segundo turno, as formas e prazos para as 
coligações partidárias. _ _ , 

É daro que uma lacuna deste tipo poderá 
trazer transtornos políticos para o bom anda
mento do processo: eleitoral que ora se desen
cadeia em nosso País. 

O segundo-'turno é uma inovação rl_esse 
processo, _e compficá-Io seria_ uma man~ira 
de ãtrasarmos a consagração do_ regime _d_e
mocrático que se vem conquisti'mdo com a 
transição porque passa o País. 

Assim, ao normatizar a matéria, queremos 
contribuir para o aperfeiçoamento eficaz do 
processo eleitoraL _ 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é óbvio 
que, num segundo turno, determinado candi
dato que concorra com outto,-poderá, através 
do seu Partido, fazer uma coligação com-outro 
Partido ou outros Partidos, admitindo atê que 
o seu candidato a Vice-Presidente renuncie, 
para que se facilíte uma aliança mai!i ampla. 

Acredito que isso faz parte da própria lógica 
do nosso processo eleitoral, instituído a partir 
da nova Constituição, _que exigiu a eleição por 
maioria absoluta dos novos Presidente e Vice
Presidente da República, e, por c:onsegiJ_inte, 
admitiu a realização em dois turnos, se neces
sário, da eleição presidencial. 

Um outro aspecto que pretendo colocar, 
às vésperas do início dos horários de propa
ganda gratuita, no próximo mês, é justamente 
b do cálculo do tempo reservado a cada Par
lido ou coligação, o qual é proporç_ional ao 
número de seus representantes no Congresso 
Nacional, isto é, ao número de Senadores e 
de Deputados. 

O Tribunal Superior Eleitoral tomou a deci
são de que amanhã, dia 17 de agosto, este 
prazo encerra-se. 

Portanto, estou enviando à Mesa projeto que 
procura consolidar, na lei, essa decisão do 
Tribunal Superior EleitoraL É o seguinte:· 

PROJETO-DE LEI DO SENA!SO-
N' • DE 1989 

Dispõe sobre..os horários de propagan
da gratuita, nas emissoras de radiodifu
são. (Do Sene~dor Humberto Lucena) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ A nova filiação partidária de Sena

dores e Deputados, a partir de 17 de agosto 
de 1989, não influirá no cálculo do tempo 
destinado aos horários de propaganda_ gratuita_ 
de cada partido ou coligação que concOJ'I'q. 
ãs eleições presidenciais de 15 de novembro 
de 1989. · -

Af!:. ?o O frib"unal Superior -Eleitoral bai
xará a sua competente Instrução Normativa. 

Art. 31 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as· diSPosiçÓês em 
contrário. 

JustiOcaçBo 

O projeto de lei visa a regular o prazo, além 
do qual a nova filiação partidária de Senadores 
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e Deputados não alterará o cálculo do tempo Ora, se essa constitui uma preocupação elo 
dos horários de propaganda gratuita, destina- Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de 
dos aos partidos ou coligações que concor- toda a imprensa, também o legislador deve 
ram às eleições presidenciais deste ano. preoCupar-se com o estabelecimento de todos_ _ 

O Tribunal Superior Eleitoral fixou em 17 os mecanismos possíveis que favoreçam o 
do corrente mês a data limite para que a nova eleitor. 
filiação possa influir no cálculo do referido Sabe-se que é grande o número de eleitores 
tempo. em trânsito no dia das eleições. Por que não 

Este projeto, portanto, o que pretende é in- assegurar o exercício de seu direito ~m .trân-
cluir na lei a: dedsão do TSE. sito, soPretudo tendo em vista que a eleição 

A idéia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é, é de âmbito naciona1, não é candidato do Mu-
justamente, evitar que, nesta hora, transfor- nic!Pio nem do EStado? -
roemos, cada vez mais, a vida pública num E verdade que o projeto que deu origem 
verdadeiro balcão de negócios, num leilão, on- à Lei n97.713, de 8 de junho de 1989, regulava 
decadaParlamentarquesefiHaadeterminado éssa modãlidade de voto. Tal dispositivo foi 
Partido passa a influir no tempo que tem 0 vetado pelo Presiderite da República e o veto 
candidato de outro Partido, para efeito de fazer mantido pelo Congresso Naciona1. Mas, é lógi-
a sua propaganda nos horários gratuitos de co e necessário rever esse ponto, pois como 
televisão e de rádio. já dissemos, para o aperfeiçoamento dessa 

Não me conformo também, que, numa elei- transiçãO -deffiO'Crática se tOrna imperativo 
ção presidencial cOmo esta, que se realiza no aperfeiçoar nossa legislação eleitoral, introdu,-
Brasil, após quase trinta anos, quando a maio- zindo mecanismos eficazes para a consolida-
ria esmagadora do povo brasileiro vai votar, ção do que todos esperamos. 
diretamente, pela primeira vez, para Presidente Ao dizer que o eleitor em trânsito votará 
da República, não se admita que o eleitor vote em seções eleitoraiS próprias, desejo justa-
onde se enc:ontre no dia·da eleição. É 0 cha- mente evitar a possibilidade__ de fraudes, por-
macio voto do eleitor em trânsito. Essa questão - que o que _se a1ega é que, sendo uma seção 
tem sido muito debatida. O Congresso até - comum, o eleitor em trânsito, colocando, ali, 
já tomou uma decisão, que não foi acolhida, C)séU-vOto-eril separado, poderá perturbar a 
para disciplinar esta matéria. normalidad~ do pleito. Ora, se fizermos uma 

Apresento, então, à Mesa o seguinte projeto seÇãO elclloral própria, onde se lê "eleitores 
de lei: em trânsito", já se sabe que, naquela uma, 

PROJETO DE LEI DO SENADO só votar_ã_o os eleitores fora do_ seu_ d9midlio, 
No DE 1989 no dia da eleição. 

Atribui ao eleitof o direitO -de voto em 
transito, e dá outras providências. (Do Se
nador Humberto Lucena.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I\> Nas eleições para Presidente e Vi

ce-Presidente da República, o eleitor que se 
encontrar fora de seu domicilio eleitoral pode
rá exercer o direito de voto. 

Art. ·2~ O SuperiOr Tribunal Eleitoral expe
dirá instruções regulamentando o voto em 
trânsito, ficando, desde logo, estabelecido que 
os eleitores, fora do seu domícflio, votarão em 
seções eleitorais próprias. 

Art. 3\> Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justifica~ão 

Com o advento da transição democrática 
por que passa o País, nada mais justo do que 
a legislação eleitoral consolidar todos os 
meios eficazes para a concretização final desta 
transição. 

Assim, todas as facilidades devem ser dadas 
ao eleitor para que possa exe_rcer o di1'eito 
de voto. 

Agora mesmo assistimos a uma intensa 
campanha, nos meios de comunicação, para 
a maciça participação do eleitor facultativo, 
principalmente os jovens de 16 a 18 anoS. 

Evidentemente que o objetivo desta campa
nha, que obteve grande sucesso, por sinal, 
foi o de motivar os jovens a exercer o direito 
fundamental da cidad.:mia. 

O que não aceito é que num país, Como 
já disse, onde há tanto tempo não se_ vota 
para Presidente da República, e que colhe vo
tos de cidadãos seus no exterior, não pennita 
que- OS seus concidadãos votem em trânsito, 
p~ra Presidente da República. 

- --0 Sr. t)lvaldo Suruagy- Permite V. Ext 
.~:~m aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Antes 
de prosseguir, concederei o aparte ao nobre 
Senador _Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador 
Humberto Lucena,, congratulo~me com V. EX' 
pela feliz iniciativa de apresentar esse elenco 
9e prcijetos disciplinando, regulamentando o 
processo elejtÇ~ral ora em curso. _Mais uma 
vez V. ~ evidencia para esta Casa a 9rande 
sabedoria política, a grande experiência poli
tica que tantas- vitórias lhe tem- consagrado, 
e tantos seroiços que V. ór' tem prestado à 
Paraíba e ao País. Tenho apenas duas dúvidas, 
que gostaria de dirimi-las com V. Ex• A pri
meira diz._respelto à substituição dos candi
datos a Vice-Presidente, no segunqo turnO. 
Ora, sabemos que o Vic~~Presidente não é 
votado. Vota-se no_cabes;:~_de chapa e)_auto
maticamente, se está votando' no candidato 
a Vice. No segundo turno, fatalmente, qual
quer que seja o resultado, as coligações parti
dárias haverão de se impor como uma realida
de, e todo candidato a Vice será natura1mente 
saçrificadO. Todo postulante a Vice, no primei
ro tumo,-será fatalmente sacrificado no segun-

do turno, porque a necessidade das coliga
ções partidárias fa1ará mais alto, e o candidato 
a Více, se tiver bom _senso, renunciará à sua 
çandidatura antes que o titular a peça, para 
fazer uma coligação que permita aumentar 
as suas forças eleitorais. Isso deixar_á_os atuais 
candidatos a Vice numa situação altamente 
incómoda, constrangedora, porque ele sabem 
que, qualquer que seja o resultadÇI, no segun
do turno, serão sacrifiçados dentro_ da com _po
sição dé!lquela chapa. Sobre a segunda dúvida, 
embora eu concorde inteiramente com a es~ 
sência e o espfritO do projeto que V. Ex~ apre~ 
senta, ou s_eja, aumentar-se o número de parti~ 
cipantes do processo eleitora] com o_ voto _em 
trânsito, gostaria apenas de argumentar com 
a prática mais ou _menos comum nas (roo_~ 
teiras dos diversos Estados da Federação basiw 
!eira -o eleitor vota, pela manhã, num Estado 
e, à tarde, em outro, com dois títulos diferen
tes. Não sei V. ~ atentou para este aspecto. 
Qual o meio de se impedir essa prática que 
ainda, lamentavelmente, é tão comum nas 
fronteiras de vários Estados? Sendo homem 
vivido e experiente •. bem sabe V. ~ que esSa 
prática é muito comum entre eleitores que 
residem nas fronteiras de Estados. O voto para 
o eleitor em trânsito não vai facilitar essa práti· 
ca, que é tão nociva pelo aspecto negativo 
que apresenta para a lisura de um pleito eleito
ral? S?lo as dúvidas que eu deixaria à análise 
de V. Ex", acrescentando, mais uma vez, as 
minhas congratulações pela feliz iniciativa da 
regulanlentação desse processo eleitoral. Sow 
mente um homem de estatura política e da 
profundidade de conhecimentos que V. EX' 
possui seria capaz de atentar para os detalhes 
que V. ~ apresenta nos projetas de lei que 
~bmete a esta _Ca_sa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra
deço sensibilizãdo a V. ~ as suas palavras, 
a respeito da minha atuação política e dos 
projetas que ora ofereço. Tentarei dirimir as 
dúvidas de V. EX' 

Quanto às coligações no segundo turno, 
evidentemente no projeto, não incluo que es
sas coligações serão feitas com a mudança, 
na chapa; do candidato a \!ice-Presidente da 
República. V. EX' tem toda a razão. Este é, 
entretanto, um fato político que se tOmará ine
vitável. 

Mas para que ocorra uma substituição do 
candidato a Více-Presidente, o que, juridica
mente, me parece factível, é necessário, em 
primeiro lugar, a renúncia do candidato. Se 
ele mantiver a sua candidatura, poderá forçar 
o Partido que quer coligar-se, para apoiar o 
cabeça de sua chapa a abrir mão da sua postu
lação em torno da '!ice-Presidência da Repú
J:?liça. Se, porém, o candidato a \!iCe-Presidente 
_ac~ar que deva renunciar; esta é uma questão 
de foro íntimo. 

Como_ âisse V. Ex!', não se vota para \!ice
Presidente e, sim, para Presidente. Todavia. 
com a exigência de maioria aDsolUta, se no 
primeiro turno O candidato a Presidente não 
obteve o quorUITJ neCessário, é .claro que o 
Vice-Presidente também não o conseguiu. 
Portanto, do ponto de vista jurídicO, Seria pos-
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sível substituir o Vice no Segundo turno da 
eleição. 

O Sr. Leopoldo Peres- Permita-me, no
bre Senador Humberto Lucena. (Assentimen
to do orador.) 

Tenho a impressão que não, que há um 
registro que é válido para o segundo turno. 
Só se houvesse a renúncia do Vlce. Se não 
esse registro será mantido automaticamente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas é 
claro! Quando digo que é possível juridica
mente, é diante da renúncia. 

O Sr. Mauro Benevides- E a renúil.cia, 
V. Ex' já o disse, é um ato unilateral de vontade. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Um ato 
unilateral de vontade, exatamente. Q_ que é 
importante considerar é que se trata apenas 
de um projeto- que, -·se amanhã for transfor
mado em lei, poderá resolver, ou não, determi
nada situação politica; conforme o andamento 
dos fatos. 

Quanto ao voto em trãnsito, tenho a impres
são, nobre Senador Divaldo Suruagy, de que 
a colocação de V. Ex.• seria perfeita - quer 
dizer, nós estaríamos diante da possibilidade 
de fraude nas fronteiras-, se não tivesse havi
do o recadastramento eleitoral Mas acho que 
nós temos que prestar, pelo menos, uma ho
menagem ao atual Presidente da República, 
Doutor José Samey, que, queiram ou não 
queiram, "pode não ter dado solução ao proble
ma económico, porque, inclusive, não foi ele 
que o criou, mas, sem dúvida, tem que ser 
festejado como um dos homens públicos que 
mais contribuíram para a democratização des
te País, na niedida em que cumpriu todos 
os compromissos que foram assumidos, 
quando da sua eleição, ao lado de Tancredo 
Neves, no famigerado Colégio Eleitoral. 

E, no particular do recadastramento, o Go
verno que aí está, realmente com o nosso 
apoio nesta Casa e na Câinara dos Deputados, 
atingiu urna meta eXtraordinária. Lem]?ra-se 
V. EX que, em 1986:aqúeJes antigos títulos, 
que inclusive eram duplicados - em cada 
Estado havia eleitores que às vezes atê tinham 
mais de dois, tinham três ou quatro -. todos 
foram inutilizados e tudo foi computadorizado. 
A essa altura, os títulos - pelo menos é a 
impressão que eu tenho - não qarão mar
gem, com o recadastramento, a que haja essa 
duplicidade à que se refere V. Ex.• Pode ser 
até que eu esteja enganado, mas o que me 
parece 6bvio é que, realmente, não se poàe 
negar, ao dcjadão brasileiro em trânsito, o di
reito de votar para Presidente da República. 

Aliás, V._Ex•, por exemplo, por _uma questão 
talvez de cautela, poderia até apresentar, quem 
sabe, amanhã, uma emenda, neste projeto 
que estou apresentando, para que não se in
cluíssem, nessa votação em trânsito, os muni~ 
cípios de frontelra. Talvez seja uma Idéia que 
nós poderíamos discutir, oportunamente. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. _SenadOres, além 
desses projetos que estou encaminhando hoje 
à Mesa do Senado Federa], e para os quais 
peço a reflexão dos Srs. Senadores, acima 
dos Partidos, e da própiia sociedade brasileira, 

gostaria de dizer, também, qye ainda estou 
examinando duas outras proposições, para as 
quais chamo a atenção, sobretudo, do Sena
dor Divaldo Suruagy. Uma delas diz respeito 
à possibilidade de colocarmos, na lei, alguns 
critérios, mais rígidos, para disciplinarem a di
vulgação das chamadas pesquisas eleitorais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me con
formo com o que aí está. Sou, como não pode
ria deixar de ser, _e todos nós aqui o somos, 
homem públic-o moderno e, por isso, dou mui
to valor às pesquisas e sempre defendi, inclu
sive através de emendas, que elas fossem fei
tas até, pelo menos, 48 horas antes das elei
ções. Acho que isso faz parte _da essência do 
regime democrático. Nenhum candidato, ne
nhum Partido pode ser contra as pesquisas. 
A Pesquisa é, do meu ponto de vista e da 
técnica, o retrato de um momento que passa. 
É um indicador apenas, mas que serve para 
balizar o comportamento dos candidatos e 
dos Partidos. 

Agora, o que _questiono é _a divulgação da 
pesquisa, porque se ela não obedecer a- deter
minados critérios - e é isso que estou estu
dando para ver se consigo trazer um outro 
projeto de lei ao Plenário à diVulgação da pes
quisa, do modo como é feita, sobretudo pela 
televisão - que é o veículo de comunicação 

-de massa de maior impacto -, pelo rádio 
ou pela própria imprensa escrita, leva a induzir 
o ·eleitor em favor de um ·determinado candi
dato, e, portanto, toma-se não um anóncio 
de urna determinada tendê_nda da opinião pú
blica, mas uma propaganda efetiva desse can
didato. 

Informo a V. Exo.'lo -e à Casa que, por exemplo, 
tive acesso, como outros devem ter tido, a 
algumas planilhas de pesquisas de alguns ins
titutos de _opinião pública, e o que observei 
foi' simples e levou-me a essa concJusão. Pois 
bem, num universg df! mil pessoas pesqui· 
sadas, num determinado Estado, m,nna deter
minada_ cidade, apenas 32%. Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, têm candidato d~finido para 
Presidente da_ República; 68%, portanto, são 
pessoas indecisas. Entretanto, ·quando oS ór~ 
gâos de comunicação, sobretudo a televisão, 
divulgam os resultados elas J:?esquisas, o que 
aCorii&e7 Aparece UrTI deterrTünado ca-nâida
to com 42%, outro com 14%, outro com 5%, 
outro com 4% etc. Ora, esse percentual refe
re-se a quê? Aos 100% pesquisados? Não! 
Apenas aos 32%. Mas isso não é esclarecido 
ao telespectador. Assim o eleitor que está as
sistindo à televisão ... 

O Sr. José f'ogaça - Nobre Senador 
-HumbertO Lucena, absolutamente não é as
sim. 

-o SR. HUMBERTO LUCENA- .•• pode 
ter a impressão de que aqueles percentuais 
refere#se a todo o universo pesquisado. 

O Sr. ,.f~sé Fogaça -Permite-me V. EJÇo 

um aparte, nobre Senador Humberto Lucena? 
Eu go~aria de dar uma e;t<plicação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço. 
com prazer, V. Ex' 

O Sr. José Fogaça - Na verdade. são 
feitas duas perguntas nas pesquisas: a prtmei
ra, no que se refere ao cidadão pesquisado, 
o cidadão que é objeto da consulta, ele respon
de, num universo amplo, se já tem candidato 
à Presidência da República. Ai, sem nenhuma 
referência a qualquer nome que seja, ele res
ponde com o nome que lhe vier à memória 
ou com o daquele por quem ele já se houver 
decidido. Nessa pergunta é que, realmente, 
há um grande número de indecisos. Mais de 
50%. 

O SR. HUMBERTO LUCENA-Sessen
ta e oito por cento. Eu li. 

O Sr. José Fogaça - Sessenta e oito 
por cento. Numa segunda pergunta, onde é 
oferecido um cartão com a relação-dos candi
datos, af o ddadão, diante daquele universo 
limitado de nomes que lhes são oferecidos, 
entre esses candidatos, ele dá 40% para um; 
11% para outro; 6% para outro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ainda 
asSim, o númerO de indecisos é muito grande. 

O Sr. José Fogaça- Sem dúvida. Então, 
há uma adesão só depois de mostrados os 
nomes. Entretanto, a pesquisa prova que essa 
adeSào não é espontânea. 

O SR. HaMBERTO LUCENA- Mas o 
que os órgãos de comunicação não pablicam, 
nobre Senador José Fogaça, é justamente a 
informação do número de -iri.decisos. Como 
não informa o percentual de indecisos, o que 
fica na cabeça do telespectador, do eleitor, 
é a falsa idéia de que aqueles percentuats a 
todo o _universo pesquisado, quando não é 
verdade. 

Portanto, acho que temos de ter a coragem 
de, ao mesmo tempo em que reconhecemos 
o direito de os institutos de pesquisa de opi~ 
nião pública continuarem suas pesquisas -
porque isso é democrático_ - até 48 horas 
antes das eleições, em benefício do próprio 
processo democrático, temos, também, que 
elaborar uma nova lei, ftxando critérios mais 
rígidos para a sua divulgação, pra que o resul· 
tado das pesquisas não eja mainipulado pelos 
órgãos de comunicação social, que podem 
fazer, de repente, a cabeça do eleitor, de tal 
sorte como se não fosse mais necessário fazer 
mais eleição o Brasil, porque um determinado 
candidato já estaria eleito Presidente da Repú
blica. 

Senhor Presidente, vou concluir, mas, antes 
disso, devo dizer, também ... 

O Sr. Carlos Alberto - Concede-me 
V. EX' Um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Carlos Alberto - V. Ex" tem toda 
razão. Eu, que sou publicitário, jornalista, ho
mem de comunicação, conheço perfeitamen· 
te pesquisas, até porque tenho uma estação 
de televisão e analiso pesquisas quase todo 
os meses~ A última pesquisa divulgad,a pelo 
lbope, veja V. ~. é um negócio meio violento, 
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porque passa a ser cabo eleitoral. Não se trata 
de pesquisa para saber, rea1mente, a tendência 
do eleitorado; é. uma pesquisa que indw o 
eleitor. Por exemplo, sabe-se perfeitamente_ 
que dois partidos são grandes neste Congres~ -
so Nacional: o PFL e o PMDB. Ora, a pesquisa 
divulgada sexta-feira foi tendenciosa, para eS
facelar o PMDB e o PFL- sou de outro parti
do, do PTB. Essa pesquisa não foi feita para 
tirar ninguém do PTB, não para tirar ninguém 
dos pequenos partidos, e sim para esfacelar 
o PMDB e o PFL, porque no dia 17 terminará 
o prazo para que os partidos possam ocupar 
maiores espaços na televisão. E o que aconte
ceu? A pesquisa mostrava o fracasso do Dr. 
UJysses Guimarães, baixando-lhe a percenta
gem, fazendo o mesmo com relação ao Dr. 
Aureliano Chaves. Ora, se o PFL e o PMDB, 
pelas pesquisas, são os dois Partidos mais fra
cos, evidente que Parlamentares do PMDB e 
do PFL que _são favoráVefs ao ·candidato já 
vitoiiosO, deixarão estes partidos, como acon
teceu ontem: muita gente deixando o PMDB, 
muita gente deixando-o PFL. Outro dado im· 
portante que notei na pesquisa, foi mostrar 
um só candidato. Sempre que colocava a pes
quisa, já a faziã sób sUposições, quer dizer, 
o candidato classificado em primeiro lugar, 
disputando com Leonel Brizola, ganha; se dis-
putar com Mário C:ovas, ganha. -

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
projeção para o segundo turno. 

O Sr. Carlos Alberto - Exatamente, já 
com projeção para o segundo turno. Posso 
dizer a V. & a V. Ex!- que desmoralizei o lbope, 
quando, em 1982, começou a pesquisa no 
Rio Grande do Norte - eu era candidato a 
Senador -, eu alcançava, mais ou menos, 
8%, 9%, enquanto rrieus adversários, quase 
40%, O resultado fot que ganhei por uma dife· 
rença de 105 mil votos. Hoje pesquisa é tipo -
cabo-eleitoraL. umapesquísa-que, na verdade, 
faz a cabeça do povo. ESta Casa deve estar 
atenta, porque essas pesquisas não fortalecem 
a democracia no Pafs; mas esfacelam os parti
dos políticos e enfraquecem a democracia. 
Quando se pede muito a divulgação, a libera
ção das pesquisas, não se alude a esse tipo 
de pesquisa. Considero esse tipo de pesquisa 
absurdo! V. ~ tem razão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra
deço a V. EX', que é um comunicador social, 
além de Senador da República, e tem uma 
isenção muito grande, por ser de outro partido, 
que não o meu. V. Ex" é do Partido Trabalhista 
Brasileiro e traz. um depotmeritb que deve ser 
considerado pela Cas_a. 

Senhor Presidente, Srs. ... Senãdores, é óbvlo 
que o que pode haver, realmente, é uma indu
ção em marcha e que tem que ser bem exami~ 
nada. Por isso, estou tentando, com a minha 
assessoria, encontrar um meio_de redigirmos 
um projeto que ainda possa, se transformado 
em lei, estabelecer critérios mais radicais para 
a divulgação de pesquisas eleitorais. Deixá~las 
que sejam feitas até 48 horas, tudo bemL mas 
com uma divulgação autêntica, que não possa 
transtornar, mais ainda, a cabeça do eleitor. 
E V. EX' tem razão quando fala sobre resulta-

dos antecipados. porque costumo citar alguns 
exemplos: o atual Presidente da Câmara, o 
Deputado Paes da Andrade, em 1985, era can
didato a Prefeito de Forta1eza, pelo PMDB, e 
tinha 68% de pesquisa, dez dias antes da elei
ção. Pois bem foi derrotado por Maria Luiza, 
surpreendentemente. Em São Paulo, Orestes 
Quércia -tinhi 6%, Antônio Ermírio de Moraes, 
68,7%. E Orestes Quércia, em 60 dias de horá
rios gratuítos de televisão, derrubou Antônio 
Ermírio e elegeu-se Governador de São Paulo. 
No ano passado, Paulo Maluf liderava as pes
quisas- p-ara Prefeito da Capital Paulista. Dor
mru Prefeito e acordo derrotado por Luíza 
Erundina, em face dos gravíssimos e trágicos 
acontecimentos de Voha Redonda, que leva
ram ao trucidamento dois operários. 

o sr. Júi:âhy MaQ-â:riiãeS - Permite 
V. e;Xl- um aparte? -

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Pre· 
sidente, com a sua benevolência, vou ouvir 
o aparte do nobre Senador Jlltahy Magalhães_ 
e; enrseg~ida, atenderei a V. EX 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
- Apesar de a Mesa saber que o assunto 
abordado por V. Ex" é da maior _importância, 
lembra que o seu tempo já está esgotado. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Meu Presi
dente, Senador Humberto Luc;ena, lamento _ 
discordar um pouco de que V. Ex" vem dizen
do. Não devemos estar procurando fantas
mas. As pesquisas de opinião, no meu enten
dimento, são corretas, representam um mo
meiiio. Pode haver modificação nos resulta· 
dos, no decorrer de uma campanha, em razão 
da ocorrência de_ fatos novos. V. Ex" citou o 
caso _ _de Fortaleza. A razão de não ac;;ornpa
nharmos o desenvolvimento da campanha foi 
exatamente a falta da feitura de pesquisas nos 
últimos 90 dias. No caso da Pn:feita Eru.i1dina, 
em São Paulo, aí já sendo acompanhado pelas 
pesquisas, tinha-se claramente _a,. _evolução do 
eleitorado, por uma questão do voto útil e do 
voto anti, a determinado candidato. Então, 
houve uma evolução, que pode ocorrer em 
qualquer _campanha. Se proibirmos a divulga
ção, será pior, porque, em lugar de se dizer 
que o candidato fulano de tal teve 42%, 1 O% 
ou 15%, e se comprovar, segundo determina 
a lei, porque qualquer um pode exigir da em~ 
presa que faz as pesquisas os dados que per
mitaram chegar a esses números; se 11ão der
mos esse direito de divulgação, iremos ter, 
como tivemos em <::ada eleição, quando era 
pt-oibida a divulgação, iremos ter todos os jor
nais publicando que fulano de tal-atingiu o 
42° andiu~~ beltrano está tantos pontos na fren
te de sicrano. Isso seria muito pior,· porque, 
aí, não se_ tem nem a obrigação de dizer como 
se chegou a esses números; mais facilmente 
poderiam manipular os resultados, porque 
.não têm nenhuma obrigação legal de expor, 
aos demais candidatos, a forma como chega
determinaram o percentual de preferência. 
Melhor permitir a divulgação, e não devemos 
ficar preocupados com as pesquisas. Vamos 
tentar fazer com que QS nossos candidatos 

tenham o melhor _aproveitamento eleitoral e 
suas candidaturas recebam melhor participa
ção popular. 

O SR. HUMBERTO LUCENA~- Agra· 
deço a V. & o aparte. 

Em relação, por exemplo, ao nobre Depu
tado Paes de Andrade, quando candidato a 
Prefeito de Fortaleza, em 1985, o que havia, 
na época, era a proibição de se divulgar a 
pesquisa. Mas a pesquisa foi feita, sobre Sena
dor Jutahy Magalhães, e ele recebeu o resul
tado, reservadamente, dez dias antes da elei
ção. E ele tinha õl%. Aí é que está a questão. 
E perdeu. 

Longe de mim - V. EX' me conhece, sou 
um democrata- ser contra as pesquisas. Pelo 
contrário, fui campeão de apreSentaçã"o de 
emendas, aqui, quando todo mundo era con~ 
tra, no sentido de que as pesquisas fossem 
feitas. O que estou questionando é 6 modus 
faciendi da divulgação. 

O Sr. Carlos Alberto - V. EX' questiona 
a metodologia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O que 
contesto é a maneira como os resultados das_ 
pesquisas vêm sendo publicados. 

Por exemplo, não vejo como se possa ad
mitir que esses resultados sejam divulgados 
sem se informar ao telespectador, ao ouvinte 
do rádio, ao leitor do jornal, que aqueles per
centuais incidem sobre, apenas, tantos por 
cento dos eleitores que já têm candidatos. Ora, 
a grande maforia da POpulaÇão nãO sabe disto, 
nobre Sen~dor Carlos Alberto. Estã. é i:Jue e 
a verdade. 

O Sr. Carlos Alberto -Permite V. Ex'
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois 
não. 

~ O Sr; Carlos Alberto ~ Hoje o jornal O 
Globo publica uma pesquisa levada a cabo 
pelo Instituto Gallup em cidades que contam 
com mais de 6 mil eleitores. O resUltado_ é 
muito diferente daquele divulgado seXta-feira 
passada- o primeiro colocado fica com 32%; 
o segundo, com 16%; e o terceiro, com 9%; 
outros com 9%, tudo coro 9%. Chamaria a 
atenção de V. Ex•, há também uma indução 
eJeitoral no fato. Por quê? mostrem-me as pes
quisas nos Estados do Rio de Janeiro, de Mi
nas Cíerats de São Pa.ulo, de Pern~ml:>uco, Es
tado por Estado. Não mostram. Mostram a 
pesquisa por região. Isto é uma coisa absurda! 
Quando se fala na pesquisa, se mostram per
centuais por região. Quer dizer, o Jbope não 
quer mostrar a pesquisa feita no Rio de Janei~ 
ro. Por quê? Por que não mostra _a pesquisa 
no Estado de São Paulo, o resultado paulista? 
Porque não mostra o resultado em Minas Ge· 
rals, em Pernambuco, no Ceará, Para1ba, Rio 
Grande do Norte? Mostra só por região: Fic9 
pensando como se pode manipular. E ã Rede 
Globo está sendo bem preparada, bem articu~ 
lada. Essa pesquisa vem, e cada vez rriais; 
crescendo, e o movimento, daqui a pouco, 
vai acabar com todos os partidos políticos, 
porque vai ficar somente o homem, vai deixar 
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de existir partido. Existe, sim, o homem: deixa
rá de existir Partido. Concordo com V. Ex~, 
com esta preocupação; não devemos aqui, 
por hipótese alguma buscar a não divulgação; 
devemos buscar a divulgação. Por outr_o lado, 
deve-se também buscar, como está sendo fei
to, a metodologia aplicada pelo Jbope, porque 
aquilo que foi feito sexta-feira, de colocar um 
candidato contra todos os candidatos, mesmo 
juntando todo mundo, ele ganha já no segun
do turno. t. um absurdo! Ainda faltam 90 dias 
para a eleição, e a Rede Globo já divulga: fuli
no será o Presidente da República. Será? Muito 
obrigado pela concessão do aparte, nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex 
tem toda a razão, nobre Senador. Por isso 
a preocupação que trago hoje ao Senado Fe
deral. 

O Sr. Moisés Abrão - Nobre Senador 
Humberto Lucena, permite V. Ex" um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois 
não, com a permissão do Sr. Presidente que 
já me advertiu duas vezes. 

O Sr. Moisés Abrão - Nobre Senador 
Humberto Lucena. permita-me discorda de 
V. Ex" a respeito _da divulgação da pesquisa. Na 
verdade, os institutos de pesquisa usam única 
metodologia. Nenhum dos institutos tem uma 
metodologia diferente das outras. E pelo fato 
de divulgar, a metodologia está, apenas, diag
nosticando a opinião pública no momento, 
não está fazendo um diagnóstico das eleições 
do dia 15 -de novembro. Evidente que vários 
fatores poderão fazer com qlie esses resulta
dos se modifiquem no decorrer da campanha, 
relativamente aos Estados. É evidente que, pa
ra facilitar e pelo curto período de tempo que 
os institutos têm, já que estão divulgando as 
pesquisas, de 30 em 30 diaS, procuram regro-:.-
nalizá-las. Se se for fazer a pesquisa, Estado 
por Estado, a metodologia levará ao mesmo 
resultado._ Para. que V. Ex' tenha uma idéia, 
as pesquisas realizadas ultimamente, se forem 
aferir a popularidade de Partidos, o PMDB, 
sem dúvida alguma, é o Partido_que goza da 
maior popularidade no Pais. Quanto às candi
daturas, a coisa se modifica. Apesar de termos 
candidatos de Partidos recém criados que_não 
gozam de nenhuma popularidade na opinião 
pública, estão, hoje, bem colocados na pesqui
sa. Relativamente a tudo isso querer duvidar 
do resultado da pesquisa, é "chover rio molha
do". se tivéssemos um instituto dando um 
resultado diferente de todos os outros que e.F 
tão sendo divulgados, aí, sim, deveríamos le
vantar dúvida; no entanto,- os resultados da 
Vox Populi, ou do Gallup ou da Serpro, ou do 
lbope, todos eles vêm com erro técnico 
normal, que varia até 5%, Mas, no fim, os 
resultado!! têm coincidido._V,_Ex" citou que 
em relação a Luíza Erundina, dez dias antes 
das eleições ·se modifícou O resultado da pes
quisa. Pode-se modificar resUltados de eleição 
em dois, três dias, dependendo de algum fato 
político que venha a s_er preponderante na mu
dança da opinião pública. Para citar um s6 
exemplo, já que V.~ falou em Orestes Quér-

cia, eu, naquela época, era candidato ao Sena
do e vínhamos desenvolvendo uma campa
nha, em Goiás, acompanhada por pesquisa; 
no entanto, quando surgiu o Plano Cruzado, 
houve mutação radical em todas as pesquisas 
que vinham sendo realizadas. Quando surgiu 
o .confisco do boi, e houve uma reviravolta 
no Brasll inteiro, favorável ao PMDB, aí, sim, 
se V. Ex• aferir as pesquisas, verá a coinci
dência com esse fato: o confisco do boi, decre
tado 12elo Governo, foi uma mecfida que agra
dou à opinião pública Não podemos, em fun
ção disso, dizer que os institutos de pesquisa 
estavam manipulando dados, no intuito de in
duzir a opinião pública. Os fatos políticos, os 
acontecimentÇis, est~. sim, é que têm condi
ções de modificar a opinião pública: 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Pre· 
sidente, vou concluir, antes, porém, quero ape
nas responder ao aparte do nobre Senador. 
Em seguida, encerrarei meu pronunciamento. 

Nobre Senador Moisés Abrão, acho que não 
me estou fazendo entender, porque õ Senador 
Jutahy Magalhães também deu um aparte 
mais ou menos na mesma direção do seu. 
Não questione pesquisas ou· até a sua nietodo· 
logia. Tenho o maior respeito, o maior apreço 
pelos institutos que estão aí fazendo pesquisa 
de opinião púbüca: pelo lbope Pelo Gallup, pela 
Vox Populi por todos eles. Essas empresas são, 
realmente, idôneas e competentes e estão pres~ 
tando grandes serviços à causa democrática do 
País. 

Portanto, nem constestei as pesquisas, que 
devem ser feitas até 48 horas antes da eleição, 
tampotic6- a- sua metodologia. O que desejo, 
apenas é discutir a sua divulgação pelos ór
gãos 'de comunicação sociaL Não são os insti
tutos que divulgam as pesquisas. Os institutos 
entregram as planilhas aos seus clientes, no 
caso as emissoras de televisão e de rádio ou 
os jornais. Esses órgãos de cOmunicação é 
que fazem a divulgação. E, aí, é que pode 
entrar o processo da manipulação, para indu
zir o eJeitor a votar nesse ou naquele candidato 

Por exemplo, tenho insistido muito que não 
entendo como se possa divulgar resultado de 
pesquisa sem se colocar o índice de eleitores 
indecisos, para que se pOssa, como telespec
tadOr, como oUvinte de rádio ou _leitor de jor
nal, saber que aquele percentual "x" refere-se 
a um determinado número de eleitores que 
já tem-Caildidato à Presidência da República. 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

b SR. HUMBERTO LUCENA- Não pos
so, nobr~_ Senador, pois já fui advertido pela 
Mesa, a não ser que o Senador Nelson Carneiro 
o permita~ 

O Sr. José Fogaça -V. Ex~ cometeu um 
erro que me parece -n-ecessáriO explicar. V. E~ 
tem toda a razão no sentido de que os institu
tos de opinião e pesquisa devem publicar o 
número... -

O SR. HUMBERTO LUCENA -Insisto, 
não são os institutos que publicam, mas os 
órgãos de comunicação social. 

O Sr. José Fogaça-São Orgãos de infor
mação que contratam os institutos de pesqui
sas. Mas V. Ex· sabe perfeitamente que no 
texto da lei que aprovamos no Senado, aliás 
substitutivo que tive a oportunidade de apre-' 
sentar, aprovado pelo Senado e depois corro
borado na Câmara, é estabelecido um con
junto de elementos analíticos_ em relação ao 
plano de amostragem, como local, região, nú
mero de pesquisandos, métodos. metodolo
gia aplicada em relação à pesquisa, que dá, 
~ qualquer partido político, competência para 
solicitar esses elementos, esses dados e, inclu
sive, argüir em juízo ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas es
ses dados devem ser divulgados, nobre Sena
dor. 

O Sr. José Fogaça- Veja bem, o órgão 
de in~ormação - ou seja, o jomal, o rádio 
ou a televisão - publica aquilo que bem en
tendem. Cabe aos partidos políticos ou aos 
candidatos, requerer as informações que, por
ventura, entenderem necessárias, para com
provar ou não fraude. -Quanto ao que V. Ex" 
está dizendo, ou seja, que o número de indeci
sos deve ser publicado, vou insistir no meu 
argumento - esse .número de indecisos que 
aparece em grande monta, às vezes ultrapas~ 
sande até 60% dos eleitores, só existe quando 
a pergunta é tecnicamente não induzida. O 
que é uma pergunta tecnicamente não indu
zida? É aquela na qual oS nomes dos candi
datos não aparecem, então, o eleitor tem-qUe 
convocar à suã memóriâ o uhiverso de nomes 
que constam da sua paisagem política pes
soal. de modo que a maioria dos eleitores 
não têm presente, não tem, claro para-si, o 
nome no qual gostaria de votar. Alguns pen~ 
sam no cunhado; outros, no tio; e alguns, no 
pai. Mas não podem. S6 podem votar em can
didatos registrados por partidos políticos, e 
é assim no próprio ato eleitoral. De modo que 
toda eleição é-induzida O que é eleição indu
zida? Não é ~quela condicionada no sentido 
artificial. A eleição ou pesquisa induzida é 
aquela na qual o eleitor deve cingirKse, neces
sariamente, a determitÍado número de candi
vota no fulano, no beltrano, no sicrano, ou 
vota em branco. Quando se dá essa pesquisa 
induzida, o número de indecisos decai para 
10, 15% no máximo-: E será assim na própria 
eleição, porque ai só ao milhõeS de eleitores 
estarão diante de um universo limitado de no· 
mes que o Tribunal Superior Eleitoral lhes 
é!IJ_resentará e eles terão que escolher entre 
João, Pedro, Maria, .Antônio, Carlos, seja quem 
for; terão que- se cingir aos nomes que lhes 
são apresentados. Quando acontece, as pes~ 
quisas mostram que o número de indecisos 
é rrií.Iito menor dO qt.ie ãquele que ocorre 
qUando a pergunta não é induzida. Portanto, 
infelizmente V. & não tem razão ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Este é 
um ponto de vista de V. Ex• O meu é outro. 

O Sr. José Fogaça- Os dados que estão 
sendo colocados são reais e não quero dizer 
que gosto deles, que os aplauda Ao contrário, 
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causam-me profundo incômodo, mas, na rea
lidade, o númer_o_de indecisos só ocorre quan
do a pergunta é não induzida; quando o eleitor 
não sabe que nomes escolher. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. EX' 
apenas repetiu o aparte anterior. Portanto, não 
trouxe nenhuma novidade. Mesmo assim, 
agradeço a V. ~ sua particip-ação no debate. 

O Sr. José Fogaça- É que V. Ex" repetiu 
o erro anterior e eu me senti na obrigação de 
repetir o aparte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não 
houve erro, nobre Senador! O que afirmei está 
dentro do meu- raciodnío lógico. O que disse 
a V. Ex' é que, em qualquer hipótese, seja 
a pesqufsa espontânea ou induzida, há indeci
sos. Pode haver um percentua1 maior ou me
nor, num caso ou ·noutro. O que não se pode 
é deixar de divulgar o percentual dos indeci· 
ses. I! isso que estou tentando trazer à discus
são-dos meus nobres Pares. 

O Sr. Moisés Abrão- Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) (Faz 
soar a campainha.) 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não 
permito apartes, nobre Senador, pois o Sr. 
Presidente já me adverte novamente ... 

O Sr. Moisés Abrão- Só um segundo,_ 
para um esclarecimento, ,O fato de algum ór
gão de imprensa não divulgar o número de 
indecisos não quer dizer nada, porque o uni
verso pesquisado é de 100%-.-é -um todo. No 
momento em que se divulgam os percentuais 
de cada candidato, se os somarmos, veremos 
que não perfazem o total de 100% , Então, 
a diferença é exatamente o percentual de inde
finidos. As vezes, um órgão ou outro pode 
não divulgar o percentuaJ de indefinidos, des
de que o somatório dos percentuais dos candi
datos não perfaça 100%. Desta forma, se se 
fizera soma, vai-se notar que há determinado 
número de indefinidos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre 
Senado( Moisés Abrão, vou responder a 
V. Ex" e encerrar, porque não tenho ma[S tempo. 

O equívoco é de V. Ex~ Quando - repitO 
novamente - um órgão da imprensa escrita, 
raJada ou televisada publlca um determinado 
percentual, em favor desse ou daquele candi
dato, esse percentual deve incidir sobre o nú· 
mero de pessoas que já têm candidatos, e 
não sobre os indecisos. 

insisto, mais uma vez, que, ao divulgar a 
informação, o órgão deve dar os percentuais, 
e dizer o número de indecisos, para que a 
opinião pública saiba quantos eleitores, num 
universo de 500, 800 ou 1.000, ainda não téni 
candidato a Presidente da República. 

O Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao con~ 
cluir, sugiro ainda que estudemos a hipótese 
de um outro projeto de lei que venha regular 
a obrigatoriedade, durante o último mês que 
antecede a eleição, isto é, de 15 de outubro 
a 15 de novembro de 1989, âe-ãS emissora_s_ 
de radiodifusão promoverem; -pelo menos, 

dois debates entre os candidatos à Presidência 
da Repúblfca 

Não se pode aceitar que apenas algumas 
emissoras de televisão - entre as quais não 
estã incluída a maior e a mals importante -
façam debates com os candidatos, quando 
se sabe quem detém grande audiência de tele
visão no Brasil. Ninguém pode negar a influên
ci~ d.a _tekvisão como meio de comunicação, 
não só no Brasil, mas em qualquer parte do 
Mundo. 

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o único intuito que me trouxe à tribuna foi 
o de tentar, através desses projetes e debates, 
contribuir para o aperfeiçoamento do proces
so eleitoral e, portanto, do processo demo
crático brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito_ 
bem!) 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te, deixêjl fJ ca_deirti-da pi'esidência, que 
é ocupado pelo Sr. Antônio Luiz Maya, 
Suplente de Secretário. 

Durante o d1Scurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente 
de Secretádo, deixa a cadeira da pres~
ç/ência. que é oc_upãdo pelo Sr. Nelson 
Oitneiro. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te, deixa a cadeira di!l presidência, que 
é óCUpada pelo Sr. Tram Saraiva, J9 Více-
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. por 5 minutos, que falará como Líder 
do PFL. 

O SR. JOÃO MENEZEs (PFL- PA Co
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso} -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, achei muito inte
ressante essa díscussão e preocupação em tor
no das pesquisas eleitoraJs. porque o que é mais 
jocoso é o que ocórte coin as apurações elelto
mfs; o ddadão às vezes dorme. Deputado ou 
Senador e quando acordo no outro dia não 
é mais Deputado nem Senador. Esse é o rãto 
mais grave para o qual precisávamos encontrar 
uma_solução_ definitiva. 

Ocupo a tribuna para dizer que dois fatos 
me preocupam muito atualmente. O primeiro 
deles é aquele que diz respeito ao custo dos 
gêneros alimentícios. Entendo que este é o 
problema mais grave que. atravessamos no 
momento, porque há um crescimento desor
denado no ·casto das mercadorias, sobretudo 
dos produtos -de primeira necessidade. 

Pode até Parecer um assunto que não deve
ria sei" trãtado no Senado, mas é um problema 
eminentemente popular. t aquele em que o 
cidadão vaj ao mercado hoje e compra um 
quilo de feijão por 6 cruzados novos e na se~ 
mana seguinte já custa 12; a carne custa 12 
cruzados novos; o arroz custa 8; o leite todo 
dia aumenta. O leite "C', que e âgUa, água 
branca, á9ua de goma,já passou de 1 cruzado 
noVo. E todos os preços são assim. Os remé
dios, V, Ex" compra numa semana um remé-

dio e 11a outra vai comprar o mesmo remédio 
com um aumento de 40%. Então, há uma 
distorção fantástica neSte _assunto, a que não 
estamos prestando a devida atenção. 

Se é verdade que uma pequena parte da 
população brasileira pode meter a mão no 
bolso e completar semanalmente o aumento 
de seus gastos, é também verdade que, talvez 
80% da população, em lugar de aumentar 
financeiramente os seus gastos, o que faz é 
diminuir a quantidade de produtos necessá
rios para o sustento da familia. 

Então, este fato é para mim um dos mais 
importantes na situação atual. E. por esta ra
zão, apresento um projeto de lei que dispõe 
sobre um crime inafiançável: a remarcação 
de preços de gêneros alimentícios de qualquer 
espécie expostos à venda, e que dá outras 
providências. Somerite havehdo uma lei "C(lfe 
determine pena para aquele que infringi-la, 
que abusar no aumento do custo das merca
dorias, que abusar na remarcação de preços, 
somente havendo uma lei que penalize esse 
procedimento, poderemos controlar, senão 
não haverá controle. 

Pois bem, o fato de ter- apresentado este 
projeto de lei, estabelecendo uma penalidade 
para aqueles que aumentarem, sem nenhuma 
regra, sem nenhuma razão, o preço dos pro
dutos, tem-me custado o combate das asso
ciações comerciais, que reclamam, porque es
tou procurando estabelecer uma penalidade 
para aquele que aumentar indevidamente o 
preço, 

Pergunto: que ameaça há em se colocar 
uma penalidade a um cidadão que aumenta 
os preços se ele for correto? Se ele for correto, 
não sofrerá nenhuma penalidade. É o mesmo 
mecanismo do Código Penal, que diz que só 
se um cidadão for pego como ladrão é que 
vai sofrer tal pena; o que mata vai sofrer tal 
pena; e por esses fatos ninguém se sente 
ameaçado, porque, se o cidadão não é ladrão, 
não vai furtar, não vai matar ninguém, e, então, 
ele não vai sofrer penalidade alguma. Agora, 
se ele roubar, se ele praticar um .:rto ilícito, 
vai sofrer penalidade. Ao passo que aqui o 
que se quer é penalizar aquele_ que subir o 
preço inadequadamente. E o que acontece? 
T odes reclamam que se está contra fulano, 
contra beltrano. AbsõJutãmente! Se o cidadão 
é correto, se o Cidadão age bem, se está dentro 
da lei, ele não tem nada a temer,- comó não 
temos que temer todas as penalidades que 
existem no ambiente de aplicação legal. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Mesa informa a V. Ex~. lamentavelmente, que 
o seu tempo regimental estâ esgotado: 

O SR. JOÃO MENEZES -Espero que 
V. EX' me deixe terminar. 

Como vêein V. Ex~, ás Srs. Senadores e 
alguns Senhores que estão na tribuna de hon· 
ra, o tempo é curto para sustentar a tese-;'para 
se tratar de um assunto que diz respeito ao 
povo, que se relaciona diretamente à bolsa 
do povo, à bolsa do pobre, à bolsa daquele 
que precisa. 

Anteriormente, se passou dez vezes o tempo 
que cabia ao orador ocupar -n-a tribuna. Pois 
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bem, V. Ex!' não estava na Presidência, mas 
estava outro Presidente, o que é a mesma 
coisa._ Não estou reclamando nada, porque 
entendo que na luta nós não reclamamos. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Sou um escravo do Regimento, Excelência. 

O SR. JOÃO MENEZES - E eu sou 
escravo do povo_ como Senador da Repóblica. 

O que quero deixar expresso é que_ apre-
sentei esse projeto de lei com a maior boa 
vontade, e ele está na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Odadania, e se ele não for 
votado nestes_ 1 O dias, vo_u r_e_querer _ao Plená
rio para que entre em regime de urgênda, 
a fim de que o Plenário_ decida .se deV_emos 
realmente estabelecer penalídades para impe
dir _o _abuso. 

Era este, Sr. Presidente, o primeiro pOnto. 
O segundo ponto, infelizmente, _não posso 

examinar:, porque _o tempo me foi cortado, 
gentilmente, por V. Ex•, Sr. Presidente. É aque-

. le em que ia demonstrar a S!tua.ç.ão- de desas
sossego e, sobretudo, irregular, impossível e 
impalpável em que se encontra a campanha 
eleitoral, onde os partidos e _os candidatos não 
se ~ntendem. Aguardarei a oportunidade e 
completarei esta primeira parte e examinarei 
com todo o cuidado e com todo os porme
nores a segunda, que interessa - te_nho a 
impressão -.a todos nós e: à Nação brasileira. 

Sr'. Presidente, muito obrigado. (Muito 
bem!) 

OSR. PRESIDENlE (Iram Saraiva)- N<>
bre Senador João-Menezes, para que 
V. EX" não pense que seja eu o seu algoz, o 
Regimento Interno dispõe que, antes da Ordem 
do Dia, como Líder, cada Senador poderá falar 
apenas por 5 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
presidência comun!ca ao plenário que estão 
sendo distribuídos, hoje, os avulsos dos Proje
tes de Lei n~ 14 e 15, de 1989, do Congresso 
Nacional, que tratam de abertura de crédito.s. 

De_ acordo com as nonnas estabelecidas 
pela presidência e acatadas pelo Plenário para 
tramitação das matérias, é o seguinte o. c;U_en
dário_de sua tramitação:--

Dia 16-8- Distrib_uiç_ão de a~sos . 
N.é 24-8- Prazo para recebimento de emen

das perante a Comissão de Orçamento 
Até 8-9- prazo para a Comissão Mista de 

Orçamento emitir o seu parecer: 

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Se· 
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 ~Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 416, DE 1989 

Pelo falecimento do ex-Ministro Edmundo 
de Macedo Soares, requeremos, na forma re
gimental e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homeriageris: _ 

a) inserção em ata de_ voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à_ família 
e ao Estado do Rio_ de Janeiro.· 

Sala daS Sessões, 16 de agosto de 1989. 
-:-Senador Nelson Cameif'Q.. 

-O-SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- o 
requerimento que acaba de ser lido depende 
de votação. 

Em ·votação. 
Concédo a palavra, para encaminhar a vota

ç~~· ao nobre Senador- Nelson "Cainefro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Patã_-enta.iniphar a votação) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, perdeu o Brasil há pou
cos dias uma~ das suas figüras tradicionais, 
o ex-Ministro Edmundo de Macedo Soares, 
que faleceu aoS 8"~ ªnos depois de uma longa 
vida dedicada a_o_serviço público e aos interes-
ses nacionais:. - . . : : - . . 

Não será necessário recordar a sua ação 
decisiva na construção e no. funcionamento 

- da Companhia Siderúrgica Nacional. Duas ve
zes Ministro de Estado_; governador do Estado 
do Rio,_deixou S. Ex", no curso da sua vida, 
uma longa tradição de homem honesto, ativo. 
trabalhador e patriota. Não podemos, portan
to, deixar de consignar, em nome dos que 
o_ conheceram, em nome dos que acompa
nharam a sua obra, o pesar pelo seu faleci
mento~--

LúcidO,-érà dás· figuras J:llai~.tradicionais e 
mais gratas da vida pública do Rio çie Janeiro. 
Embora, afastado das l_utas partidárias, deixou 

__ S. Ex' uma gran9e tradição de homem público 
digno das homenagens que_ o Senado, apro-
vado este requerimento, irá prestar-lhe. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em Votação _O recjuerimento._ 

Os._Srs~Senadores_que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

. ApróVãdo. 
A "Mé5a- assOõã-Sê .às hoirienagens Edará 

cumprir a deliberação da Casa 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. }9 Secretário. - -

- -É lido ~-~ProvadO o .seguf~te . 

REQUj;B!l'IE\'ITO N• 417, DE 1989 

Senhor Presidente, 
SõJicito, nos termos do artigo 55, item IIL 

da Constiii.üçâo Federal, autorização para au~ 
sentar-me dos trabalhos da Casa no período 
de 18 a 30 de agosto do corrente ano, para 
brevE! viagem ao exterior, onde irei pattidpar 
da "Feira de Produtos Manufaturados Brasilei
ros", no Exhibition Hall de Jetro Tokio em 
lkebuk_u_ro._Iokio, Japão. 

Sala das sessões,· 16 de agosto de 1989. 
--senador AiblJnO Franco 

DOCUME!:ITO A QlJE SE REFERE O 
AUTOR DO REQUERIME/'ITO. SENA· 
DOR AlBANO FRANCO' 

JE!RO RIO DE JANEIRO 
(Japan Extemal Trade Organization) 

Centro Empresarial Rio 

Rio de JaneirO, 19 de junho de 19_89 

Exm• Sr. 
Senador Albano Franco 
MD. Presidente_ da ConfederaçãO Nacional da 
Indústria - CNI 
Avenida Nilo Peçanha, 50- 34° andar 
20044 - Rio de Janeiro - RJ 

Prezado Senhor 
Sentimo-nos imensamente J1.ciifradoS com 

a dedsão de Vo~á Senhoria de que o Brasii; 
através da CN(e ã Jetro íião juntamente-patro
cinar urriá-F'eira de Produtos Manufaiurados 
Brasileiros, no ExhtDítiqn Hall da Jetro T okyo; 
em (kebukuro, Tokyo, no período de 22 de 
agosto de 1989 a 22 de setembro de 1989. 

t:de nossa_ expectativa que esta Fe"irã servirá 
para complementar promoção de relação de 
cooperação entre o Brasil e a Jetro, e simulta
neamente conduzir de modo crescente o inter
câmbio econômico entre os nossos dois paí
ses. 

Coin relaçªO ao apoio deSta Feira, é de nos
. so propósito_ convidar uma pessoa para visitar 
o Japão com as despesas custeadas pela Je
tro. Esta pessoa convidada terá as seguintes 
atribuições no Japão: -

1. Participação na Abertura de cerírriôrila; 
-fazer um discurso e participar na Cer_irilôriià 
stmbólica do corte de fita. 

2, Encontro com líderes governamentais 
e industriais e participação nó tntercâmbio de -
opiniões com relação ao des_envolvimento das 
rela,çp~ comerciais entre os !lOssos dois paí
ses. 

3. Observação das_it_uação atual no Japão, 
nas· âreas de Economia, Comércio, Indústria 
e Desenvolvimento T ecnolóQico. 

4. Visita turística a cidade de KyotO -e áreã · 
de Nara, onde é mantida a tradicional cultura 
japonesa. -

Ficaríamos, portanto, muito agradecidos se 
Vossa Senhoria -pudesse -gentilmente ·acéifar 
o nosso convite ou, na vossa impossibilidade, 
nomear um membro da Diretoria da CNI, 
apropriado para este tipo de convite. 

Apreciaríamos que Vossa Senhoria nos co
municasse a vossa decisão o mais breve possí
vel, para que possamos dar início aos prepara
tivos da programação. 

Na expectativa da recepção da valiosa coo
peração de Vossa Senhoria sobre o assunto, 
permanecemo-nos a sua inteira disposição e 
subscrevemo-nos. 

Atenciosamente. - Hiroshi Yokota, Diretor 
Geral- Jetro - Rio de Janeiro 

. O SR. PRESID~E (Iram Saraiva) -
-_!\provado o requerimento, será concedida a 
licença solicitada. 
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O SR. PRESIDENTE (lram-Saraiva)- So· 
bre a mesa requerimento que será lido pelo 
:Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 418, DE 1989 

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regi~ 
mente Interno, requeiro licença pára tralar de 
interesses particulares, a partir de 18 do cor
rente e pelo prazo de 125 dias. 

Sala das Sessões. 16 de agosto de 1989. 
-Senador Alfonso OlriJargo. , - -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, fica concedida a 
licença s-olicitada 

A Presidência tomará as providências ne
cessárii:ls, no sentido de ser convocado o Su
plerite. 

O SR. PRESIDENTE (fram Saratva) -SO
bre a_ mesa, projetes que serão li_dos pelo Sr. 
l" Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 224, DE 1989-COMPLEMENTAR 

Estabelece condições para :a aposen
tadoria espedal dos servidores púb!idos 
civis da União, Estados, Munlcfpios e do 
Distrito Federal, bem como dos trabalha
dores regidos pela CL T, confiirme o dis
posto, respectivamente, no § J<> do art. 
40 e no inciso II do art. 202, da- Consti-
tuição Federal -

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Conforme o disposto no § 1 o do 

art. 40 e no inciso li do art. 202, -da ConStituição 
Federal, os fundonários civis da União, Esta
dos, Municípios e do Distrito Federal, bem co
mo os trabalhadores em geral, respectivamen
te, s_ujeitos ao exerddo de atividade penosa, 
insalubre ou perigosa ou que assim venha a 
ser considerada, terão direito à aposentadoria 
especial, com proventos integraiS, em tempo 
inferior a trinta e drrco anos de tÚ1.balho para 
o homem e trinta anos para a mulher. 

Art. 29 Para efeito da lei, serão cõnside
radas atividades especiais as _assim definidas: 

1-atividades penosas são-todas aqueJas 
que, por sua natureza, condições ou métodos 
de trabalho, sejam exercidas em condições 
ergonômicas desfavoráveis, suscetíveis de 
provocarem o aparecimento de doeriças crô
niccrdegenerativas ou fadiga física e psíquica 
precoces ou que exijam dos trabalhadores es
forço e condicionamento físicos especiais, re
petitividade imutável da tarefa ou atenção con
centrada em níveis acima dos limites de tole
rância fiXados, em razão da natureza do traba
lho a que estão submetidos ou, ainda, as ativi
dades que são exercidas de forma constante 
e contrariamente ao ritrrio biológico de repou
so noturno e as que, mesmo sem serem insa
lubres, imponham trabalho direto com mate
rial de natureza repugnante ou com restos e 
dejetos humanos e de animais; 

J(- atividades insa1ubres são _aquelas que, 
por sua naturea, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os trabalhadores a agen
tes nocivos à saúde, acima dos limites de tole
rância estabelecidos por normas específicas, 
em razão da natureza e da nocividade do agen
te e do tempo de exposição aos seus efeitos, 
inclusive cumulativamente; 

UI- atividades perigosas são todas aquelas 
que, por sua natureza, condições ou métodos 
de tral?_alho, impliql!em !JO risco constante e · 
acentuado de acidente grave, capaz de provo
car incaPacidade, invalidez perrrianente ou 
morte. · 

Pai'áQrafo ónicó. As atividades penosas, 
insalubres e -perigOsaS serão classificadas con
soante critérios estabelecidos pelo Poder Exe
cutivo, nos graus máximo, médio e mínimo. 

-Arl Jo- A aposentadcirià e$pecia1 é aevida 
ao seMdor público e ao trabalhador em geral 
que tenha exerCido ativídades penosa, insalu
bre ou perigosa ou que assim venha a ser 
considerada, no tempo mínimo de 15 (quinze) 
anos. no grau máximo, 20 (vinte) anos no grau 
médio e 25 (vinte e cinco) anos no grau mí
nimo.-
- -§ J9 O período em que o servidor público 
ou trabalhador celetista, enquadrado nesta lei, 
tenha estado licenciado do serviço para exer:
~r cargo de administração ou de represen
tação sindical ou tenha estado em go_zo de 
aUXJ1io-doença ou aposentadoria por invalidez, 
d_eç:orrentes das atividades especificadas no 
c_aput _deste artigo, será contado para a apo
sentadoria _especial. 

§ 2~_: _O tempo de serviço desempenhado 
em atividades penosas, insalubres ou perigo
sas, em quaisquer dos seus gr~us, serã soma
do ao tempo de seMço em atividade normal, 
para quaJquer espécie de aposentadoria, após 
a conversão daquele, segundo critério de equi
valência e proporclonalidade, através dos se
guintes índices, aos quais será multiplicado: 

I- 2,34 para o homem e 2,0 para a mulher, 
no grau máximo; 

11- 1, 75 para o homem e 1,5 para a mulher, 
no grau médio; 

Ill-1,4 para o homem e 1,2 para a mulher, 
no grau mínimo. _ _ 

§ 39 No caso do exercício de atividade 
que acumule a incidência de duas ou mais 
condições de penosidade, insalubridade e pe
riculosidade, a contagem do tempo far-se-á 
pela adoç:ão do índice referente ao grau ime
diatamente superior, se classificadas em Idên
tico grau, e pelo índice referente ao grau de 
maior intensidade, se classificado em graus 
diferentes. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
sob pena de responsabilidade. 

Arl 59 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 69 Revogam~se _as disposições em 
con1ràrlo. 

Justificação 

Se!;Jllndo o que dispõe o § 1 Q do art 40 
da Cárta- Magna, lei complementar estabele-

ceria exceções _ao disposto no inciso lll, a e 
c, no caso de exercício de atividades conside
radas peno$éi.S, insalubres ou perigosas. 

Nada mais justo do que contemplar o fun
cionalíSmo civil da União, Estados, Municípios 
e do Distrito Federal com a possibilidade _de 
aposentadoria especial, nos casos menciona
dos acima, consoante o seu grau, já tradicio
nalmente hierarquizados em máximo, médio 
e mínimo. 

Abriu-se tam_bém a possibilidade da conta
gem do tempo de serviço em atividades co
muns com as consideradas penosas, insalu- . 
bres_é périgosas, após a conversão desta atra
vés de índices estabelecidos segundo os trité
rios de equiValência e proporcionalidade, para 
qualquer tipo de aposentadoria, mesmo a pro
porcional ao tempo de serviço, conforme reza 
o inciso lll, ·c. para o homem e a mulher. 

Não obstante, para que a lei não permane
cess_e __ anódina ou vaga o suficiente pata ser 
regulamentada e interpretada segundo uma 
ética casuística, fez-se necessário a definição 
clara e minudente das categorias de penosi
dade, insalubridade e periculosidade. O pri
meiro, l').ão tendo definição explícita, aplicou
se-, até o momento, às peculiaridades do traba
lho de estiva, enquanto o último, pela defasa
gem da norma, apenas se relacionava com 
o tf:abalho permanente com inflamáveis e- ex~ 
plosivos em condição de risco acentuado, 
b_em como·o· empregado de setor de energia 
elétrica Õas mesmas condições. Excluía-se, 
assim, grande contingente de trabalhadores 
expostos ao risco iminente de acidente grave, 
militantes em outros setores da economia. 

Da mesma forma, a lei, ao trazer a pleiteada 
isõnomia dos servidores públicos_ com os tra
balhado_res do setor privado, com relação ao 
tratamento frente às_atividades penoSaS, insa
lubres e perigosas, permite a estes uma abor
dagem maís equânime e consentânea ao risco 
a que estão submetidos, em especial quanto 
à penosidade, muitas vezes responsável pelo 
envelhecimento precoce e ao sucatamento 
biológico de vas~ gama de trabalhadores, 
muito cedo impelidos, por incapacidade real, 
mas não inequivocamente ligada- ao trabalho 
exercido, à economia informal ou ao subem-
prego. _ 

Outrossim, para evitar maior massa de apo
sentadorias espeCiais, o Poder Público será 
obrigado a exercer fiscalização mais rigorosa 
nos casos em que a penosidade, a insalu
bridade _e a p€:riculosldade deverem-se mais 
às condições e métodos de trabalho- do que 
à própria natureza_da ocupação. É o que obvia
mente se deseja, permitindo o exercício sau
dável do trabalho ao maoir número possível 
de trabalhadores e não o prêmio amargo de 
uma aposentadoria especial a uma vida já con
sumida pelos rigores excessivos de atividades 
desumanamente acondicionadas. 

Pare~eu-nos tainbém mais justa a equipa
ração _da penosidade, insalubridade e periculo
sidade através dos seus graus, conquartto tra
tarem-se de categorias diferentes de trabalho 
sob condições adversas, embora com efeitos 
danosos semelhçmtes ou equivalentes nas gra
duações estabelecidas. Evita-se, assim, a dis-
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cricionária e sempre incompleta relação de 
atividades profissionais -susceptíveis de apo
sentadoria especial, uma vez que há sempre 
maneiras corretas ou adversas de se exercer 
qualquer trabalho. 

Isto posto, expomos o presente projeto de 
lei complementar à consideraçãO dos ilustres 
Parlamentares, certos de que tenha havido su
ficiente sensibilização, para que prestem o in
dispensável apoiamento à propoSiçao. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1989. 
-Senador Carlos Chíarelli -

(À ComisSáo de Constituição e Justiça 
e Cidadania.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

!'!• 49, DE 1989 
Dispõe sobre as condições para paga

mento do principal e encargos da divida 
externa. 

O Seriado Feder_al Lesºlve:: 
Art. to O pàgainento-de qualquer parcela 

da dívida externa da União, dqs Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios, dos_ Municí
pios e de suas au~rquias e demais entidades 
controladas pelo Poder:_Públlco fica sujeito à 
observância das disposições constantes desta 
resolução. 

Parágrafo único. N; normas desta resolu· 
ção aplicam-se, igualmente, às dívidas que, 
embora contraídas por pessoa ftSica ou jurí
dica de direito privado, tenham passado à res· 
ponsabilidade de órgão integrante da adminis-
tração direta ou indireta, seja na qualidade de 
principal pagador, seja na de garantidor. 

Art 2ç Todo credor externo que pretenda 
receber impórtância, a titulo de pagamento 
de principal ou acessório da dMda __ çon_traíd<;l; 
nos últimos 20-(vi_nte)"a~nos~-deverá, no prazo 
improrrogável de 120 (cento e vinte_)__dias e 
sob pena de caducidade, apresentar ao Banco 
central o títu]o representativo dos seus have
res, devidamente acompanhado de cópia do 
instrumento ·contratual e de minuciosa justifi· 
cação do montante reivindi~ãao. 

§ 1 ~ O Banco Central cOmunicará, por 
carta ou telex, a cada um dos credores que 
tenham registro na entidade, as _exigências_ 
desta Resolução. 

§ 29 O prazo a qUe se· refere o caput co
meça a fluir a partir da ciência do interessadO: 

Art 3° O Banco Central poderá solicitar que 
sejam prestados os esclarecimentos suplemen· 
tares julgados necessários bem corno a produ
ção de documentos ou provas. 

Art. 4~ Em relação a cada credor, o Banco 
Central analisará o pleito quarito aos aspectos 
da origem, legalidade e montante pretendido, 
encaminhando ao Senado Federal_ relatório 
circunstanciado para os fins previstos no inci
so V do artigo 52 da Con:S.fituição. 

Parágrafo único. Em_ qualquer hipótese, 
será feito um levantamento minucioso de tudo 
o que foi pago, a título de juros ou encargos, 
em percentuais superiores às taxas vigentes 
à época da contratação original, consideran
do~se, inclusive, as renegociações havidas. 

Art 5o O" Senado Federal opiniarâ previa· 
mente sobre as operações financeiras exter-

neJs de qualquer natureza, devendo o expe
diente estar acompanhado de: 

a) análise técnica quanto à viabilidade eco· 
n_ômiCo-financeira da operação; 

b) justificativa explicando o grau de priori
dade da matéria no quadro geral dos planos 
e programas nacionais de investimento; 

c) prova de rentabilidade da operação; 
d) minuta do instrumento contratual do 

qual conste cláusula suspensiva dos seus efei
tos até que ·a matéría seja aprovada nos terinos 
do actigo 49, inclso I, da Coristituição. 

Parágrafo único. .O disposto neste artigo 
aplica-se, no que couber, à outorga de garantia 
pelo TesOuro Nacional_aos créditos obtidos_ 
no exterior. 

Art, 6~ É vedado, sob pena de responsa
bilidade do agente, o pagamento de qualquer 
parcela da divida externa sem_ a observância 
do disposto nesta resolução, inclusive em rela
ção àquelas contratadas anteriormente a 5 de 
outubro de 1 !:;!8& . . _ 

Art. 7~ Esta resoluçãQ entra em vigor na 
data_.dç sua publicação. 

Art. 8? São revogadas as disposições em 
coOtrárió~ 

Justificação 

- Tanto a presente Comissão EspeciaJ criada 
no âmbito do Senado Federal como aquela 
outra constituída nos· tern1os do artigo 26 do 
Ato das Disposições tOriStifucionaiS Transi
tórias apuraram, aoiongo dos seus trabalhos, 
a existência de graves -rrregularidadeS no pro
cesso d~ contratação da dívida externa. 

Urge, portanto, a adoção de pronta provi
dência normativa, no exercício da competên
cia constitucional _inscrita no inciso VII do arti
go 52 da Lei fUndamental, a fim de que seja 
-sustado o processo de pàgame-nto até ulterior 
exame de cada caso e renegq<:iação er:n. ter~ 
mOs coiÍ"lpâtíveis com a ordem jurídiça e as 
exiqências da soberania nacional. . 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1989. 
- Senador Itamar Franco. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
-Decisão terminativa) · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os 
projeteS lidos serão publicados e remetidos 
às Çomissões competentes. 

OSR. PRESIDE!'ITE (Iram Saraiva)-So
bre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

SãO lidos os seguintes 

REQOERIME!'ITO N• 419, DE 1989 

Requerenios ui'gênda; nos termos- do a!t. 
336, b do Regimento Interno, para o ProjetO 
de Decreto Legislativo n~ 9, de 1989, que apre· 
va ci texto do Tratado de Integração, Coope
raçãO e DesenVolvimento entre o Governo da 
Repúblíca Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em -29 de 
novembro de 1 98& -

Sal_a da_s_.,.Sess_ões, 16 de agosto de 1989. 
_- Ronari-Ti'to - Carlos Alberto- Moisés 
.Abrão -Diva/do Sufl!agy. 

REQU6RIMENTO f'iv 420, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termOs dO art 
336, b do Regimento Interno, para a Mensa
gem n9 169, de 1989, relativa a pleito do Go
verno do Estado de Minas Gerais, 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1989. 
- Jutahy Magalhães -Moisés Abrão ;;..;.... Di· 
valdo Suroagy. 

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os 
requerimentos que acabam de ser lidos &erão 
votados após a Ordem do Dia, na forma do 
art 340, inciso 11, do Regimento Interno. 

COMPARECEM MAIS OS SRS . .SENADO
RES: 

Aureo Mel! o-O lavo Pires -João Menezes 
-MoisésAbrão -João Lobo- Hugo Napo
leão -José Agripino - Divaldo Suruagy -
Nelson Carneiro- Itamar Franco- Mauro 
Borges. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)~ Es
tá esgotado_ o tempo destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 64 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado no 97, de 1989, d~ a~to
ria do -senador Jutahy Magalhães. que 
disj:)õe -sobre a proteção do cons.umidor 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 143. de 1989,- da 
Comissão Temporária, favorável ao pro
j~to, com as emendas que apresenta de 
n<.>S 1 a 16, nas quais atende, em sua totali
dade, aS Emendas nç;s .18. 22~.6fe 62 
e parcialmente, as de n"" 14, 16, 20; 21 
e 59, oferecidas perante a comissãO; pela 
prejudicialidade· da Emenda no 1 (SubSti· 
tutivo) e pela rejeição das de n9$ 2 a 13, 
17, 23 a 58 e 60; e, ainda, pela prejudicia
lidade do Projeto de Lei do Senado no 
1, de 1989, anexado a este nos termos 
regimentais. 

De acordo com o disposto no art. 374, inci
so XI, do Regimento Interno, a discussão de 
projeto de código poderá ser encerrada me
diante autorização do Plenário, a requerimento 
de Uder, depois de debatida a matéria em 
três sessões consecutivas. Entretanto, uma vez 
que o presente projeto será encaminhado, co
mo subsídio, à ComisSão Mista que elaborará 
o Código -do Consumidor, obedecido o dis· 
posto _no arl 48, da Constituíção Federal, a 
Presidêncla, não havendo objeção do Plenário, 
encerrará a discussão da matéria na presente 
sessãO -e submeterá à votação, em seguida, 
o"-ptojeto e as emendas. 

Em discussão o projeto e as emendas. (Pau
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a diScUssão. 

Em votãção o projeto, sem prejuízo das 
_emendas, 
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Os Srs.-Senadores que o apróvatn-Cjueiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•97, DE 1989 

Dispõe sobre a proteção do consumi
dor e dá outras providências. 

O~Congress_o N.3Ciôríal éiecre~: 

riTOLO! 
Da Defesa do Consumidor 

CAP[TULO I 
DisposiçõeS Oerais 

Art. 1 o A presente lei estabelece normas 
çte proteçãq e defe&a .do consumidor nos ter- ' 
mos do artigo 5°, inciso XXXII, c 170, indso 
V, da Constituição e artigo 48 de suas Dispo-
sições Transitórias. _ . _ 

Art. 29 • Corisum-idor- é- to·da peSsoa --fisica 
o~ jYrídka, nacional ou estrangeira, ejlie ad
quire ou utiliza bens ou-serviços, como desti
natário final. 

Art. 39 Fornecedor de bens ou serviços 
é qualquer pessoa nacional ou estrangeira, 
que seja industrial, importador, exportador, 
empresário, comerciante, agricultor, pecuaris
ta, prestador de serviços de qualquer natureza, 
a título individual ou societário, bem como 
o Estado e outros -organismos públicos, inte
grantes da administração direta ou indireta. 
cOncessionárias de serviço público e demais 
entidades, privadas ou públicas, que desen
volvam atividades de produção,- montagem, 
importação, exportação, distríbuição ou co
mercialização de bens ou prestação de Servi
ços, inclusive os de natureza bancária, finan
ceira, de crédito e secudtârla. 

Arl 4° A Política Nacional do Consumo 
tem por objetivO o atendimento das necessi
dades dos consumidores, o respeito a sua dig
nidade, saúde e segurança, a transparência 
e harmonia das relações de consumo, a prote
ção de seus interesses econàmicos, bem co
mo a melhoria de sua qualidade de vida, aten
didos os seguintes princípios: 

I- reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo; 

n-ação governamental no sentido de pro
teger efetivamente o consumidor, quer dlreta
mente, quer incentivando a criação e desen
volvimento de associações que o represen
tem, bem como assegurando a presença, no 
mercado de consumo, ·de bens e serviços com 
padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho; 

III- harmonizaç~o dos interesses dos parti
cipantes das relações de consumo e compati
bilização da proteção do consumidor e a ne
cessidade de desenvolvimento económico e 
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 
nos quais se funda a ordem económica (art. 
170, da Constituição), sempre Com base na 
boa-fé nas relações entre consumidores e for
nec__edores; 
N- informação ·e educação de fornecedo

res e consumidores, quanto aos seus direitos 

e deveres, com vistas à melhoria do mercado 
de c;onsumo; 

V- incentivo à criação, pelos forneCedores, 
d~ mecanismos eficientes de controle de qua
lidade e segurança de bens e serviços, assim 
como de mecanismos alternativos de solução 
de conflitos de consumo; 

VI- coibição e repressão eficientes de to
dos os abusos praticados no mercado de con
sUmo, inclusive a concorrência desleal e uti!'i
_zação de inventos e criações industriais, das 
marcas-e nomes cóirleit:iais e signos distin
tivos, que possam causar prejui.ros aos consu
midores; 
-VI!- racionalizaç_ão e 1J1elhoria dos serviços 

públicoS: 
VIII- estudo constante das modificações 

do mercado de consumo; 
_ IX- estabelecimento de instância adminis

tratiVas capazes de conhecer e deliberar, sem 
ónus para o consumidor e de forma celere, 
a respeito das reclamações apresentadas. 

Art. 59 A Política Nacional de Consumo 
será executada, com base nos princípios do 
artigo anterior, pelos órgãos federais, esta
duais e municipais que,_direta ou indiretamen
te, intervenham no regramento e fiscalização 
do mercado d_e consumo. 

CAPITULOU 
Dos Direitos Básico5_d_os C'}!Jsumidores 

Art. 6° São_ direitos básicos dos consumi~ 
dores: 

1--A proteção da vida, saúde e segurança 
c_ontra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de bens e serviços perigõsos·ou 
nocivos; 

U- A informação adequada e clara sobre 
os diferentes bens e serviços, com especifi
cação correta de _quantidade, características, 
(Jualidade e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem; 

III-A educação e divulgação sobre o con
sumo adequado dos bens e serviços, assegu
rados_ a liberdade de escolha e a igualdade 
nas contratações; 

N-A proteção contra a publicidade enga
nosa, métodos comerciais agressivos -ou des
leais, bem como contra práticas e cláusulas 
abusivas no fornecimento de bens e serviços; 

V- A modificação das cláusulas contra
tuais que estabeleçam prestações despropor
cionais ou sua revisão por fatos supervenien
tes que as tornem excessivamente onerosas; 

VI- A efetiva prevenção e reparação por 
danos pessoais, morais, coletivos e difusos; 

VIl- O __ acesso aos órgãos Judiciários e ad
ministrativos, com vistas à prevenção ou repa
ração de danos individuais, coletivos ou difu
sos, assegurada da proteção jurídica, adminis
traUvél e técnica, aos necessitados; 

VIII-A facilitação da defesa de seus direi
tos,_ inclusive coin inve"rsão, a seu favor, do 
ônus da prova, quando verossfmel a alegação 
do consumidor, segundo as regras ordinárias 
de experiência; 

- IX-A participação e co_hsulta na formu
lação das polfticas que os afetem diretamente, 
e a representação de seus interesses por inter-

médio das entidades públicas ou privadas de 
proteção Ou defesa do consumidor; 

X-Aadequada e eficaz pi-estação dos ser
viços públicos em geral. 

Art. 7o Os direitos previstos nesta lei não 
excluem outros decorrentes de tratados ou 
conve"ilç6e.S intéíitái::ionáls áe que 6 Brâsil s·eja 
signatário, da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades 
admistrativas competentes, bem como dos 
que derivem dos princípios gerais do direito, 
analogia, costumes e equidade. 

CAPITULO lU 
Da proteção ao Consumidor e da 

Preparação_ dos Danos 
SEÇÃOf 

Da Proteção ii Saúde e Segurança 

Art. 89 Os bens e serviços colocados no 
mercado de consumo não acarretarão riscos 
à saúde ou segurança dos consumidores, ex· 
c_eto os considerado~ norroais_e previsíveis em 
decorrência de sua natureza e fruição, obri
gando~se os fornecedores, em qualquer hipó
tese, a dar as informações necessárias e ade
quadas a seu respeito. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a 
responsabilidade pela reparação dos danos 
causados será objetlva, independendo de pro
va de culpa do fornecedor. 

Art. 99 _O fornecedor de bens e serviços 
potencialmente nocivos a saúde ou perigosos 
deverá, nos rótulos e mensagens publicitárias, 
informar, de maneira ostensiva, a respeito de 
sua nocividade ou perlculosidade, sem pre
juízo da adoção de outras medidas de segu
rança cabives em cada caso concreto. 

Art. 10. O fornecedor de bens ou serviços 
que, posteriormente à sua introdução no mer
cado de consumo, tiver conhecimento da no
cividade, periculosidade ou riscos que apre
sentem, deverá comunicar o fato imediata
mente às autoridades competentes e aos con
sumidores, mediante anúncios publicitários. 

Parágrafo único. Os anúncios publicitá
rios a que __ se refere_ o _caput, serão veiculados 
na imprensa escrita, falada e televisada às expen
sas do fornecedor do bem ou serviço. 

Art. 11. O bem ou serviço que, adequada· 
mente utilizado ou fruído, apresentar alto grau 
de nocividade ou periculosidade será retirado 
do mercado pelos respectivos fornecedores, 
sem prejuízo da responsabilidade pela repara
ção de eventuais_ danos. 

SEÇÃOU 
Da Responsabilidade por Danos 

Art. 12. O fabricante nacional ou estran
geiro, o Importador e o Comérciarite respon· 
dem pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos dec_orrentes de 
projetas, fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus bens, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua utilização. 

§ 1 o Para os efeitos deste artigo, equipa· 
ram-se aos consumidores todas as vítimas do 
evento. 
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§ 2~ O fabricante ou importador s6 se exi
me de responsabilidade se provar que o dano 
é imputável, exclusivamente, à culpa do con· 
sumidor ou de terceiro. 

§ 3ç Aquele que efetivar o pagamento terá 
direito de reaver dos demais responsáveis em 
ação regressiva, o respectiVo montante segun
do sua participação no everito danOsO. 

Art. 13. O fornecedOr de seMços respon
de pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos a presta
ção dos serviços, bem corno por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre a sua frui
ção. 

§ 1 ~ Para os efeitos deste artigo, equipa
ra-se aos consumidores as vitimas do evento. 

§ 2.;o O fornecedor de serviços s6 se exime 
de responsabilidade se provar que o dano é 
imputável, exclusivamente, à culpa do consu
midor ou de terceiro. 

§ 3~ Quando o serviço prestado causar 
dano irreparável a bem de qualquer natureza 
do consumidor, a indenização corresponderá 
ao seu valor de reposição integral 

§ 4~ A responsabilidade dos profissionais 
liberais será apurada mediante _verificação de 
C1Jlpa. 

SEÇÃOJII 
Da Responsabilídade por Wcios dos Bens 

Art 14. O fabricante, Oacional ou estran
geiro, o importador e o comerciante de bens 
de consumo duráveis ou não duráveis respon
dem solidariamente pelos vicies de qualidade 
que os tomem impróprios ou inadequados 
ao consumo a que se destinam ou lhes dimi
nua o valor, assim como por aqueles decor
rentes da disparidade com as indicações cons
tantes do recipiente, da embalagem, rotula
gem ou mensagem publicitária, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua 
escolha:_ __ 

a) substituição do bem por outro da mes
ma espécie, marc_a ou modelo. em perfeitas 
condições de uso; 

b) a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
§ 1? No caso de fornecimento de bens 

in natura será responsável perante o consu
midor o fornecedor imediato. 

§ 2? CoriSideram-se impróprios ao uso e 
consurno: 

a) os bens cujos prazos de validade estejam 
vencidos; 

b) os bens alterados, avariados, falsificados 
ou, por qualquer outra razão, em desacordo 
com as normas regulamentares de fabricação, 
dístribuLção ou apresentação. 

c) os bens que, por qualquer motivo, se 
revelem inadequados ao fim a que se desti
nam. 

§ 3? A substltuiçáo_do bem por outro de 
espécie, marca ou modelo diversos somente 
será feita medi!lnte complementação ou resti
tuição _de eventual diferenç~ de preço. 

Art. 15. O fabricante, o importador e o co
merciante respondem solidariamente pelos ví- . 

cios de qualidade do bem, sempre que, respei
tadas as variações decorrentes de sua natu
reza, seu conteó_do líquido for inferior às indi~ 
_cações do recipiente, da embalagem, rotula
gem ou de mensagem publicitária, podendo 
o_ consumidor exigir, alternativamente e à sua 
escolha: 
- a) substituição do bem por outro da mes

ma espécie, marca ou modelo, sem aludidos 
vícios; 

b) a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
Paragrafo único. Quando o instrumento 

empregado na pesagem ou medição não esti
ver aferido segundo os padrões oficiais, a res
ponsabilidade é exclusiva do fornecedor ime
diato. 

SEÇÃO!V 
Das Responsabilidades 
por W'cios dos Serviços 

Arl 16. O romeçedor de serviços reSPon· 
de pelos vídos de qualidade oti de segurança 
que os tornem Impróprios ou inadequados 
ao consumo ou lhes diminuam o valor, poden
do o consumidor exigir, alternativamente e à 
sua escolha: 

a) a reexecução dos serviços, sem custo 
adicional e quando cabível; 

b) a restituição imediata a quantia paga, 
monetarimanete atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o_abatimento proporcional do preço. 
§ 1 ~ a reexecução dos serviços poderá ser 

confiada a terceiros devidamente capacita
dos, por conta e dsco do fornecedor de ser
viços. 

§ 29 Consideram-se iri1-Pr6prios-ao con
sumo os serviços presta-dos em desacordo 
com as respectivas normas regulamentares. 

Art 17. Quando o fornecimento de servi
ço tiver por objetivo a reparação de qualquer 
bem, considerar~se-á implicita a obrigação de 
empregar cdhlpOnentes de reposição novos 
e originais, sem prejuízo da livre negociação 
das partes. 

Art. 18. Os 6rgãõS públfCos, por si suas 
empresas concessionárias, permisslonárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendi
mento, são obrigados a fornecer servíços ade
quados, eficientes e seguros. 

Parágrafo único. Nos casos de descum
primento, total ou parcial, das obrigações refe
ridas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 
causados, na forma prevista no Título III. 

ScÇÃOV 
Da Presctiçlfo 

Art. 19. Prescreve em um ano o direito 
de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 
constatação dos bens e s_erviços, contados da 
entrega efetiva dos bens ou do término da 
execução dos serviços. 

§ 1 ~ A reclamação fofmãlizada perante 
órgão ou entidade com atribuições de defesa 
do consumidor interrompe a prescrição. 

§ 2~ Quando os bens ou s_erviços forem 
rornecidos mediante termo de garantia, a con
tagem do prazo previsto no presente artigo 
inicia-se_ a partir do seu término. -

§ 3~ A reclamação comprovadamente 
formulada pelo consumidor perante o fome· 
ceder de bens e serviços suspende a prescri
ção até a resposta negativa, que deve ser trans
mitida de forma inequívoca. 

§ 49 Tratando-se de vício oculto, o prazo 
prescricional inicia-se no momentO em que 
ficar evidenciado o defeito. 

Art. 20. A prescrição do direito à repara· 
ção pelos danos causados por defeitoS_ dos 
bens ou serviços, prevista neste CaPítulo rege· 
se pelo artigo 177 do Código Qvll, inici;:indo-se 
a contagem -do prazo a partir da manirestação 
do dano. 

SEÇÃOVI 
Da Cobrança de Dívidas 

Art 21. Na cobrança de débitos o consu
midõr inadimplerite rlão_serâ-eXPosto, injustifi· 
cadament~, a ridíc_ulp, nem _será submetido 
no seu trabalho ou no seu lar, a qualquer tipo 
de constrangimento ou ameaça à sua integri
dade fisica. 

Parágrafo único. _As infrações ao disposto 
neste artigo, além de perdas e danos, indeni
zação por danos morais e outras sanç_ões çabí
veis, ficam SlJjeitas à multa de natureza econó
mica dos infratores, cominada pelo juiz na 
ação proposta por qualquer dos legitit:nados 
à defesa do consumidor em juízo. 

SEÇÃOVII 
Dos Bancos de Dados e Cadastros_ 

de Consumidores _ 

Art 22. a· cohSümido_i',-Sem prejuízo do 
diSPosto no art. -70 -terá acesso àoS cadastros, 
fichas, registres e dados pessoais e de consu~ 
mo arquivados sobre ele. bem como sobre 
as suas respectivas fontes. 

§ }9 Os cadastros e dados de consumi
dores devem ser redigidos em linguagem de 
fácil compreensão, não podendo conter infor
ma._ções relativas a período superior a- cinco 
anos. 

§ 2~ A abertura de cadastro e dados pes
soais de consumo não solicitado deverá ser 
comunicado por escrito ao.consumidor. 

§ 39 Os erros e omissões cadastrais serão 
corrigidos e sanados a pedido do consumidor, 
devendo ser comunicados aos eventuais desti
natários das informações incorretas. 

§ 49 Consumada a prescrição relativa à 
cobrança de débitos do consumidor, não se
rão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de 
Proteção ao Crédito, _quaisqUer informações 
que possam impedir ou dificultar novo acesso 
ao crédito junto aos fornecedores. _ _ 

§ 5? As infrações ao disposto neste artigo, 
aplicam-se_ as mesmas sanções previstas no 
parágrafo único do artigo anterior. 

SEÇÁO VIII. 
Da ExtensãO Subjetiva da ResponsabJ1ldade 

Art. 23. -Os sócioS-gerentes e administra
dores não respondem pessoalmente pelas 
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obrigações imputadas à empresa, exceto nos 
casos de culpa, insolvência ou encerramento 
das respectivas atividades, pelas indenizações 
previstas nas Secções II, III e IV deste Capítulo. 

CAPÍTULO IV 
Das Práticas Comerciais 

SEÇÃOI 
Da Oferta e Publicidade 

Art 24. T ada informação ou publicidade 
velculada por qualquer fonna ou melo de coM 
muntca:ção com relação a bens e serviços ofe
recidos ou apresentados obriga o fornecedor 
e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Art.. 25.. A oferta e apresentação do fome
cimento de bens ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras e ostensivas so
bre as suas características e qualidade, bem 
como sobre os riscos que apresentem à saúde 
e segurança dos consumidores. 

Parágrafo único: É prOibida toda publici
dade, por qualquer melo, capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma preju· 
dldal ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

Arl 26. Quando o forneCedor de benS ou 
serviços se utilizar de publicidade enganosa, 
o consumidor poderá pleitear indenização por 
danos sofridos, bem como a abstenção da 
prática do ato, sob pena de execução espe
cífica, para o caso de inadimplemento, sem 
prejuízo de sançáo pecuniária cabível e de 
contra-propaganda, que pode ser imposta ad
ministrativa ou judicialmente. 

§ 1 ~ É enganosa qualquer modalidade de 
informação ou comunicação de caráter publi
citário, mesmo por omissão, capaz de gerar 
características, qualidade, quantidade, pro
priedades, origem e quaisquer outros danos 
sobre bens e setvl.ços. 

§ 2" Oônusdaprovada\>efacldadeecor
reçáo da informação ou comunicação publici
tária cabe ao fornecedor. 

§ 39 A contra-propãganda a que se refere 
o caput será custeada pelo fornecedor dos 
bens ou serviços. 

Art. 27. Se o fornecedor de bens ou servi
ços recusar cumprimento à oferta, apresen
tação ou publiclade, o consumidor poderá, 
altenativamente e à sua livre escolha: 

a) exigir o cumprimento forçado da obdga
ç!o, nos termos da oferta, apresentação ou 
pubUddade; 

b) aceitar outro bem ou prestação de servi
ço equivalente; 

c) resdndir o contrato, com: direito à resti
tuição da quantia eventualmente antecipada, 
acrescida de correção monetária e perdas e 
danos. 

Arl 28. O termo de garantia ou equiva
lente deve esclarecer em que consiste a mes
ma quantia, bem como a forma e o lugar 
em que pode ser exercitada, sendo entregue 
ao consumidor devidamente preenchida pelo 
fornecedor, no ato da aquisição do bem ou 
serviço. 

Art. 29: Os fabricantes e Importadores 
deverão assegurar a oferta de componentes 
e peças de reposição enquanto não cessar 
a fabricação ou importação do bem. 

Pará_9rafo-"ún!ço. cessada a' fabricação, a 
oferta deverá ser mantida por periodo razoável 
de tempo, nunca inferior a 5 (cinco) anos. 

Art. 30. O consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de 7 (sete) dias contados 
de sua assinatura ou recebimento do bem ou 
serviço, sempre que a contratação ocorrer fora 
do estabelecimerlto comercial, especialmente 
por telefone ou reembolso postal. 

§ 19 Se o consumidor exercitar o direito 
de arrependimento prevlsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualquer títu
lo, durante o prazo de reflexão, serão devo!~ 
vidas, de Imediato, monetariamente atualiza
dos. 

§ 29 Em caso de venda por telefone ou 
reembolso postal o nome_ e endereço do fabri~ 
cante deverão constar na embalagem e na 
publicidade ublizada. 

§ 3° O fornecedor do bem ou seJViço é 
responsável pelos atos de seus representantes 
autonômos ou não. 

SEÇÃOII 
Das Práticas Abusivas , 

Art. 31. É vedado ao fornecedor de bens 
ou serviços: 
1-condicionar o fornecimento de bem ou 

de serviço ao fornecimento de outro bem ou 
serviço; 

II- recusar atendimento às demandas, dos 
consumidores, na exata medida de suas dis
ponibilidades de estoque, e, ainda, de confor
midade com os _usos e costumes; 

Di- enviar ou entregar ao consumidor, sem 
solicitaÇão prévla, qualquer bem, ou fornece
dor qualquer serviço, ressalvada a remessa 
de amostras grátis; 
_ N- prevalecer-se da fraqueza ou ignorân~ 
da do consumidor, tendo em vista sua idade, 
saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingb--lhe seus bens ou serviços; 
V- executar serviços sem a prévia elabo

ração de orçamento e autorização expressa 
do consumidor; 

VI- repassar informação depreciativa refe
rente a ato praticado pelo consumidor no exer
cício de seus direitos; 

Vil- colocar, no mercado consumo, ·qual
quer bem ou servlÇ<? sem observância das nor
mas previstas pela Associação Brasüeira de 
Normas Técnicas; 

VIII- praticar quaisquer outros atas defini
dos em lei como condutas abusivas. 

Parágrafo único. Os bens remetidos ou 
entregues ao consumidor, na hipótese prevista 
no inciso III, equiparam-se.,às amostras grátis, 

. inexistindo obrigação de pagamento. 

Art. 32. O fornecedor de serviços será 
obrigado a entregar ao consumidor orçamen· 
to prévio disCriminando o valor da mão-de· 
obra, dos materiais e equipamentos a s_erem 
empregados, as condições de pagamento, 

· b:eoo como as datas de início e término dos 
serviços. 

§ ]9 Salvo estipulação em contrário, n va
lor orçado terá validade pelo prazo de 10 (dez) 
dias, contados da sua elaboração. 

§ 2<> _Uma vez aprovado pelo consumidor 
o orçamento obriga os contraentes e somente 
pode ser alterado mediante livre_ negociação 
das partes. 

§ 39 O consumidor não respõnde por 
quaisquer ônus ou acréscimos deçorrentes da 
contratação de serviços de terceiros, não pre
vistas no orç_amento prévio. 

Arl 33. No caso de fornecimento de bens 
ou de serviços sujeitos ao regime de controle 
ou de tabelament<? de preços, os fornecedores 
deverão respeitar os limites oficiais sob pena 
de, não o fazendo, responderem pela restitlli· 
ção da quantia recebida em excessO", moneta
riamente_ atualizada, podendo o consumidor 
exigir~ à sua escolha; o desfazimento do negó
cio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Art. 34. As infrações ao disposto nesta e 
na Secção anterior, além das perdas e danos, 
índenização por danos morais, perda dos juros 
e outras sanções cabíveis, ficam sujeitas •à 
multa de natureza civil, proporcional à gravi~ 
dade de infração e à condição econômica do 
infrator,·comínada pelo juiz na ação proposta 
por qualquer dos legitimados à defesa do con
sumidor ein juízo. 

CAPÍTULO V 
Da Proteção Contratual 

SEÇÃOI 
Das Cláusulas Abusivas 

Art. 35 .. · Os cOntratos que regulam as rela
ções de consumo não obrigarão os consum
diores se não lhes for dada a oportunidade 
de tomar conhecímento prévio -de seu conteú
do, ou se os respectivos instrumentos forem 
redigidos de modo a dificultar a compreensão 
de seu sentido e alcance. 

§ 19 As cláusulas contratuais serão inter
pretadas de maneira mais favorável ao consu
mid_or. 

§ 2? As declarações de vontade constan
tes de escritos particulares, recibos e pré-con
tratos relativos às relações de consumo vincu
lam a fornecedor ensejando inclusive execu
ção específica, nos termos do art. 68 e Pará
gtafos. 

Art . .36. São nulas de plano direito as cláu
sulas contratuais relativas ao fomedinento de 
bens e serviços que: 

l-impossibilitem, exonerem ou atenuem 
a responsabilidade do fornecedor por danos 
ou vícios de qualquer natureza dos bens ou 
serviços fornecidos; 

II-Subtraiam ao consumidor a opção de 
reembolso da quantia já paga, nos casoS pre
vistos nesta lei; 

III- transfiram responsabilidade a . tercei~ 
ros; 

IV- invertam o ónus da prova em preJufzo 
do consumidor. 
V- estabeleçam obrigações iníquas, lesi

vas. ou, de qualquer modo, abusivas aos inte
resses nos consumidores; 

Parágrafo único, O Ministério Público, me
diante inquérito Civil, pode efetuar_ o controle 
administrativo abstrato e preventivo_ das condi
ções gerais dos contratos _abusivas~--
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Art. 37. No fome:cir:nento de bens ou se_r
viços que envolva outorga de crédito ou con
cessão de financiamento ao consumidor, o 
fornecedor deverá, entre outros requisitos, in· 
formá-lo previamente sobre: 

a) preço do be_rn ou serviço em moeda cor
rente nacional; 

b) montante dos juros-ci.e Incra e da taxa 
efetiva anual de juros compostos; 

c) acréscimos legalmente previstos; 
d) número e periodicidade das prestações; 
e) soma total a pagar, com e sem fmancia

mento. ~ 

§ 1 ~ As multas de mora decorrentes do 
inadimplemento de obrigação no s-eJJ. termo 
não poderão ser superiores a 10% do valor 
da prestaçáo nos 1 O (dez) primeiros dias de 
atraso, nem a 20% nos dias subseqüentes. 

· § 29 Fiça assegurada aO Consumidor a li
quidação antecipada do dêbito, total ou par
cialmente, mediante redução proporcional 
dos juros, e demais acréscimos. 

§ 3~ O fornecedor _ficar;i sloljei~o a multa 
e perda dos juros, além de outras sanções 
cabíveis, se descumprir o disposto neste ar
tigo. 

Art. 38. Nos contratos de compra e venda 
de móveis ou imóveis mediant~ pagamento 
em prestações, bem como nas alienações fi· 
duciárias em gararitia,-cbhsid~raram-se não 
escritas as cláusulas que e_stabel_e~ªm a perda 
total das prestações pagas em benefici_o do 
credor que, em razão do inadimplemento, piei· 
tear a rescisão do _contrato e g .retomada do 
bem a1ienado. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste 
artigo, o devedor inadimplente terá direito à 
restituição das parcelas_ quitadas à data dares
cisão contratuat descoota_d_a_a vantagem eco- -
nônica auferida com a fl\lição. 

SEÇÃOJI 
Dos Contratos de Adesão 

Art. 39. Os contratos_de adesão serão re
digidos em termos claros e com caracteres 
ostensivos e legíveis, de modo a facmtar sua 
compreensão pelo consumid_or. 

Parágrafo único. t f~ci.Jlta-do a qualquer 
consumidor ou entidade que a represente re
querer ao Ministério Público que ajuize á cOm- -
petente ação para ser declarada a nulidade 
de cláusula contratual que contrarie o disposto 
na presente lei __ ou de qualquer forma não asse
gure o justo equilíbrio entre direitos e obriga
ções das partes. 

Art. 40, COntrato de_adesão é aquele cu
jas cláusulas tiverem siQ..o ~provadas por algu· 
ma autoridade ou redigidas unilateralmente 
pelo fomecedol:' de bens ou serviços, sem que 
o consumidor possa discutir Ol-t modificar 
substancialmente seu conteúdo. 

Parágrafo única. O Ministério Público, me
diante inquérito civil, pode efetuar o controle 
administrativo abstrato e preventivo das condi· 
ções gerais dos contratos de adesão. 

_ CAPITULO VI 
Das Sanções Administrativas 

Art 41. A União, os Estados e o Distrito 
Federal, em caráter concorrente é nas suas res
pectivas áreas de atuação administrativa, baixa
rão normas relativas à produçaõ, industrializa
ção, distrjbu_iÇão, publicidade e consumo de 
bens e serviços. 

§ 1 ~ A União, os Estados., o Distrito Fede· 
ral e "oS Municípios fiscalizarão e controlarão 
o mercado de consumo no interesse da pre
servação ·da vida, saúde, segurança, infornla
ção e bem estar do consumidor, baixando as 
normas que se ftzerem necessárias. 

§ 29 -·os órgãos federais, estaduais e mu
nicipais CõrTI atribuições para fiScalizar e con
trolar o mercado de consumo manterão co
missões permanentes para a elaboração, revi
são e atua_lização das normas referidas no pa
rágrafo anterior, sendo obrigatória a partici~ 
pação dos ccinsumidores e fornecedores. 

§ 39 Os_ órgãos oficiais poderão expedir 
notificações aós fomet::edores para que, sobe 
pena de desobediênda, prestem informações 

-sobre questões de interesse do consumidor. 

Art. 42. As infrações das normas de defe
sa -do con_$Umidõr ficam sujeitas, cõnforme 
o caso, às seguinte sanções, sem prejuízo das 
de natureza civil e penal: 

a) multa; 
b) apreerisão do bem;-
c) inutiliiação do bem; 
d) suspensão de fornecimento de bem ou 

serviço; 
e) revogação de concessão ou permissão; 

, {) cassação de licença do estab~lecimento 
ou de atividade; 

g) cassaÇ1io de registro do bem junto ao 
6rgão.c6-rtipeteil.le; _ 

h) interdição, total ou parcial, de estabele
cimento ou de atividade empresarial; 

I) inteiVenção administrativa; 
/J suspensão temporária de atividade em

presarial; 
i) imposição de contra-propaganda; 
m) cassação da concessão quando a _em

presa explorar serviço público. 
Parágrafo único. As sanções previstas 

neste artigo poderão ser aplicadas cumula
tivamente. 
- Art. 43. _A pena de rTiuita, graduada de 

acordo com a gravidade da infração, a vanta
gem auferida e a Condição econômica do for-_ 
nec.e:dor, será aplicada mediante procedimen~ 
to administratiVo no qUal se assegurará ampla 
defesa. - -

Parágrafo_ único. A multa a que se refere 
o caput será em montante nunca inferior a 
300 (trezentas) vezes _o_ vaLor do Bônus do 
Tesouro Nacional (BTN)_ e _não superior a 
600.000 (seiscentas mU) vezes o valor do Bô
nus do Tesouro Nacional (BTt'P·.-

Art, 44. As penas de apreensão, de inutili
zação de bens, dEi suspensão do fornecimento 
de bem ou serviço _e âe revogação da conces
são ou permissão de us_o serão i~Plicadas pela 

administração quando forem constatados '4-
-cios de qualidade ou de quantidade, bem co
mo nãs hipóteSes de periculosidade e .de im
propriedade do bem ao uso a que se destin_a. 

Art. 45. _ As penas de cassação de alvará 
de licença, de interdição e de suspensão tem
porária da atividade, bem como a de interveJ1-
ção administrativa serão aplicadas quando o 
estabelecimento industrial, comercial ou pro
fissional reinddir" na prática das infrações de 
maior gravidade, previstas em leL 
- Pi:uágrafo únicO. A pEma de cassação_ da 
concessão --sera aplicada à concessionária de 
serviço públícO quarido violar obrigaÇão legal 
ou contratu~l. . . _ _ _ . 

Art. 46. A irrlposição de contra-propagan~ 
dã será comínada quando o fornecedor incor
rer na prática de publicidade enganosa. nos 
termos do disposto no art. 26, e seu parágrafo 
J9, desta lei, sempre às expensas do infrator. 

§ 19 A retificação será divulgada pelo res~ 
ponsável no mesmo veículo de comuniçação 
utilizado com as meszt:;> características empre
gadas~ no que se refere à duração, espaço, 
local e horário. . 

§ 29 A contra-propaganda será aplicada 
pelos órgãos públicos competentes de prote· 
ção ao consumidor, mediante procedimento 
administrativo, assegurando-se-lhe ampla de
fesa, mas s_omente será publtcada por expres
sa determinação do Ministro de Estado d.a res
pectiva área de atuação administrativa. _ 

§ 3° Enquanto não promover a contra
propaganda, o fornecedor, além de multa diá
ria e outras sanções; ficará impedido dé ere
tuar, por qUalquer meio, publicidade de _seus 
bens e seMços. 

TiTULO II 
Das fnfrações Penais 

Art. 47. Colocãr no merCado, fornecer ou 
expor para forneCimento bens impróprios ao 
consumo_; 

Pena: reclusão de dois a_ cinco anos e mUftã, 
Parágrafo único. Se o crime_ é culposo. 
Pena: detenção de um ano a dois anos 

ou multa. 
Art 48. Omitir dizeres ou sinais ostensi- · 

vos sobre a nocividade ou periculosidade de 
bens, nas embalangens, nos invólucros ou pu-
blicidade. - · . _ 

Pena~ reclusão de um a quatro anos e mul
ta. 

§ 1 e [ncorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar, mediante recomendações 
escritas ostensivas~ sobre a periculosidade do 
serviço a ser prestado. 

§ 29 Se o crime é culposo: 
Pena: detenção de seis me~es a do~ anos 

ou multa. 
Art. 49. - Deixar de cOmuntcar à autoriçi.Çide 

competente, aos consumidores e ao público 
em geral, a nocividade ou periculosidade de 
bens cujo conhecimento seja posterior à sua 
colocação no mercado. 

Pena: reclusão de um a cino anos e multa. 
Parágrafo único. lnçorrer~ nas mE!Sffias 

penas quem deixar de retirar do mercado, ime
diatamente, quando determinado pela autori-
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dade competente, os bens nodvos ou perigo
sos, na forma deste artigo. 

Art. 50. Executar serviço potencialmente 
nocivo à saúde ou perigoso, contrariando de
terminação de autoridade competente. 

Pena: redusão de dois a cinco anos e mul
ta. 

Art. 51. Fazer afirmação falsa ou engano
sa, ou omitir ínformaÇão sobre a natureza, ca
racterística, qualidade, quanfiaaâe; segurança, 
desempenho, durabilidade, preço ou garantia 
de bens oa· serviços: 

Pena: reclusão de um a dnco anos e mul
ta. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem: 
I- fizer ou promover publicidade que sabe 

ou deveria saber ser enganosa; 
II- fizer ou promover publicidade de bens 

ou serviços de modo a dificultar a identificação 
do fornecedor; 

III- ftzer ou promover publicidade que sa
be ou deveria saber ser capaz de induzir o 
consumidor a comportar-se de forma preju
dicial ou per1goséi-à sUa saúde ou segurança. 

Art. 52. Fazer ·ati promoveT-publicidade 
sabendo-se incapaz de atender "à demanda: 

Pena: Reclusão -de um a cil").<:o anos e multa. 
Art. 53. - Deixar de. organizar dados fáticos, 

técnicos e científicos que dão base à publici
dade, assim -c:omo impedir ou dificultar seu 
acesso aos consumLclore.s: 

Pena: Reclusão de_ um a três anos ·e multa. 
Art. 54 Estipular em contrato qualquer 

vantagem indevida: 
Pena: Detenção de seis a dois anos e multa. 
Parágrafo único. Se a vantagem é obtida: 
Pena: Detenção de seis meses a dois anos 

e multa 
.Art 55. Empregar, nã reparação de bens, 

peças ou componentes de reposição usados, 
sem autorização do con_sumidor: 

Pena: Reclusão de um a quêtúO anos e mul
ta. 

Art. 56. Utilizar, na cobrança de dividas, 
de violência ou grave ameaça, afirmações fal
sas, incorretas ou_enganosas ou- de qualquer 
outro procedimento que exponha o consu
midor injustifkadamente, a ridiculo ou interfira 
com o seu trabalho, descanso ou lazer: 

Pena: Reclusão de um a qu&tro anos e mul
ta. 

Art 57. Impedir ou dificultar- o acesSo do
consumidor as informações que sobre ele 
constem em ça_das.UPs. banco ·de dados, fi
chas e registras: 

Pena: Re__clusão de um a quatro anos e mui· 
ta. 

Parágrafo único.- Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de informar o consumidor 
sobre a inserção de informações sobre sua 
pessoa em cadastros, banco de dados, fichas 
ou registras, quando não solicitadas por escri
to por ele. 

Art. 58. lnseri_r_jnformações sobre consu
midor constante de _ _cada;stro, banco de dados, 
fichas ou registres que sabe ou deveria saber 
ser inexata: 

Pena: Reclusão de um a quatro anos e mu!M 
ta. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de corrigir, imeâiatamente; 
infon:naç_ãp_ nas drcusntâncias previstas no 
caput deste artigo. 

Arl 59. Deixar de entregar ao consumi
dor o termo de garantia adequadamente 
preenchido e com especificação clara de seu 
conteúdo: 

Pena: Reclusão de um a três anos e mui~. 
Art 60. Sem prejuízo das previstas no Códi

go Penal, são circunstâncias que sempre agra~ 
VÇU)1 as penas previstas nesta lei: 
I- serem os crimes cometidos em época 

de greve crise econôrriica ou por ocasião de 
calamidade; 

U- provocarem os crimes grave dano indi
vidual ou coletivo; 

UI- serem os crimes cometidos mediante 
dfssiniUlação da natureza ilícita do procedi· 
menta~ 

IV- serem os crimes praticados em opera· 
ç:ões que envolvam alimentos, medicamentos 
·ou ·quaisquer outi:ós- bens ou serviço{ essen-
ciais: -

Art. 61. Aplica-se o disposto no art 258 
do Código Penal aos crimes de perigo comum 
previstos neste Titulo. 

Art. 62. Além ·dos efeitos da condenação 
previstos pelo Código Penal, constitui efeito 
da condenação por crime definido nesta lei 
a interdição do exercido de atividade que de
penda de autorização do Poder Público ou 
habilita__ção específica. 

Art. 63. o" montante di--fiança, nàs infra
ções de que trata esta lei, será fixada pelo 
juiz entre 1.000 (um mil) e 15.000 (quinZe 
mil) vezes o Valor do Bônus do T escuro N.3.cio-
nal (BTN). . 

Art. 64. No processo penal atinente aos 
crimes previstos nesta lei, bem como a outros 
cfi!:!les e contravenções que envolvam rela
ções de consumo, poderão intervir, como as
!)istentes do-Ministério Público, Os demais legi
timadOs indicadOS no art. 66, aos quais tam
bém é facultado propor ação penal subsidiária, 
se a denúncia não for oferecidas no prazo 
legal. 

TÍTULO III 
Da Defesa do Consumidor em Juízo 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 65. A defeSa dos- inter~sses e direitos 
dos consumidores e das vitimas poderá -Se-r 
exercida em juízo individualmente ou a titulo 
coletivo. -

Parágrafo único. A defesa coletiva será 
exercida quando se tratar de: 

l-interesses ou direitos difusos, assim en
tendidos, para efeitos deSta lei, os transindi~ 

__ viduai5!, de natureza indivisível de ciue sejam 
titulares pessoas indetefrriinãdas e ligadas por 
circunstância de fato; 

II- interesses ou dir-eitOS coletivos, assim 
entendidos, para efeitos desta lei, os transindi~ 
viduais d_e natureza indivisível de que seja titu~ 
lar grupo, categoria ou classe de pessoas liga~ 
das entr~ ~j ou com a parte contrária por uma 
relação juódic~ base; 

III- interesses ou direitos individuais ho
mogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum. 

Art. 66. Para os fins do art. 65, parágrafo 
único, são legitimados concorrentemente: 
1-o Ministério Público; 
D -a -União, os Estados, os Municípios, o 

Distrito Federal e os Territórios; 
III-as entidades e órgãos da administra

ção pública, dlreta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, espec:ificamerite deSti
nados a defesa dos interesses e direitos prote
gidos por esta lei; 

IV- as associações legalmente constituí
das há pelo menos um ano e que induam 
entre seus fins institucionais a defesa -dos .inte
resses e direitos protegidos por esta lei, dis
pensada a autorização assemblear. 

§ 1 ~ Admitir-se-á o litisconsórcio faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União e 
dos Estados na defesa dos lntefesses e direitos 
de que CtJida esta lei. 

§ 2? Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências 
legais, mediante comínações que terão eficá
cia de título executivo ~ajudicial. _ 

Art. 67. Para a defesa dos direitos e inte
resseS protegidOs por esta lei são admissíveis 
todas as espécies de aç:ões capazes de propi
ciar sua adequada e efetiva tutela. 

Art. 68. Na ação que tenha por objeto o 
cumprimento de_ ofJ!_i_gaç:ão de fazer ou não 
fazer, o jUiz concederá a tutela específica da 
obrigação ou determinará providências que 
assegurem o· resultado prático equivalente ao 
do adimpleménto. --

§ 1 ~ A conversão da obrigação em perdas 
e danos somente será admissivel se por ela 
optar o autor ou se impossivel a tutela espe
cífica ou a obtenção do resultado prático cor
respondente. 

§ 29 A indenização por perdas e danos 
se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do 
CPC). 

§ 3~ Sendo_ relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receito de ine
ficácia do provimento final, é lícito ao jUiz con
ceder a tutela liminarmente ou .após justifi
cação_ prévia, citado o réu. 

§ 49 O juiz poderá, na hipótese do § 3o 
ou.na_ sentença, impor multa diária ao réu, 
Independentemente de pedido do autor, s_e 
for suficiente oU compatível corri a obrigação, 
fixafldo prazo razoável pãra o cumprimento 
do preceito. 

§ 5o Para a tutela especifica ou para a ob
tenção do resultado prátfco equivalente, pode
rá o juiz determinar as medidas necessárias, 
tais como busca e apreensão, remoção de 
coisas e pessoas, desfazimento de obra, impe
dimento de atividade nociva, além da requi
sição de força policial. 

Art. 69. Contra atõs ilegais ou_ abusivas 
de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direiK 
to líquido e certo, individual ou coletivo, pre
visto nesta lei, caberá ação que se regerá pelas 
normas da lei do mandado de segurança. 

Art 70. Apllca-se o habeas data à tutela 
dos direitos e ínteresses dos consumidores 
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ainda que o _arquivo ou banco de dados per
tença a pessoas ou entidades de direito pri
vado. 

Art. 71. Consideram-se necessitadas, pa
ra efeitos deassistênciajurídi<:a (arts. 5?, inciso 
LXXIV e 134 da Constituição Federa]), as asso
ciações legitimadas pelo arL 66, inciso N, des
ta lei. 

Art 72. Nas ações coletivas de que trata 
esta lei não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quais
quer outras despesas. 

§ }9 O juiz condenará o autor a pagar ao 
réu os honorários advocatíc:ios, arbitrados na 
conformidade do § 49, do art. 20, do CPC, 
quando reconhecer que a pretensão é mani
festamente infundada. 

§ 29 Em caso de litigância de- n1á-fé, ã 
associação autora e os diretores responsáveis 
pela propositura da ação serão solidariamente 
condenados ao dêcuplo das custas, sem pre
juízo da responsabilidade por perdas e danos. 

Art 73. As narinas deste- título apltcam
se, no que for cabível, a outros direitos ou 
interesses difusos, Coletivos e individuais ho
mogêneos. tratados coletivamente. 

Art. 74, Aplicam-se às ·ações_ previstas 
neste título as normas do Código de Processo 
Civil e da Lei n9 7.347, de 24 de julho de 
1985, inclusive no que respeita ao inquérito 
civil, naquilo que não contrariem suas dispo
sições. 

CAPITULOU 
Das Ações CõletivaS para a Defesa de 

Interesses JndMduaís Homogéneos 

Art 75. Os legitimados de que trata o art 
66 poderão propor, em nome próprio e no 
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação 
ciVil coletiva de responsabilidade pelos danos 
individualmente sofridos, de acordo com o 
disposto nos artigos seguintes. 

Art 76. O Ministério Público, se não ajui
zar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. 

Art. 77. Ress_alvada a competência da 
Justiça Federal, é competente para a causa 
a justiça local: 

1-no foro do Distrito Federal, para os_da
nos de âmbito nacional; 
ll- no foro da Capital do Estado, no do 

Distrito Federal ou no da Capftal do Terrítório, 
para os danos de âmbito _regional, aplican
do-se as regras do CPC aos casos de compe
tências concorrentes; 

III- no foro do lugar onde ocorreu ou deve 
ocorrer o dano, quando de âmbito local. 

Art 78. Proposta a ação, serâ publicado 
edital a fim de que os interessados possam 
intervir no processo como litisconso~s. A pu
blicação será feita, uma vez, no órgão oficial 
e em dois jornais de grande circulação na 
localidade do foro competente e será necessa
riamente acompanhada de ampla divulgação 
pelos meios idóneos de corm.m.lcação. 

Art. 79. Em caso de procedência da ação, 
a condenação será genérica, fiXando a respon
sabilidade do réu pelos danos causados. 

Art. 80. Transitãda em julgado a sentença 
condenatória, será publicado edital, observado 
o disposto no aJt. 78~ 

Art, 81. A liquidação da sentença, promo
vid~ pela vítima e seus sucessores, será por 
artigos, podendo ser proposta no foro do do
micílio do liqujdante, a quem cabe provar, tão 
SÓ, o nexO de cau!;lalidade, o dano e seu mon
tante. 

M. 82. A execuçáo poderá ser coletiva, 
sendo promovida pelos legitimados de que 
trata o art. 66 desta lei e abrangendo as vitimas 
cujas indenizações já tiverem sido fiXadas em 
sentença de liquidação, sem prejuízo do ajW
zamento de outras execuções. 

§ 1 ~ A execução coletiva far-se-á com ba
se em certidão das sentenças de liquidação, 
da qual deverã constar a ocorrência ou não 
do trânsito em julgado. 

§ 2 9 É competente para a execução o juí-

"" 1-da liquidação da sentença ou da ação 
condenatória, no caso de execução individual; 
II- da ação condenatória, quando coletiva 

a execução. 
Art 83. -Em caso de concurso de créditos 

decorrentes da condenação prevista na Lei 
n9 7347, de24 de julho d-e 1985, e das indeni
zaçóes pelos prejuízos individuais resultantes 
do mesmo evento danoso, estas últimas terão 
preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeità_ çlo disposio 
neste artigo, a_destinação da importância reco
lhida à_ Fundação de que trata o Título IV desta 
lei, ou aos fundos estaduais de proteção ao 
consumidor, ficará sustada enquando pen
dentes de decisão de segundo grau as ações 
de indenização pelos danos individuais, salvo 
na liip6tese de o_ património do devedor ser 
manifestamente suficiente para responder pe
la integralidade das dívidas. 

Art 84. Decorrido o prazo de um ano sem 
habilitação de interessados em número com~ 
pativel com a gravidade do dano, poderão os 
l•;;!giti_mados do artigo 66 promover a liquida
ção e execuçáó da indenízaçâo devida. 

Parágrafo único. O produto da indeniza
ção devida, nos termos do parágrafo anterior, 
reverterá para a Fundação de que trata o Trtulo 
IV desta lei, sendo o dano de âmbito nactonal, 
ou para os fundos estaduais de proteção ao 
consumidor. 

CAPITULO lll 

Das Ações de ResponsabiJidade do 
Fornecedor de Bens e SeiViços 

Art. 85. Na ação de responsabilidade civil 
do fornecedor de bens e s.erviços, sem prejuízo 
do disposto nos Capítulos I e II deste Titulo, 
serão observadas as seguintes normas: 
I- a açâo pode ser propoSta no domicilio 

do autor; 
II-se o réu alegar que o fato danoso é 

imputável exdusivamente_à culpa de terceiros, 
poderá o autor requerer a citação deste último 
para integrar o Contraditório como lítiscon
sorte passivo, vedada ao réu a denunciação 
da lide; 

JU :-o réu que houver contratado seguro 
de responsabílidade poderá chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do 
çontraditórlõ Pelo Instituto de Resseguros do 

Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar 
procedente a ação condenará o réu nos ter~ 
mos do art. 80, do Código de Processo Civil. 
Se o réu houver sido declarado falido, o síndi
co será intimado a informar a existência de 
seguro de responsabilidade, facultando-se. 
em caso afirmativo, o ajuizamento de ação 
de indenização diretamente contra o segura
dor, vedada a denunciação da lide ao Instituto 
de E?;esseguros do Brasil e dispensado o litis
consórcio obrigatório com este; 

IV-se as provas produzidas demonstra
rem a alta periculosidade do bem que provo
cou- o dano, bem como grave imprudência, 
negligência ou imperícia do fornecedor na 
aceitação de projeto industrial, ou na fabrica
ção, montagem ou- acondicionamento do 
bem, poderá o juiz, de ofício aberto o prazo 
de 10 (dez) dias_ à manifestação do réu, conde
ná-lo ao pagamento de multa de valor equiva
mente a, no mínimo, 35.000 (trinta e cinco 
mil) e, no máximo, de 140.000 (cento e qua
renta mil) Bónus do Tesouro Nacional (BTN), 
em favor da Fundação de que trata o Título 
V desta lei ou dos fundos estaduais de prote
ção ao consumidor. 

Arl 86. Os legitimados a agir na forma 
desta lei poderão propor ação visando a com
pelir o Poder Público competente a proibir em 
todo o território nacional, a produção, divulga
ção, distribuição ou venda, ou a determinai
alteração na composição, estrutura, fórmula 
ou acondicionamento de bem, cujo uso ou 
consumo :regular se revele nocivo à saúde pú
blica e à incolumidade_ pessoal. 

§ 19 Os fornecedores poderão ingressar 
no feito como assistentes. 

§ 2~ Deferida a prova pericial, os laudos 
do perito e dos assistentes técnicos serão en~ 
tregues diretamente em cartório, no prazo má
ximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias 
a contar do termo final para a apresentação 
de quesitos (art. 421, § fo, do CPC). 

§ 3? O retardamento pela autoridade 
competente, por mais de 60 (sessenta) dias, 
do cumprimento de decisão judicial em ação 
que trata este artigo, configura crime de r~s
ponsabilidade nos termos da lei. 

CAPITULO IV 
Da Coisa Julgada 

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata 
esta lei, a sentença fará, cOisa julgada: 

1-erga omnes, exceto se a ação for julgada 
improcedente por insuficiência de provas, hi
pótese em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação, com ídêntico_fundatT'Jento, 
valendo"-se de nova prova, na hip6teSe do inci
so l do parágrafo único do art. 65; 

n- (]Jtra partes mas Jimitadamente ao grupo, 
categoria ou classe, salvo improcedênci~ ~ 
insuficiência de provas, nos termos do mo.so 
anterior, quando se tratar da hipótese prevista 
no in~ n do parágrafo único do arL 65; 

JU- erga omnes, apenas no caso de proce
dência da ação, para beneficiar todas as víti~ 
mas e seus sucessor_es, na hlpótese do inciso 
lll do parágrafo do art. 65. 
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§ 1 o;o A coisa julgada prevista nos incisos 
I e U não prejudicará os interesse$ e direitos 
individuais dos integrantes da coletividade, do 
grupo, categoria ou classe._ 

§ 2ç Na hipótese prevista no inciso 10, em 
caso de improcedência da ação, os interes~ 
sados que não tiverem inte_rvido_no processo 
como litisconsórtes penderão propor ação de 
indenização a título individual. 

§ 3? A coisa julgada de que cuida o art 
16, combinado com o art. 13 da Lei n? 7.347, 
de_ 24 de julho de 1985, nãõ prejudicará as 
ações de indenização por danos pessoalmente 
sofridos, propostas individualmente ou na for
ma prevista nesta__iei mas, se procedente a 
ação, beneficiara as vítimas e seus sucessores, 
que poderão proceder à liquidação e à execu
ção, nos termos dos arts. 81 a 84 desta lei. 

§ 4? Apl!e.a-s_e_o disposto no parágrafo an
terior à sentença penal condenatória. 

Art 88. _ As aç.:ões c:oletivas, previstas nos 
incisos I a II do parágrafo único do art. 85, 
não induzem litispendência para as ações indi
viduais, mas a coisa julgada erga omnes ou 
ultra partes a que aludem os inciso_s_ II e 1IT 
do artigo anterior não bene{içiará os autores 
das ações individuais, se não for dada ciência 
nos autos do ajulzamento de ação coletiva. 

TITULON 
Da Fundação1nstítuto Nacional do Consumo 

Art. 89. Pica o Poder Executivo autoriza
do a instituir a Fundaç~o denominada "Fun
dação Instituto Nacional do Consumo", em 
substituição ao.Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor, vinculada ao Ministério da 
Justiça, a qual se regerá por esta lei e por 
estatutos aprovados por decreto. 

Art 90. A fuii.dação ter.!~ prazo indetermi
nado de duração, sede e foro na Capital da 
República e adquirirá personalidade jurídica 
a partir da inscrição de seu ato institutivo no 
registro competente, com o qual serão apre
sentados os estatutos e o re_spectivo decreto 
de aprovação. 

Parágrafo único. - O Poder PúJ~Iico Federal 
será representado nos atos de instituição pela 
Advocacia Geral da União ou órgão que se 
encontre no exerdcio das SLI~ funções. 

Art. 91. sao finalidades l:>ásicas da fun
dação: 

1-planejar, elaborar, propor, coordenar e 
executar a política nacional de proteção ao 
consumidor; 

ij- receber, analisar, avaliar e encaminhar 
consultas, denúnclas ou sugestões _apresen
tadas por entidades representativas ou pessoa 
jurídica de direito público ou privado; 

II1 - prestar aos consumidores orientação 
permanente sobre seus direitos e garantias; 

IV - informar, conscieritizar e motivar o 
consumidor através dos diferentes meios de 
comunicação; 

V - promover _medidas judiciais cabíveis 
na defesa do consumidor; _ 

VI - levar ao conhecimento_ dos órgãos 
competentes as infrações de ordem adminis
trativa que violarem inter~sses difusos, coleti
vos ou individuais dos consumidores e, me-

diante repres_entação, ao Ministério Público, 
crimes e contravenções penais; 

\111 - solicitar o concurso de órgãos e enti
dade.s da administra~o c:;entralizada_ da União, 
Estados e Município-s, bem como auxiliar· a 
fiscalização de preços, abastecimento, quali
dade, quantidade e segurança de bens e ser
viços; 

VIII - incentivar, inclusive com recursos fi
nanceiros e outros programas especiais a for
mação de entidade de .defesa de consumidor 
pela população e pelos órgãos públicos esta~ 
duais e municipais; 

IX - requisitar bens em quantidade sufi
ciente para fins de estudos e pesquisas, com 
posterior comprovação e divulgação de seus 
resultados; 
X- encaminhar anteprojetos de lei, por 

intermédio do Ministério da Justiça, ao Con
gresso Nacional, bem como ser ouvido em 
relação a projetas de lei que versem sobre 
preços, qualidades, quantidade e segurança 
de _bens e serviços; 

XI- desenvolver outras atividades campa· 
tiveis com sua.s finalidades. 

Parágrafo único. A fundação atuará direta
mente ou por intermédio de instituições públi
cas ou privadas nacionais e internacionais, 
mediante convênios e contratos de concessão 
de auxílio. 

Arl 92. o_ património da Fundação será 
constituído: 
I- pela dotação inicial correspondente aos 

recursoS destinados ao Conselho Nacional de 
Defesa do Corisumidor, no orçamento d?l 
União; 

II - pelos bens e direito~ que lhe sejam 
doados por pessoas físicas ou jurídicas, de 
direito públíe.o ou privado; 

111 - pelos bens que vier a adquirir a qual· 
quer titulo. 

Parágrafo único, Erri Caso de extinção da 
Fundação, seus bens e direitos passarão a 
integrar o patrimônio da Qnião. 

Art. 93. A Fundação contará com os se
guintes recurs-os: 

1- a dotação consignadas anualmente no 
orçamento da União; 

D -os recursos advindes da aplicação des
ta lei decorrentes de decisões judiciais de natu
reza penal, de infrações administrativas referi
das no Capítulo VI, Títu1o I, desta Lei e outras 
que _tratem de matéria ali previstas; 

lll-os recursos que constituam, no âmbito 
de consumidor, o Fundo de que trata o Decre
to Federal n.;-93.302, de l9_d~janeiro de 1986; 

IV- as doações, legados; aUXJ1ios e contri
buições de entidades públicas e privadas e 
de pessoas físicas; 

V_- as rendas de seus bens patrimoniais, 
de serviços e de natureza eventual; 

Vi- outros recursos decorrentes de contra
tos e Convênios. 

-Parágrafo ónico. A Fundação poderá re
ceber doa~ôes, legados, auxmos e contribui
ções para constituição de fundos específicos. 

Arl 94. São órgãos da Fundação: 
I=- o Conselho Curador, órgão deliberativo; 
11- órgão executivo, com presidente, dire-

toria executiva e dlretorias adjuntas. 

Parágrafo ónico, Os estatutos· estabelece
rão a organização administrativa básica da 
Fundação. 

Art. 95. O Cóõ.Selho Curador será com~ 
p6Sto"Pelos meffibros do ConsEilhO Nacional 
de Defesa do Consumidor, aplicando-se quan
to a estes, o disposto nos artigos 49,_ 59, 6~ 
e 79 , do De-creto nç 94.508. de 23 de-junho 
de 1987. _ 

Parágrafo único. O MiniStro da Justiça sel-á 
seu presidente nato. 

Art. 96. O presidente do -órgão executivO 
será eleito pelo Conselho Curador. -

Parágrafo único. Os estatutos da Fundação 
estabele.cerão a forma de substituição do pre
sidente, em seus impedimentos. 

Art 97. _ O regime jLirfdicO do pessOal da 
FuridaçâO obedecerá ao previsto no art.-37 
da Constituição. 

Art. 98. A Fundação gOzará de isenção de 
tributos federais e das ~es_mas prerrogativas 
da Fazenda Nacional em relaç~o aos atos"judi
ciais e extrajud.iciaís que praticar. 

Árt: 99~ -O Poder -Pú&lico Federal fará à 
Fundação a cessão dos bens móv~ls e das 
inStalações. - o·- _ 

Art. -100. Caberá ao Ministro da-JUstiça:, 
dentro de 60 (sesehta) dias promover a consti
tuição~ e~ instalação da Fl:lt:~dãção. 

TITULO V 
[J{sposlções Finais 

Art. 101. O preâmbulo da Lei n.;- 7.347, 
de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: 

"DJsciplina a ação civU pública de res
ponsabilidade por danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos- de va1or artístk:o, estético, histó
rico, turístico e paisagístico, assim como 
a qualquer outro interesse .difuso ou cole
tive, e dá outras providências.·· 

Art. l 02. ~Acrescenta-se o se_gt,;~in_te in
císo IV ao art. 19 da Lei n9 7.347__. de 24 de 
julho de !985: -

'1V - a qua1quer outro interesse difuso ou 
coletivo.'"' 

Art. 103. O inciso II, do art. 59, da Lei n? 
7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter 
a seguinte redação: 

"II - inclua, entre suas finalidades institu
cionais, a proteção ao meio ambiente, ao con
sumidor, ao patrimônio artístico, estético, his
tórico, turístico e paisagfstico, oú à qualquer 
outro interess_e difuso ou coletivo," 

Art 104. 0§39,doart.5o,daLein97.347, 
de 24 ae julho de.l985, passa a ter a _s_eguinte 
redaçãQ: ~ --

"§ 39 - Em caso de desisténcta infun-
dada Ou abandono de ação por associação 
legitimada, o Ministério Público ou outro leg[ti
mado assumirá a titularidade ativa." 

Art. 1 05~- Acrescentam-se os seguintes-§§ 
41 e 59 a9 art. 5~. da Lei n<:> 7.347, de 24 de 
julho de 1985: _ 

.. § 4? Admitir-se-á litisconsórdo facultati~ 
vo entre- -oS Ministérios Públicos da União ~ 
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dos Estados na defesa dos interesses e direitos 
de que cuida esta lei." 

"§ 5o Os órgãos púbHcos legitimado~ po
derão tomar dos interessados compromiSSOS 
de ajustamento de sua conduta às exigências 
legais, mediante cominações que terão eficá
cia de titulo executivo extrajudicial." 

Art. 106. O.art: 15 da Lei n~ 7.347~ de 
24 de julho de 1985, pass_a a ter a seguinte 
redação: - -----~-~---- ----

"Art 15. DeCOrridos 60 (sessenta) dias do 
trânsito em julgado da sentença condenatória, 
sem que a associação autora lhe promova 
a execução, deverá fazê-lo o Minist~rio Pú.~lico, 
facultada igual iniciativa aos demais JegJtima
dos." 

Art 107. Acrescente~se.a Lei n~ 7.347, de 
24 de julho de 1985, o sefjuinte dispositivo, 
renumerando-se os seguintes: _ 

"Art 21. AplicamKse a defesa dos direitos 
e interesses difusos, coletivos e Tlidivlduals, no 
que for cabível, os dispositivos dã. legislação 
que trata da proteção_do consumidor." 

Art. 108. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. . ~ 

Art. 109. São revogadas as dispOSIÇOes 
em contrário. 

Em votação, em grupo, as Emendas de n"" 
1 a 16, de autofia da comissão. 

Os Srs. Senadores que ãs aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovados. 
Aprovadas as Emendas de n""' -1 a 16, ficam 

atendidas, em sua totalidade, as Emendas no?S 

I 8, 22, 6 I, 62 e, pardailnente, as E;rnen_flas 
nç$ 14, 16, 20, 21 e 59, ofetecidas perante 
comissão. 

São as seguintes as emendas aprova-
das 

EMENDA 1'1" 1 • CT 

Dê-se ao art. ]9 a seguinte redaÇ:ão: 

"'Art 1 ~ A presente lei _estabelece nor
mas de proteção tje defesa do consu
midor, de ordem pública e interesse so
cial, nos termos dos artigos 59, inqªº XX
XII, 170, inciso V, da ConSti-tuição _Federal 
e artigo 48 de suas Disposições Transi
tórias." 

EMENDA N• 2 - CT 

Dê-se ao inciso n, do artigo 6~, a seguinte 
redação: 

"II - A informação adequada e clara 
sobre os diferentes beris e serviços, com 
especificaÇão correta de quantidade, ca
racterísticas, prazos de validade, qualida
de e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem." 

EMENDA N• 3 • CT 

Dê-se ao inêiso VIII, do artigo-6~, a seguinte 
redação: 

"VJ[J - A facilttação da defesa de seus 
direitos, inclusive com inversão, a seu fa
vor, do ônus da prova, no processo cívil, 

__ quando verossimil a alega"Ção do consu
niidor, segundo ·as regras ordinárias de 
experiência." 

EMENDA N• 4 • cr 
Dê~se ao art. 9" a seguinte redação: 

-- "Art g? O fornecedor de bens e servi~ 
ços potencialmente nocivos_ à saúde ou 

~ perigosos deverá, nos rótulos, bulas,_ ma
múlis e inenSagens publicitárias, infor
mar, de maneira ostensiva, a respeito de 
sua novidade ou periculosidade, sempre-

-juízo da adoção de outras medidas de 
segurança cabíveis em cada caso con
creto." 

EMEI'IDA N• 5 • CT 

Dê~ se ao caput do art 1? a seguinte redação: 

,;Art i9 - Prescreve em 180 (cento e 
oitenta) dias o direito de reclamar pelos 
vícios aparentes ou de fácil constatação 
dos bens e serviços, contados da entrega 

- efetiva dos bens ou do término da execu..: 
ção dos serviços." 

EMENDA N• 6 • CT 

Dê~se_ão._§ 39 do art. 19 a seguinte redaçã.o: 
"'§ 39 A reclamação expressa e fun

damentada, corriProvadamente formu
lada pelo consumidor perante o forne
cedor de bens e serviços, suspende a 
prescrição até a resposta negativa que 
deve ser transmitida de forma inequí
voca." 

EMENDA N• 7 • CT 

Dê-se ao parágrafo único do art. 21 a se
guinte redação: 

"Paiágrafó único. -(v3 in_frações ao 
dispositivo neste artigo, além de perdas 

-. e danos, indenização por danos morais 
_e outras sanções cabíveis, submetem 
os inf~a~ores à,multa_ de natureza eco
nômica, cominada pelo juiz na açâo 
proposta por qualquer dos legitimados 
à defesa do consumidor em juízo." 

EMENDA N• 8 • CT 

Dê-se ao art:-2a a redação que se segue: 

"Art. 28-:::t) termo de gamtia ou 
equivalente deve esclarecer em que 
consiste a mencionada garantia, bem 
como a forma e o lugar em que pode 
ser exercitada, sendo entregue ao con
sumidor, devidamente preenchido pelo 
fOrnecedor, no ato da aquisição do 
bem ou serviço." 

EMENDA N• 9 • CT 

inVirta-se a dispOsiÇãO- numérica e, 
conseqüentemente, a ordem dos arti· 
-gos 39 .e 40. · 

EMENDA 1'!•10- CT 

Dê-se ao parágrafo único do artigo 
83 a redação que se seg_ue: 
'"Parágrafo únlco. Para efeito do dispo

sitivo neste artigo, a deStinação da impor
tância recolhida ao Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor ou aos fundos esta
duais de proteção ao consumidor ficará 
sustada enquanto pedentes de decisão de 
segundo grau as ações de indenizaçao, pe--
10 danos individuais." 

EMENDA N• 11 • CT 

Dê-se_ ao parágrafo único do artigo 84, a 
seguinte redação: 

"ParágrafO único. O produto da in
denização devida, nos termos do pará
grafO anterlóf, reverterá para o Ccihse
lho Nacional de Defesa do Consumi
dOr, sendo o dano de âmbito nacional, 
ou para os fundos estaduais de prote
ção ao consumidor, quando regional 
ou estadual." 

EMENDA N• 12 • CT 

Dê-se ao incJso N do artigo 85 a redação 
seguinte: 

"IV- se as -provas prOduzidas de
monstrarem a alta periculosidade do 
bem que provocou o dano, bem como 
grave imprUdência, negligência ou im
perícia do fornecedor na aceitação de 
projeto industrial, ou na fabricação, 
montagem ou acondicionamento do 
bem, poderá o juiz, de ofício, aberto 
o prazo de 1 O (dez) dias à manifestação 
do réu, condená-lo ao pagamento de 
multa de valor, equivalente a, no míni
mo, 35.000 (trinta e cinco mil) e, no 
máximo, de 140.000 (cento e quarenta 
mil) Bónus do Tesouro Nacional 
(BTN), em favor do Conselho Nacional 
de Defesa do Consumidor ou dos fun
dos estaduais de proteção ao consu
midor." 

EMENDA N• 13-CT 
Suprima-se, _integralmente, o Título IV "D~ 

FUndação Instituto Nacional do Consumo", 
renumerando-se o~ subsegüentes, assim co
rrid toda e qualquer referência à Fundação 
constante de dispositivo do Código. 

EMENDA N• 14-CT 

Inclua-se onde couber: 
"Art. _ As entidades que tenham Por 

objeto social realizar o cadastramento de 
consumidores, fornecendo aos usuários 
dados sobre qualquer tipo de inadímplên
cia ou falta _de pagamento de prestações, 
ficam obrigadas a manter seus registras 
de tal sorte a permitir a perfeita identifi
cação das pessoas tldas como devedoras. 
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Parágrafo único. Para os fins previs
tos neste artigo, as entidades referidas de
verão, ao prestarem informações sobre 
pessoa tísica ou jurídica, fornecer ele
mentos que qualifiquem e individualizem 
o devedor de forma precisa, notadamente 
o número do CPF e a filiação, quando 
pessoa tisica." 

EMEI'IDA 1'1• 15 - CT 
Inclua-se entre as disposições finais o se

guinte artigo: 
"Art. As disposições da presente lei 

não se aplicam aos produtos colocados 
em circulação antes da sua entrada em 
vigor." 

EMEI'IDA 1'1• 16-CT 
Dê-_se ao art 108 a seguinte redação: 

"Art. 108. Esta lei entrará em vi-
gor 45 dias após a sua publicação." 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação, _em grupo, as Emendas no;a 1, 
2, 13, 17, 23a58e60, que receberam parecer 
contrário. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queriam 
permanecer sentados. (Pausa.) 

ReJeitadas. 
A matéria vai à Coniissão Temporária, para 

a redação final. 

São as seguintes as emendas rejeitadas 

EMENDAN•l 
(Substitutivo) 

PROJETO DE LEI N' , DE 
Institui Õ Códlgo de Defesa· do Consu

midor, e dá providêridas correlatas 

TfTULOI 
Da Defesa_ do Consumidor 

CAPITULO I 
Disposjções Oer!J/s 

Art:. 1? A presente lei estabelece nonnas 
de proteção e defesa do consumidor, de or
dem pública e interesse social, nos termos 
do arl 59 , inciso XXXII, 170, inciso V, Consti
tuição Federal, e art. 48 de suas disposições 
transitórias. 

Art 29 As normas a serem elaboradas vi
sando à efetivação dos princípios fixados no 
artigo anterior, bem como as editadas até a 
publicação da presente lei, relacionadas com 
a proteção ao consumidor, passam a fazer 
parte integrante do presente código, desde 
que com ele compatíveis, a medida que foram 
revisadas e consolidadas. 

Art:. 3" A relação de consumo é protegida 
pela: 
I-Colocação no mercado de bens e servi

ços satisfatórios e seguros para o uso que 
lhes for indicado, promovidos, apresentados 
e oferecidos de maneira a permitir ao consu
midor fazer escolha consciente; 
ll-Participação de segmentos sociais inte

ressados na tomada de decisões govemamen-

tais- relativas à especificação técnica e preços 
de bens e serviços; 

DI-Responsabilidade por danos causados 
ao consumidor. 

Art 49 Consumidor é toda a pessoa física 
ou jurídica que adquire ou utiliza bens ou ser
viços; 
--Parágrafo único. Equipara-se a consumi

dor a coletividade de pessoas, ainda que inde
tennináveis, que se encontre sujeita ou pro
pensa a intervir nas relações de cons_umo. 

Art. 59 _ Fornecedor é toda Pessoa física ou 
jurídica; privada ou pública, bem como o Esta
do e todo organismo público, descentralizado 
ou não, empreSa pública, de economia mista, 
concessionária de serviço público, que desen~ 
volva atividade de produção, montagem, 
transformação, importaçãO, distribuição ou 
cdihercialização de produtos e prestação de 
SeiViçó. 

§ I o Produto é qualquer bem, móvel ou 
imóvel, material ou imaterial, inclusive os de 
natureza bancária, financeira, de crédito e se
curitária. 

§ 29 Serviço é qualquer atividade forne
cida no mercado-de consumo, mediante re- _ 
muneraçáo, salvo as decorrentes das relações 
de caráter trabalhista. 

§ 3~ Incluem-se entre os fornecedores os_ 
c_ons6tcios privados ou gcvenamentais e os 
organismos binadonais ou multinacionais. 

Art. 6"' Para a execução da Política Nacio
nal de De(esa do Consumidor, deverá o Poder 
Público: 

a) manter Assistência Jurídica, gratuita pa
ra o consumidor carente; 

b) instituir Curadorias de Proteção ao Con
sumidor no âmbito do Ministério Público; 
__ ç) criar Juizados Especiais de Pequenas 

CaUSa-s; 
d) conceder estímulos à criação e_ desen

volvimento das Associações de Defesa do 
ConsUmidOr; 
---eJ--FiS-Cã:iiiar-Pesos·-e-Medidâs;--o&servacta 
a competência normativa da União; 

f) criar Delegacias de Polícia especializadas 
no atendimento de consumidores vítimas de 
infrações penais referentes à relações de con
sumo. 

Parágrafo único. Os Estados e Municípios 
manteráo órgãos gratuitos de atendimento, 
orientação e conciliação dos consumidores._ 

CAPITULO 11 
Dos Direitos Básicos dOs Consumidores 

Art. 79 São dirEiitos básicos dos consumi-
dores: __ _ 
I-A proteção da vida, saúde, e segurança 

contra os riscos provocados por produtos e 
seiViços considerados perigosos ou nocivos; 
ll-A informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com esped
ficãção correta de quantidade, cãracferísticas 
e recomendações sobre o adequado uso; 

DI-A educação e divulgação sobre o con
sumo adequado dos produtos e serviços, as
seguradas a liberdade de escolha e _a igual
dade nas contratações; 

IV-A proteção contra a publicidade enga
nosa, métodos desleais, bem como contra 
práticas e cláusulas abusivas no fon1eciménto 
de produtos e_ serviços; 

V -A efetiva prevenção e reparação de da
nos individuais, coletivos; 

VI -O acesso nos órgãos judiciárioS e ad· 
niifiiSlffitivoS, com vistas à prevenção ou repa
ração de danos indíviduais, coletivos, assegLi· 
rada a proteção juridica, administrativa e técni
ca aos necessitado_s~ 

VU- A facilitação da çl~feSél de seus direi-
tos; -

VUI- a participação e consulta na formu
lação das políticas que os afete diretamente, 
e a representaçáo de seus interesses por inter
médio das entidades públicas ou privadas de 
proteção a defesa do consumidor; 

IX-a adequada e eficaz prestação dos s_er
viços públicos em geral: 

CAPITULO lll 
Da Proteção ao Consumidor e da 

Reparação dos Danos 

SEÇÃOI 
Da ProteçiiçJ_ à Saúde e Segurança 

Art. a~ Os bens .e serviços colocados no 
mercado ele _consumo não acarretarão riscos 
à saúde o_u segurança dos consumidores, ex
ceto os considerados normais e previsíveis em 
decorrência de sua natureza e_ fruição, obri· 
gando~e Os fOiriecedores, em qualquer hipó
tese, a dar as Informações necessárias e·-ade
quadas a seu respeito. 

Art. 9" O fornecedor de bens e serviços 
potencialmente nocivos à Saúde ou pe"rigosos 
deverá, nos rótl.J]os, informar, de maneira _cla
ra, a respeito da nocividade ou Periculosidade, 
sem prejuízo da adoção de outras infonnações 
cabíveis. 
- Art. -10. O fornecedor de bens e serviços 

que, posteriormente à sua introdução no mer
cado de consumo, tiver conhedineõlõ dã nõ
cividade, periculósidade ou riscos que apre
sentem, deverá comunicar o fato imedfata
mente ao público e às autoridades compe
tentes, para as devidas providências. 

SEÇÃOII 
Da Responsabilidade pelo Fato do Produto 

Art. 11. O -fabricante, o comerciante e o 
importador respondem pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por defei
tos decorrentes do projeto, fabricação, cons
trução, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação, acondicionamento_ ·ou estoca
gero de seus produtos, bem como por infor
mações inadequadas sobre sua utilização. 

§ I? Para os efeitoS deste artigo, equipa
ram-se aos consumidores todas as vítimas do 
evento. _ 

§ 29 .t: vedada a estipulação contratual de -
cláusula que exonere totalmente a obrigação 
de indenizar prevista nete artigo. 

§ 39 Aquele que efetivar o pagamento terá 
direito de reaver dos demais responsáveis, se-
9tJ!ldo sua participação no evento danoso. 



3920 Quirita-feira 17 DIÁRIO DO CONGREsSONAOÕNAL (Seção II) Agosto de 1989 

§ 49 quando a utilização do produto cau
sar dano irreparavâvel a bem móvel, imóvel 
ou semovente do consumidor, a idenização 
compreenderá o seu valor integraL 

SEÇÃOIII 
Da Responsabilidade pelo Fi/to do Serviço 

Art 12. O prestador de-serviçOS responde 
pela reparação dos danos causados aos con
sumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações ina-
dequadas sobre sua fruição. . 

§ }? Para os efeitos previstos ne:ste artigo, 
equiparam-se aos consumidores todas as víti
mas do evento. . 

§ 2? É vedada a estipulação contratual de 
cláusula que impossibilite ou exonere total
mente a obrigação de inden~r prevista neste 
artigo. -

§ 3o Aquele que efetivar o pagamento terá 
direito de reaver dos demais r~ponsáveis, se
gundo sua participação no evento danoso. 

§ 4~ A responsabilidade dos profissionais 
liberais, observados os regulamentos e carac
terísticas desses serviços, será ~purada me
diante processo para verificação da culpa. 

SEÇÃO IV 
Da ResponsabUidade por \I.Tdos dos Bel!s 

Art. 13. O produtor, o fabricante, o impor
tador e o comerciante de bens de consumo 
duráveis ou não_duráveis respondem solidaria
mente pelos vícios de qualidade que os tor
nem impróprios ou inadequados ao consumo 
a que se destinam ou lhes diminua o valor, 
assim como por aqueles decorrentes de dispa
ridade com as indicações constantes do reci
piente, da embalagem, rotulagem ou mensa
gem publ!dtária, podendo o consumidor exi
gir a reparação do defeito do produto ou, na 
impossibilidade de promovê-la, a substituição 
do produto por outro em prefeito estado ou 
o abatimento proporcional do preço. 

§ 19 Consideram-se impróprios ao uso e 
consumo os bens alterados, avariados. falsifi
cados, ou, por qualquer outra razão, em desa
cordo com as normas regulamentares de fa
bricação, distribuição ou apresentação. 

§ 29 A substituição do bem por outro de 
espécie, marca ou modelo diVersos somente 
será feita mediante complementação ou resti
tuição de eventual diferença de preço. 

SEÇÃOV 
Da Responsabilidade por Wc;Os dos SeiVfços 

Art. 14. O prestador de servíços responde 
pelos vícios de qualidade ou de segurança 
que os tomem impróprios ou inadequados 
ao consumo ou lhes diminuam o valor, poden
do o consumidor exigir a repaiíição das irregu
laridades dos serviços, ou, em não sendo pas
sivei, a reexecução dos serviços, sem custo 
adicional ou o abatimento proporcional do 
preço. 

§ 19 A reexecução- dos serviços poderá 
ser confiada a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor do ser
viço. 

§ 29 Consideram-se impróprios ao conM 
sumo os seiVlços prestados em desacordo 
com as respectivas normas regulamentares. 

Art. 15. Quando o fornecimento de servi
ços tiver por objeto a reparação de qualquer 
bem, considerar-se-á implícita_ a obrigação de 
erripregar cotõponentes de reposição novos, 
salvo autorização em contrário do consumi
dor. 

Art. 16. bs úrgãos púlbicos, por si ou 
suas empresas, concessloriárias, permissioná
rias oU Sob qUalquer outra forma de empreen
dimento, são obrigados ao fornecedor servi
ços adequados, eficientes, seguros e, quanto 
aos essetlciais,-cõr'ttiriuos: -- -

Parágrafo único. Nos casos de descum
primento, total ou parcial, das obrigações refe
ridas neste artigo, serâo os órgãos e empresas 
mencionados no "caput" deste artigo, compe
lidos a cumpri-las e a reparar os danos causa
dos, na forma prevista no _título lU. 

SEÇÃOVI 
- Da Prescrição 

Art. 17. Prescreve em 30 (trinta) dias o 
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou 
de fácil constatação dos produtos e serviços 
contados da entrega efetiva dos produtos ou 
do término da execução dos serviços. 

§ I o Interrompe a prescrição: 
I- a_ redamação comprovadamente for

mulada peh consimidor perante o Jornecedor 
de bens e serviços; 

11-a notificação judicial ou extrajudicial; 
m-a reclamação p-erante os órgãos ou en

tidades com atnbuições de defesa do consu
midor; 

§ 29 Quando os produtos ou serviços fo
rem forneddos mediante termo de garantia, 
a contagem do prazo previsto no presente arti
go inicia-se a partir do seu término. 

§ 39 Tratando-se de vício oculto, o prazo 
prescricional, inicia-se no moinento em que 
ficar evidenciado o defeito. 

Art. 18. A prescrição ·do direito à repara
ção pelos danos causados por defeitos dos 
produtos ou serviços, rege-se pelo art. 177 
do CôcJigo Civil, iniciando~se a contagem do 
prazo a partir da manifestação do dano. 

SEÇÃOYn-
_Da Cobrança Extrajudicial de Dívidas 

Art 19. Na cobrança de débitos do con
sumidor é proibida ·a utilização de afirmações 
falsas, incorretas ou enganosas, bem como 
de qualquer tipo de procedimento ameaçador 
ou ridicularizante. 

Parágrafo único. As infrações ao disposto 
neste artigo, deverão ser imediatamente co· 
municadas aos órgãos competentes, e acarre-
l:ê:lrão indenização por danos morais e impossi
bilidade de cobrança dos juros e outras vanta
gens sobre a dívida. 

SEÇÃOVDI 
Dos 88ncos de Dados e Cadastros 

Arl 20. O Consumidor terá acesso, sobre~ 
tudo nos serviços de proteção ao crédito, aos 
cadastros. fichas, registres e dados pessoais 

e de consumo arquivados sobre ele, bem co
mo sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1 o Os cadéistros ·e dados de consumi
dores devem· ser redigidos em linguagem de 
fácil compreensão, não podendo conter infor
mações relativas a período superior a cinco 
anos. _ 

§ 2° A abertura de cadastro e dados pes· 
soais não solicitada deverá ser comunicada 
por escrito ao consumidor. 

§ _3? Os erros e omlssões cadastrais serão 
corrigidos e sanad9s gratuitamente, a pedido 
do consumidor, devendo, no prazo de 5 (cin
co) dias úteis, ser comunicado aos eventuais 
destinatários das informações incorretas. 

§ 49 Sempre que os fatos supeJVenientes 
justifiquem a medida, poderá o consumidor 
pedir as retificações nos- registras, o _que se 
fará na forma dO -parágrafo anterior. 

§ 59 Consumada a prestação relativa à 
cobrança de débitos do consumidor, não se· 
rão fornecidas, pelos _respectivos sistemas de 
Proteção ao Crédito, quáisqUer informaÇ-ões 
que possam impedir ou dificultar novo acesso 
ao crédito junto aos fornecedores. 

§ 6~ AS infrações -ao disposto neste artigo, 
aplícam-se eiS meSmas sanções previstas no 
parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 21. Os órgãos públicos de defesa dos 
dii'eitos do consumidor manterão sistema de 
Proteção oa Consumidor, como cadastro dos 
fornecedores de bens e se.rviços, infratores das 
normas de defesa do consumidor, contendo 
as informações disPoníveis para orientação- e 
consulta por qualquer interessado. 

Parágrafo único. Aplica-se a este artigo, 
no que couber, as mesmas regras enunciadas 
no artigo anteríOr. -

CAPITULO IV 
Das Práticas Coirierciais 

SEÇÃOI 
Da Ofeitã e PubliCidade 

Art 22. Toda informação 6u publicidade 
veiculada por qualuqer forma ou meio de co· 
municação com relação a bens e seJViços ofe
recidos ou apresentados obriga o fornecedor 
e integra o contrato que_vter a ser celebrado. 

Ait. 23. Na oferta e apresentação de pro
dutos ou serviços, o fornecedor deve informar 
os consumidores de modo correto. claro, p_~e
cisO, ostensiva e em língua portuguesa sobre 
as características, qualidade, quantidade, 
composição, preço, garntia, preazOs de valida· 
de e origem, entre outros dados, bem como 
sobre os riscos que apresentem à saúde e 
segurança. -- -- ----

Art. 24. Os fabricantes e importadores 
deverão assegurar a oferta de componentes 
e peças de repoSição enquanto não cessar 
a fabricação qu importação do produto. 

Parágrafo único. - Ci!ssadãs a produção ou 
irrlportação, a oferta deverá ser mantida por 
período razoável de tempo, em função da du-
rabilidade do produto. _ 

Arl 25. Quandci o fornecedOr de beris Ou 
serviços se utilizar de publicidade enganosa, 
o consumidor poderá pleitear indenização por 
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dano sofridos, bem como a abstenção d'a práK 
tica do ato, sob pena de execução específica, 
para o caso de inadiplemento, sem prejuízo 
da sanção pecuniária cabível. 

Parágrafo único. -t enganosa qualquer 
modalidade de informação ou comunicação 
de caráter publicitário, mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor a res
peito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedade, origem e quaisquer 
outros dados sobre bens_ e serviços. 

Art. 26::_ Se o fornecedor de bens ou servi
ços recusar cumprimento à oferta, apresent
ção ou publicidade, o consumidor poderá exi
gir o cumprimento forçado da obrigação nos 
termos da oferta, apresentação ou publicidade 
ou, em não sendo possível, exigir outro bem 
ou prestação de s_erviço equiva1ente ou a resciw 
são do contrato, com direito à restituição da 
quantia eventualmente antecipada, acrescida 
de correção monetária e perdas e_ danos. 

Art. 27. O termo de garantia ou equivaw 
lente deve esclarecer~ que constste a mesma 
garantia, bem como a forma e o lugar em 
que pode ser exercitada, sendo _entregue ao 
consumidor, pelo fornecedor, no ato da aquisiw 
ção do bem -ou serviço. 

Art. 28. A publicidade dever ser veiculada 
de tal forma que o consumidor, fácil e imedia
tamente, a identifique como tal. 

Parágrafo único. O fornecedor, na publi
dade de seus produtos ou serviços, deixará, 
à disposição dos consumidores, os danos fáti
cos, técnicos e científicos que dão sustentação 
à mensagem, resguardado o segredo indús
bial. 

SEÇÁOII 
Das Práticas Abusivas 

Art 29._- É vedado ao fornecedor de bens 
ou serviços: 

1-condicionar o fornecimento de bem ou 
de serviço-ao fornecimento de: o_utro bem ou 
serviço; 
II- enviar ou entregar ao consumidor, sem 

solicitação prévia, qualquer bem, ou fornecer 
qualquer serviço, ressalvada a remessa de 
amostras grátis; 

UI- executar serviços sem a prévia elabo
ração--de orçamento _e autorU;ação expressa 
do consumidor; _ 

IV- colocar, no mercado de consumo, 
qualquer bem ou serviço sem observância das_ 
n-ormas previstas pelos órgãos técnios compe
tentes; 

V- praticar quaisquer outros atas defini
dos em lei c:_omo condUtas abusivas. 

Parágrafo único: Os -bens renietldos ou 
entregues ao consumidor, na hipótese preViSta 
no inciso II, equiparam-se às amQstras grátis, 
inexistindo obrigações de pagamento. 

Art. 30~-- O fornec~dor de serviços será 
obrigado a entregar ao consurndor orçamento 
prévio, discrfmirianao o valor da mão-de-obra, 
dos matedais e equipamentos a serem empre
gados, as condições de pagamento, bem co
mo as_ datas de início e têrniino dos serviço?: 

§ 1~ Salvo estipulação e-m cónfrário, o" Va
lor orçado terá validade pelo prazo de 1 O (dez) 

dias úteis, contados do seu recebimento pelo 
consumidor. 

§ 29 Uma vez aprovado pelo consumidor, 
o orçamento obriga os conq-aentes e somente 
pode ser alterado mediante_ livre negociação 
das partes. · 
- § 39 O consumidor não responde por 
cp.~aisquer ônus ou acréscjmos decorrentes da_ 
contr_atação de serviços de terceiros, não pre
vistas no orçamento prévio. 

CAPITULO V 
Da Proteçâo Contratual 

SEÇÁOI 
Das Otiusulas Abusivas 

Art. 3_1. Os contratos que regulamas rela
ções de consumo não obrigarão os consumi
dores, se não lhes for dada a oportunidade_ 
de tomar conhecin1ento prévio- de seu con
teúdo. 

Art. 32. São nulas de pleno direito as cláu
sulas contratuais relativas ao fornecimento de 
bens e serviços que: 
1- exonerem totalmente a responsabilida

de~do fornecedor por danos ou vícios de qual
quer natureza dos bens ou serviçOs fornecidos; 
ll- sUbtraiam ao consumidor a opção do 

reembolso da quantia já paga, nos casos pre
vistos nesta lei; 

lll-transfiram responsã~ilídades a tercei
ros; 

IV- estabeleçam obrigações iníquas, lesi
vas ou, _de qualquer modo, abusivas aos inte
resses dos consumidores; 

Art. 33. No fornecimento de produtos ou 
serviços que envolva outorga de crédito ou 
concessão de financiamento ao consumidor, 
o fornecedor deverá, entre outros requisitos, 
in(ormá~lo_ prévia e adequadamente sobre: 
I- preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; 
II-montante dos juros de mora e taxa anual 

de jUrOS; 
DI- acréscimos legalmente previstos; 
IV- número e periodicidade das presta

ções; 
V -soma total a pagar, com ou sem financia

mento. 
§ 1 ~ Fica assegurado ao consumidor a li

quidação antecipada de débito, total ou par
cialmente, mediante .. redução proporcional 
dos juros e demais acréscimos. 

§ 2q -O fornecedor ficará sujeito a multa 
e perda dos juros, além de outras sanções 
cabíveis, se descumprir o disposto neste ar-
tigO. --

SEÇÁOII 
Dos ContratOs de Adesão 

Art. 34. Contrato de _adesão é aquele cu
jas cláusulas tiverem sido aprovadas por auto
ridade c;ompetente ou estabelecidas unilate
ralmente pelo fornecedor de bens ou serviços, 
sem que o consumidor possa discutir ou mo
dificar sUbstancialmente seu conteúdo. 

Art. -:.3:5. Os Contratos de adesão serão re
digidos em termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveís. de modo a facilitar sua 
compreensão pelo consurOidor. 

Art. 36. A inserção de cláusulas uo for:rmr
lário do contrato de adesão não desfigura sua 
natUreza. -

CAPITULO VI 
Das Sanções Admínistrativas 

Art. 37. - A União, os Estãdos e Ô Distrito 
Federar,· erri- caráter concorrente e nas -suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarãQ normas _relativas à_ produção, indus
trialização, distribuição, publicidade- e cOnsu
mo de bens e serviços. 

§ 1 ~ A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios fiscalizarão e controlarão 
o merecido de consumo no interesse da pre
servação da vida, saúde, segurança, informa
ção e bem-estar do consumidor, baixando as 
normas que se fizererri necessárias. _ -

§ 29 Os órgãos federais, estaduais e mu
nkipéiis com-atribuições para fisca1izar e! con
trolar o merecido de consumo manterao co
missões permãnentes páfa a elaboração, revi
são e atualização das normas referidas no pa
rágrafo anterior, sendo obrigatória a partici
pação-dos corisumidores e fornecedores. 

§ 3~ Os órgãos oficiais poderão expedir 
notiftcações aos fornec_edo[es para que, sob 
pena de desobediência, prestem informações 
sobre questões de interesse do conswnidor. 

Art. 38. As infrações das normas de defe· 
sa do consumidor ficam sujeitas, conforme 
o c:aso, às seguintes sanções, sem prejuízo 
das de natLir_eza civil e penal: 

a) multa; 
b)_ apreensão de bem; 
c) inutilizaçãci âo bem 
d) s_uspensão temporária de fornecimento 

do bem ou serviço; _ 
e) revogação de concessão ou permissão; 
f) cassação de licença do estçWelecimento 

ou de atividade; 
g) cassação de registro do bem junto_ ao 

órgão competente; 
h) interdição temporária do estabelecimen

to; 
1) suspensão temporária de atividade em

presarial; 
.. j) iri1p0sição de contra-propaganda. 

Parágrafo- únicO.- As sanÇões_ previstas 
neste artigo· poderão ser aplicadas cumu1a
tivamente. 

Art. 3g: --À- penã de multa, graduada de 
acordo com a _gravidade da infração, __ a vanta
gem auferidã e a condiçãO econômica do fOr~ 
necedor, será aplicada mediante procedimen
to administrativo no qual se assegura-rã ampla 
defesa. _ _ _ _ 

Art. 40. A pena de apreensão do bem será 
aplicada quando forem constatados vidas que 
o tom~m impróprio ao uso a que se destina. 

Art. 41. As penas de inutilização do bem 
e suspensão temporária de seu fornecimento 
ou de serviço serão aplicadas quando for 
constatada nodvirlade ou periculosidi:!de, ca
pazes de ameaçar a saúde e segurança das 
peSSOa?. -

Par~rafo único. Se ficar provada a nocivi: 
dade ou periculosidade irremediável do bem, 
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ao frm do processo administrativo, a pena 
mendonada no "caput" pode ser convertida 
em cassação ·do registro do bem junto ao ór- -
gão competente. 

Arl 42. As penas de interd.içaõ temporária 
do estabelecimento e suspensão tempo
rária de atividade serão aplicadas quando fo
rem constatadas irregularidades na produção, 
comercialização ou prestação de serviços que 
impliquem o aparedmento de vícios nos pro
dutos ou se1Viços capazes de causar dano à 
segurança ou à saúde. 

§ }9 O prazo de interdição ou suspensão 
será fJXado pela autoridade administrativa, ou
vido o titular do estabelecimento e da ativida
de, de modo a possibilitar a reparação das 
irregularidades citadas no _caput deste artigo. 

§ 29 As penas Citadas no ''captlt" só-serão 
efetivadas depois de exercld_o o-direito de defe
sa pelo suposto infrator. 

Art. 43. As penas -de revogação de con
cessão ou permissão e de cassação de licença 
do estabelecimento ou atividade serão aplica
das quando o estabelecimento industrial co
mercial ou profissional reincidir na prática das 
infrações de maior gravidade previstas em lei, 
depois de exercido o direito de defesa pelo 
suposto infrator. 

Parágrafo único. Não poderão ser consi
deradas, para fim de se caracterizar a reinci
dência, condutas que, embora tenham sido 
condenadas como infrações na esfera admi
nistrativa, estejam sendo discutidas no âmbito 
do Poder Judiciário, até que haja definitiva 
condenação, esgotada a possibilidade de re
curso. 

Art 44. A imposição de contra-propagan
da está cominada quando o fornecedor incor
rer na prática de publiddade enganosa, sem
pre às expensas do infrator. 

§ 19 A retificação derá divulgãda pelo reg.. 
ponsável no mesmo veículo de comunicação 
utilizado com as mesmas característicaS em
pregadas, no que se refere à duração, espaço, 
local e horário. 

§ 29 A contra-propaganda será aplicada 
pelos ÓrfJâos públicos competentes de prote
ção no consumidor, mediante procedimento 
administativo, assegurando-se-lhe ampla de
fesa, mas somente será publicada por expres
sa determinação do Ministro de Estado dares
pectiva área de atuação administativa. 

§ Enquanto l-tão promover a contra-pro
paganda, o fornec_edor, além de outras 
sanções cabíveis, ficará impedido de efetuar, 
por qualquer meio, publtdcidad_e de seus bens 
e serviços. 

TíTULO 11 
Das.Jnfrações Penais 

Art. 45. Constituem crimes contra as rela
ções de cons_umo previstas nesta lei, sem pre
juízo do disposto no Código Penal e leis espe
ciais, as condutas tipificadas nos artigos se
guintes. 

Art 46. Colocar no mercado, fornecer ou 
expor para fornecimento produtos ou serviços _ 
impróprios ao consumO! 

Pena: detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Parágrafo únicO. Se--O crime é culposo: 
Pena: detenção de três meses a um ano 

ou multa; 

Art. 47. Omitir dizereS ou sinais sobre a 
nocividade óu periciilosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou 
publicidade: 

Pena: detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar, mediante recomendações, 
escritas· ostensivas, sobre a periculosidade do 
serviço a ser prestado. 

§ :29 Se o crime é culposo: 

Pena: detençOO do seis meses a um ano 
e multa. · · 

Art. 48. _~'Ler e comunicar à autoridade 
competente e aos consumidores a nocividade 
ou periculosidade de produtos cujo conheci
mento seja posterior à sua colocação no mer
cado: 
Parágrafo Único. Incorrerá nas mesmas penas 
quem deixar de retirar do mercado, imediata
mel)te, quando determinado pela autoridade 
competente, os produtos nocivos ou perigosos. 
ria forma de!;ita artigo. 

Art 49. Executar serviço de alt9_grau de 
periculosldade, contariando determinação de 
autoridade competente. 

Pena: Detenção de seis meses a dois anos 

Art 50. Fazer afirmaçãO falsa ou enganosa. 
ou omitir informação relevante sobre a natureza, 
caracteristlca, qualidade, quantidade, seguran
ça, desempenho, validade ou garantia de produ
tos ou serviços: 

Pena: detenção de três meses a um ano 
e multa. 

§ 1 ~ encorrerá nas mesmas penas quem 
patrocinar a publicidade. 

§ 29 Se _o crime é culposo: 
Pena: detenção de um a seis meses ou mul

ta. 
Art. 51. Faier ou promover publicidade 

que sabe ou deferia saber ser enganosa: 
Pena: detenção de três meses a um ano 

e multa. 
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas pe

nas quem fizer ou promover publicidade de mo
do que dificulte, sua identificação imediata. 

Art. 52. Fazer ou promover publicidade 
que sabe ou deveria saber ??? capaz de induzir 
o consumidor a se comportar' de forma preju· 
dicial_ ou perigosa à sua saúde ou segurança: 

Pena: detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Art ~3. Deixar de organizar dados fáticos, 
técnicos e científiCOs que dão base à publici
dade, assim comO_ impedir ou dificultar seu 
acesso aos consumidores: 

Pena: detenção de um a seis meses e multa. 
Art 54. Empregar, na reparação de produ· 

tos. peças ou componentes de reposição usa
dos, sem autorização do consumidor: 

Pena: Detenção de três m_eses a um ano 
e multa. 

Art. 55. Utilizar, ·na cobrança de dívidas, 
d~ ameaç~. coação, constrangimento físico 
ou moral, afirmações falSas, lnCOrretas ou en
ganosas: 

Pena: detençáo de três meses a. um ano 
e multa 

Art. 56. Impedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele 
constam em cadastros, banco de dados, fi· 
chas e registras: 

Pena: detenção de um a seis meses em~ 

Art. 57. Deixar de corrigir imediatamente 
informação sobre consumidor constante de 
cadastro, banco de dados, fichas ou registras 
que sabe serem inexadas: 

Pena: Detenção de um a seis meses e 
multa. 

Art 58. Deixar de entregar ao consumi
dor o termo de garantia adequadamente 
preenchido e com especificação clara do seu 
conteúdo: 

Pena: Detenção de um a seis meses e 
multa. 

Art. 59. Quem, de qualquer fonna concOr
rer para os crimes referidos nesta lei, incide nas 
penas a eles comínadas na medida de sua culpa, 
bem com o diretor, administrador ou gerente 
da pessoa jwidica que promover, permitir ou 
por qualquer modo aprovar o fornecimento, 
oferta, exposição à venda ou manutenção em 
depósito de produtos ou a oferta e prestação 
de serviços nas condições por ela proibidas. 

Art. 60. São c;ircu_nstânçiãs agravantes dos 
crimes tipificados nesta lei: 

I -serem cometidos por ocasião de cala
midade pública; 

II -dissimular-se a natureza ilícita do pro
cedimento; 

m -quando cometidos por militar ou fun.. 
cionário público. 

Art. 61. A pena de multa poderá ser eleva
da até o décuplo, se o juíz verificar que, fixada 
no limite máximo previsto no Código Penal, 
seria ineficaz em face da situação econômica 
do réu. 

Art 62. A pena privativa de liberdade pode
rá ser convertida em prestação social alternativa. 
pelo perfodo de sua duração, sem-as restrições 
do art. 44 do Código Penal, com a redação 
dada pela Lei n9 7 209, de 11 de julho de 1984: 

Art. 63. O valor da fiança, nas infrações de 
que trata esta lei, será fixada pelo juíz entre 100 
(cem) e2.000 (duas mil) vezes o" valor do Bônus 
Qo Tesouro_Nadonal-BTN. 

Parágrafo único. Se assim recomendar a si
tuação econômica do réu, a fiança poderá ser: 

1 -reduzida até metade de seu valor mí
nimo; 

II -aumentada até a metade do seu valor 
máximo. 

Art. 64. No processo pena) atirienf.e aos cri
mes previstos nesta lei, bem como a outros 
crimes e contravenções que envolvam relações 
de consumo, poderão intervir, como assistentes 
do Ministério Público, as associações de defesa 
do consumidor, às quais é facultada a propo
situra de ação penal subsidiária, se a denúncia 
não for oferecida no prazo legal. 
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TITULO III 
Dll Defesa do Consi,rmídor eiri Juízo 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Arl 65. A defesa dos interesses e direitos 
dos consumidores e das vitimas poderá ser exer
cida em juizo individualmente, Ou a título cole
tivo. 

§ }9 A defesa coletiva será exercida quando 
se tratar de: 

I -interesses ou direitos difusos, assim 
entendidos~ para efeitos desta lei, os transindi
viduais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circustâncias de fato; 

H- interesses ou direitos coletivos, assjm en
tendidos, para efeitos desta lei, os. transindivi
duais de natureza indivisível de que seja titu1ar 
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
entre si ou cGm a parte contrária por uma rela
ção jurídica base; 

m- interesses o:u c;!®itQS individJ,Iais homo
gêneos, assim entendidos os decorrenJ:j;!S de ori-
gem comum. _ _ _ 

§ 29 Em caso de litigância de má-fé, a asso
dação e os consumidores autores, e os diretores 
responsáveis pela proposibJra da ação serão so
lidariamente condenados ao Dé_cuplo das cus
tas, sem prejuízo da.responsabilidade por perdas 
e danos. 

Art. 66. Para os fins do art 65, parágrafo 
1", são legitimados concorrentemente: 

I -o Ministério Público; 
ll-a União, os Estados, Municípios, e o Dis

trito Federal e os Tenitôrios; 
1-as associações legalmente constitl!ídas 

há pelo menos um ano e que incluam entre 
seus fins institucionais a defesa dos interesses 
e direitos protegidos por esta lei. 

IV -as associações legalmente constituí· 
das há pelo menos um ano e que incluam 
entre seus fms institucionais a defesa dos inte
reses e direitos protegidos por esta lei. 

§ 19 Admitir-se-á o Iitisconsórclo facultati
vos entre os Ministérios Públicos da União e 
dos Estados na defesa dos intereses e _direitos 
de que cuida esta lei. 

§ 29 Os órgãoS públicos Jegítimados pode
rão tornar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências le
gais, mediante cominações que terão eficácia 
de título extrajudicial. 

Art 67. Para a defesa dos dirclt® e interes
ses protegidos por esta lei são admissíveis todas 
as espécies de ações capazes de propiciar sua 
adequada e efetiva tutela 

Parágrafo único. Poderá ~r ajuizada, pelos 
legitimados no artigo anterior, ação visando ao 
controle abstrato das condições géra!s dos con
tratos de adesão, sempre que abusivas. 

Art 68. Na aç:ão que tenha por objeto o _ 
cumprimento de obri9ação de fazer ou não, 
o juiz concederá a tutela específica da obrigação 
ou determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimple
mento. 

§. 1<:> A conversão da obrigação em perdas 
e danos será admisSivel se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou 
a obtenção do resultado prático corresponden· te: -- -
· § ~ A indenização por perdas e danos se 

fará sem prejufz.o da multa (art. 287, do CPC). 
§ 39 Sendo relevante o fundamento da de

manda e ha~do justificado receio de ineficácia 
do provimento final, é lícito ao juíz conc~er 
a tutela liminarmente ou após justificação_ pré-
via, citando o réu. _ 

§ 4ç O juiz poderá, na hipótese do pará
grafo 3<:> :ou na sentença, impor _multa diária ao 
réu, independentemente de pedido do autor, 
se for suficiente, compatível e proporcional ao 
valor da obrigação, fixal')do prazo razoável para 
o cuprlmento do preceito. 

§ 59 Para a tutela específica ou para a ob
tenção do resultado prático equivalente. poderá 
o juiz determinar as medidas necessárias, tais 
como busca e _apreensão, remoção de coisas 
e pessoas, desfazimento de obra, impedimento 
de atividade nociva, além de requisição de força 
policial. 

Art. .69. Contra ates ilegais ou abusivas 
<!e pessoas fisícas ou jurídicas que lesem direi
to líquido e certo, individual o_u coletivo,_ pre
yisto nesta lei, caberá aç_ão especifica regulada 
nos termos da lei. _ 

Art 70. Nas ações coletivas de que trata 
esta lei não haverá adiantamento de custas. 
em9j_ymentos, honorários periciais e quaisquer 
outras_ d_espesas. 

Parágrafo único. O juiz condenará o autor 
a pagar ao réu os honorários adVocatíclos, arbi
tráaOs na conformidade do parágrafo 4~, do arti· 
go 20, do CPC, qUando reconhecer que a pre
tenção é manifestamente infunçlada. 

- Art. 71. Nas hipóteses previstas nesta lei, 
a ação de regresso poderá ser ajuizada em pro
cesso autônomo, facuful.d~ a possibilidade de 
proseguir-se nos mesmos autos. 

Art 72. As normas deste Trtu1o aplicam-se 
no que for cabível, a outros direitos ou interesses 

- difusos, coletivos.e individuais homogêneos_.. trii-
tados coletivamente. _ 

Art. 73. Aplicam-se às ações previStas nes
te Trt:ulo as normas do Código de Processo Gvi1 
e da Ceio o 7347, de 24 de julho de 1985, 
inclusive no que respeita ao inquérito civil, na
quilo que não contrariem suas disposições. 

CAPÍTULO 11 
Das Ações Coletivas parl! " DefeSa 

de Interesses Individuais Homogêneos 

M _74_,_ __ Os legitimados de que trata o art 
66 poderão propor em nome próprio e no inte
resse das vítimas ou seus suçessores, ação civil 
coletiva de responsabilidade pelos danos indivi
dualmente sofridos, de acordo com· o disposto 
nos artigos seguintes. 

Art. 75. O Ministério Público, se nâo ajuizar 
a ação, atuará sempre -como fiscal da lei. 

Parágrafo úníco. Aplica-se à ação prevista 
no artigo anterior o art. 59, parágrafo 2~ a 6~, 
da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Art. 76. Ressalvada a. competência da Jus
tiça Fecferal, é competente para a causa a Jus
tiça local: 

I...:.... no foro do Distrito Federal para os danos 
de âmbito nacional; 

_ l -_no foro da Capital do Estado, no Dis
trito . .Federal ou no da Capita1 do Terdt6rio, 
para os danos de .âmbito regional, aplican· 
do-se as regras do Código de Processo _CIVil 
aos casO$· competência. 

U-no foro da Capital do Estado, no do_ Dis
trito Fedei-ai. ou no da Capitardo Terrftório, para 
os danos de âmbito regional, aplicando-se: as 
regras do Código de Processo CIVil aos casos 
de competência. 

Art. 7a _ T [alJsitada em julgado a sentença 
eoíldenatória, será publicado edital, obse!Vado 
o disposto no art n. . 

Art. 79. A liquidação da sentença, promo
vida pela vítlma e seus sucessores, será por arti
gos, podendo ser proposta no foro do domicílio 
do liquidante, a quem cabe provar o nexo de 
causalidade, o_ dano e seu montante~_ 

Art. 80. A execução poderá ser coletiva, 
sendo proinovida pelos legitimados de que trata 
o art. _66 desta lei .e ~rangendo as vitimas cujas 
indenizações já tiverem sido fixadas em senten
ça de liquidação sem prejuízo do ajuizamento 
de outras execuções~ _ . . 

§ 19 A execução_ coletiva far-se-ácom l?a· 
se em certidão das sentenças de liquidação, 
da qual deverá constar a ocorrência ou não 
do trânsito em ju1gado. _ 

§ 2" É competênte para a execuÇão o-juí· 
zo: 

[ -da liquidação da sentença_ou da aÇ.ã.O
condenatória, no caso de execução individiial; 

li -da ação condenatória, quando cole
tiva a_ execução. 

Art. 81. Em caso de concurSo do çréditos 
decorrentes da condenação prevista na Lei n' 
7.347, de 24 de julho de 1985, e das indeni
zações pelos prejtúzos individuais resultantes do 
mesmo evento_ danoso, estas tel:áo preferência 
no pagamento. 

CAPÍTULO III 
Das Ações de Resposabilidade do Fornecedor 

de PIQC/'!frJS e SeMços 
Art . .82. Na _Clç_ão de responsabilidade civil 

do fornecedor de bens e se!Yiç:os, sem pr~juízo 
do disposto nos Capítulos I e li deste Título, 
serão observadas as seguintes_ normas: 

1-a açã:o pode ser proposta no domicilio 
do autor;_ _ _ 

][-se o réu alegar que o fato danosQ é 
jmputável a terceiro, poderá admitir-se a cita
ção deste último para integrar o contraditório 
como litisconsorte passivo, sendo facultada 
a denunciaç_ã_o_d~ lide;_ _ __ 

liL- poderá o réu, que houver contratado 
seguro de responsabilidade,_ chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do 
contraditório pelo InstitutO de. Re:sseguros do 
Brasil; ocorrendo a hipótese, a setença que 
julgar procedente o pedido valerá comO titulo 
executivo, em favor do que satisfiZer a dM_çlª, 
para exigi-la integralmente do devedor princi
pãÇoU-de cada um dos Co-devedoieS a sua 
cota, na proporção que lhes couber, de acordo 
com o que dispõe o art. 80, do Código Civü. 

Parágrafo único. Se o réu houver sido de
clarado falido, o síndico poderá ser intimado 
a informar sobre a e,asténcia de seguro de 
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responsabilidade, possibilitarido-se, em caso 
afirmativo, o·ajuizamento da açOO de indeni
zação diretamente contra o segurador, sempre 
vedada a denunciação da lide no Instituto de 
Resseguro do Brasil. 

Art. 83. Cabe ação civil de iniciativa públi
ca _em defesa do consumidor, de acordo com 
o disposto no art. 129, III, da Constituição da 
República, sempre que, para além das rela
ções exdusivarnente privadas entre consumi
dor e fornecedor, o dano causado por produ
tos ou serviços que tenha repercussão e rele
vância públicos. 

§ 1'~ A ação civil de iniciativa pública visa 
a exigir do fome<:edor, a alteração na compo
sição, estrutura, fórmula ou acondicionamen
to de produto cujo uso normal se revele nocivo 
à saúde pública e à incolumidade pessoal, de 
modo a eliminar-lhe os vicies e tomá~lo satis~ 
fatório ao _consumo. 

§ 2~ Os -rorrie<:edores poderão ingressar 
no fetto como assistentes. 

§ 39 Deferida a prova pericial, os laudos 
do perito e dos assistentes técnicos serão en
tregues diretamente em cartório, no prazo má
ximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias 
a contar do termo final para a apresentação 
dé quesitos (art 421, § lc, do CPC). 

§ 4~ Se ficar demonstrada a impossibili
dade de remover o vício do produto ou, em 
sendo possível fazê-lo, se o fornecedor não 
promover as alterações ne<:essárias no prazo 
fixado na dec!são judicial; O Ministério Público 
dará aviso a União Federal para que reative 
a proibição da produção e venda do produto. 

§ 59 O retardamento pela autoridade 
competente, por mais de 60 (Sessenta) dias, 
do cumprimento de decisão judicial com trân
sito em julgado em ação de que trata este 
artigo, configura crime de respons<lbilidade 
nos termos da lef. 

CAPITULO IV 
Da Coisa Julgada 

Art 84. Nas ações coletivas de que trata 
esta lei, a sentença fará coisa julgada: 
I- erga omnes, exceto se o pedido for jul~ 

gado improcedente por insuficiência de pro
vas, hipótese em que qualquer legitimado po
derá intentar outra ação, com idêntico funda· 
mento, valendo~se de nova prova, na hipótese 
do incíso I do § 19 do art 65; 

II-ultra partes, mas lirnitadamente ao gru
po, categoria ou classe, salvo improcedência 
por insuficiência de provas, nos termos do 
inciso anterior, quando se tratar da hipótese 
prevista no inciso II do § 19 do art. 65; 

m -erga omnes, apenas no caso de proce
dêrlcia do pedido, para beneficiar todas as víti
mas e seus sucessores, na hipótese do inciso 
m do § ]' do art. 65. 

§ 1 ~ Os efeitos da coisa julgada previstos 
nos incisos I e II não prejudicarão interesses 
e direitos indiViduais dos integrantes da coleti
vidade, do grupo, categoria ou classe. 

§ 29 Na hipótese prevista no inciso III, em 
caso de improcedência do pedido, os interes
sados que não tiverem intervindo no processo 
corno litisconsortes poderão propor ação de 
indenização a título individual. 

§ 3"" Os efeitos da coisa julgada de que 
cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da 
Lei n~ 7.347, de 24 de julho de 1985, não 
prejudicarão as ações de indenização por da
nos pessoalmente sofridos, propostas indiviR 
dualmente ou na forma prevista nesta lei, mas 
se procedente o pedido, beneficiarão as víti
mas e seus sucessores, que poderão proceder 
à liquidação e à execução. 

§ 4? Aplica-se o disposto no parágrafo an
terfor·à sentença penal condenatória. 

Art. 85. As ações coletivas, previstas nos 
incisos I e II do § 19 do art 65, não induzem 
litispendência para as ações individuais, mas 
os efeitos da coisa julgada erga omnes ou 
ultra partes a que aludem os incisos II e II! 
do artigo anterior não beneficiarão os autores 
das ações individuais, se não for requerida 
sua suspensão no prazo de 30 (trinta} dias, 
a contar-ela ciência nos autos do ajuizamento 
da ação coletiva. 

TITULO IV 
Disposições Finais 

Art. 19 O preâmbulo da Lei n" 7.347, de 
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Disciplina a ação civil pública de res
ponsabilidade por danos--causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histó
rico, turístico e Paisagístico, assim como 
a qualquer OUtro Interesse difuso ou cole-
tivo, e dá outras provid~ncias." 

Art 29 Acrescente-se o seguinte inciso IV 
ao art 19 da Lei n? 7.34 7, de 24 de julho de 
1985: ~ 

"[V- a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo." 

Art 39 Oincisoiidoart5?daLeJn97.347, 
de 24 de julho de 19"85, passa a ier a seguinte 
redação: 

"II- inclua, entre suas finalidades ins
tltucioilãís, a proteção ao meio ambiente, 
ao consumidor, ao património artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico, 
ou a qliàlquer outro interesse difuso ou 
coletivo." 

Art. 49 O parágrafo 3" do ari. 59 da Lei 
n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a 
ter a seguinte redação: 

"§ 39 Em caso, de desistência infunR 
_ dado ou abandono da ação por associa

ção legitimada, o Ministério Público ou 
outro. legitimado assumirá a titularidade 
ativa." 

Art. 5ç Acrescerite-se os seguintes pará
grafos 4?, !5" e & ao art. 5o da Lei rtl 7.347, 
de 24 de julho de 1985: 

"§ 49 Adrnltir-se-á o litisconsórdo fa
cultativo entre os Ministérios Públicos da 
União e dos Estados na defesa dos inte
resses e direitos de que cuida esta JeL" 

"§ 59 O Ministério Público poderá 
aceitar nos casos previstos nesta lei, com
promisso dos interessados que será to-

mado por termo e terá eficácia de título 
executivo extrajudicial." 

"§ 6? Cópia da· termo do compro~ 
misso referido no parágrafo anterior será 
enviada, no prazo improrrogável de dez 
dias, pelo respectivo órgão ao Conselh9 
Superior do Mirilstério PúbUco." 

Art 6~ O <itil 15 da Lei n? 7.347; de 24 
de julho de 1985, passa a ter a seguinte redu
ção: 

"Art. 15. Decorridos 60 (Sessenta) 
dias do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, sem que a associação au
tOra lhe promove a execução, deverá fazê-
lo o Ministério Público ou outro legitima
do." 

Arl 79 Acrescente-se à Lei n~ 7 347, de 
24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 
renumerandc:>-se os seguintes: • 

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos di
reitos e ihteresses difusos, coletivos e indi
viduais, no que for cabível, os dispositivos 
do Título III da Lei no ...... de ..... _ ... de 1989, 
que instituiu_ o Código de Defesa do Con· 
sUinidor." -- -

Art. 89 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as cüsposições 
em contrário. 

EMENDAN•2 

Ao Projeto de Lei do Senado n9 97, de 1989 
Suprima~se o inclso V do art 6° 

EMENDAN• 13 
Substituliva 

Dê-se ao parágrafo único do art. 15 do PLS 
n" 97/89 a seguinte redação: 

"Art. 15. ···················-----·•"-
Parágrafo único. A resp-onsabilidade 

de comerciante nos casos previstos neste 
artigo depende de prova de sua culpa, 
salvo quando feita por ele a pesagem ou 
medição, o instrwnento utilizado não esti· 
ver aferido_ segundo os padrões oficiais." 

EMENDAN• 17 
Supresslva 

Suprimci.-Se o parágrafo 2c, do art -19, d~ 
PL n9 97/89 e, em conseqUência, renumere-se 
os demais. 

O parágrafo a suprimir diz: 

_ "§ 29_ Quandoosbensouserviçosfo
rem fornecidos lnediante termo de garan
tia, a_contagem do prazo previsto ao pre
sente artigo inicia-se a partir do seu tér
mino." 

EMENDAN'23 
Su'prirna:se- o art 23 do Projeto _de Lei do 

Senado n9 97/89 
EMENDAN'24 

--sapríma~se do § 1 o do art 26 a expresSãO 
"rfiesmo por omissão". 

--~ 
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EMENDAN•25 
Aditiva 

Ao PLS n' 97, de !989 

Que dispõe sobre a proteção do con~u
midoc e dá outras provfdêncitJs. 

Inclua-Se no § )" do art. 30 a eXpressão 
"descontadas as d~spesas efetuadas pelo for
necedor, produtor ou prestador de serviços". 

A redação do parágrafo passa a ser a se
guinte: 

'"§ }9 Se o consumidor exe(citar o _di
reito de arrependimentO previsto neste _ar
tigo, os valores eventualmente pagos, a 
qualquer titulo, durante o prazo de refle
xão, serão devolvidos de "imediato", mo
netariamente atualizados, descontadas as 
depesas efetuadas pelo fom~cedor,_ pro
dutor ou prestador de servi_ços_." 

EMENDA N'26 
Supresslva 

Ao PLS n' 97, de !989 

Que dispõe sobre proteção do consu
midor e dá outras provídêi1das. 

Suprima-se jntegralmente o inciso li do art 
31, 

EMENDAN93Q 
Sustltutlva 

Ao PLS 97, de !989 

Que dispõe sobre proteção do conSu
. midor e dá outras providências. 

Substitua-se integralmente o Capítulo VI, do 
Título I, pelos seguintes artigos. renumeran
do-se os demais: 

Das _Sanções Administraüvas 

- Art. Os infratore_s do disposto neste código 
e seu regulamento ficam sujeitos às seguintes 
pena1idades: 

1-obrigação de reparar ou substituir por 
Outro novo o bem que apresente vícios de 
fabricação que impeçam o seu uso dentro 
da espeCificação do produto ou seu equiva
lente; 
li-advertência; 
Til-multa; 
IV- recolhimento das partidas ou séries-de 

produtos que apresentem vícios ou defeitos, 
e substituição gratuita das partes ou compo
nentes~ se suficiente, ou do todo, se necessário 
para reparar o vício ou defeito. 

§ 19 A obrigação de substituição do bem 
por outro novo é limitada ao período de garan
tia constante do comPromisso do produtor. 
ESse lirriite nãO se aplica aos casos do indso 
IV. EMENDAN•27 

Modlficatlva 

Ao PLS n• 97, de 1989 _ 

Que diSpõe sobre a proteção do consu
mkior e dá outras providências. 

§ 29 A pena de advertência será aplicada 
... pela autoridade administrativa, nos casos de 

- retardamento indevido de providênCias a car
go do produtor ou do varejista, respectivamen
te. 

Modifique-se a redação do art. 34, que pas
sará a ser a seguinte: 

"Art. 34. Oc_orrendo as infrações 
previstas nesta e na se_ção anterior, e não 
se prontificando o responsável a reparar 
o ev:entual dano causado, ou aceitar a 
devolução do produto, ficará sujeito às 
sanções civis, bem como multa propor
cional à gravidade da infração, cominada 
pelo juiz, na ação proposta por qualquer 
dos legitimados à defesa do consumidor 
em juízo." 

EMENDAN'28 
Supressiva 

Do art. 36 do PLS 97/89, suprimam-se os 
incisos NeVe o inciso III passa a ter a seguinte 
redação: 

"JJ[- transfiram indevidamente res
ponsabilidade a terceiros." 

EMENDAN'29 
Substitutlva 

Ao PLS n•97, de !989 

Que dispõe sobre a proteção de consu
midor e dá outras providências. 

Substitua-se o texto do inciso V do art. 36 
pelo seguinte: 

''V- estejam em desacordo com as 
disposições deste código." 

§ 39 A pena de multa será aplicada pela 
autoddade administrativa e terá como limite, 
nã- primeira infraçãO, o valor do bem ou servi
ço, constante da nota ftScal, corrigido moneta
riam-ente ãté a data da sua efetiva liquidação. 
Essa pena será aplicada em dobro em caso 
de reincidência. 

§ 4o A pena de recolhimento de partidas 
ou séfie~fSerá imposta pela autoridade admi
nistrativa, sempre que a repetição do mesmo 
vício seja atribuída a defeito materia1 da mes
ma parte ou componente do bem. 

§ 5<:> Não incorre em perdas e danos o 
fãbricante que, osponte sua, promover o reco
lhimento a que se refere o § 4", antes de lhe 
ser imposta a referida obrigação. 

Art. Convicta a autoridade administrativa 
de que o vício do produto ou seiViço é_atribuí
vel a culpa, dolo, má fé ou desleixo do fabri
cante, depositário, transportador ou varejista, 
representará ao órgão corripetente do Minis
tério Público, o qual, se jul~r os indfcios sufi
cientes, prOmoverá o inquérito civil e a ação 
civil pública para a proteção dos interesses 
dos consumldores afetados, ainda que difusos 
e não personalizáveis. 

EMENDAN•3! 

Emenda à alíneah do art. 42, do Projeto 
de Lei do Senado n<:> 97/89. 

Dê-se à aJínea h do art. 42, a seguinte reda
ção: 

"h- Interdição temporária do estabele
driiEintO". 

EMENDAN•32 

Emenda à alínea h do art. 42, do Projeto 
de Lei do Senado no 97/89. -- --

Dê-se à alínea hdo art. 42 a seguinte r'eda
ção: 

"h- interdição temporária do estabe-
lecimento''. -

EMENDAN•33 

Eriienda à alínea i c!o art. 42 do Projeto 
d~ Lei do ~enadon~ ~7/8~. 

Suprima-se a alínea i do art. 42 do PLS 
n' 97/89 · 

EMENDAN•34 

Emenda a alínea mdo art. 42, do Projeto 
de Lei do Senado n° 97/89. 

Suprima-se- a alíii.ea".rii-do art. 42, do Projeto 
de Lei do Senado n9 97/89. 

· EMENDA N• 35 

Emenda ao parágrafO único do art: 43, -dO 
Projeto de Lei do Serlado- ri<:> 97 /89_----- ~ -

Suprima-se o Párágraro- único do art. 43; 
do Projeto de Lei do Senado n? 97/89. · · -

EMENDAN•36 

Emenda aos arts. 44 a 46 do Projeto de 
Lei do Senado no 97/89. 

Substituam-se os arts. 44 a 46 do Projeto 
de Lei_ do Senado n?_97/89, pelos segUirites, 
reenumerando-os os demais: 

Art. A pena de apreensão do bem será 
aplicada quando forem constatados vícios que 
o tomem impróprio ao uso a que se destina. 
- Art. As penas de inutllização do bem e sus

pensão temporária de seu fornecimento ou 
de serviço serão aplicadas quando for consta
tada nocividade ou perlculosidade, capazeS de 
ameaçar a segurança das pessoas. 

Parágrafo único. Se for provada a nociVi
dade ou periculosidade irremediável do bem, 
ao fim do processo administrativo, a pena 
me-nCionada--riO "caput" pode ser convertida 
em cassação do registro Cio -bem jui-rto ao ór
gão competente. 

Art. As p_enas de interd~ã_o temporária do 
estabelecimento e suspensão temporária da 
atividade serão aplicadas quando forem cons
tatadas irregularidades na produção, comer
cialização ou prestação de serviços que impli
quem o aparecimento de vícios nos produtos 
ou serviços capazes de causar dano à segu
rança ou à saúde. 

§ 19 O prazo de interdlção ou suspensão 
será fiXadO pela autoridade administrativa, ou
vido o titular do estabelecimento e da ativida
de, de modo a possibilitar a reparação dãs 
irregularidades citadas no "caput" desta ar
tigo. 

§ 2" As penas _citadas no caput só serão 
efetivadas depois de exercido o direito de defesa 
pelo suposto infrator. 

Art. As penas de revogação de concessão 
ou pennissão e de cassaç~o de lícença -do 
estabelecimento ·ou atividade serão aplicadas 
quando o estabelecimento industrial, comer~ 
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cial ou profissional reincidir na prática das in~ 
frações de matar grãVi:dãde previstas em lei, 
depois de exercido o direito de defesa pelo 
suposto infrator. 

Parágrafo único. Não poderão ser consi~ 
derados, para o fim de se caracterizar a reinei· 
dência, condutas que, embora tenham sido 
condenadas como infraçóes na esfera admi· 
nistrativa, estejam sendo discutidas no âmbito 
do Poder Judiciário. 

Art. A imposição de contra propaganda 
será cominada quando o fornecedor incorrer 
na prática de publicidade enganosa, nos ter· 
nos do dísposto nesta lei, sempre às expensas 
do infrator. 

§ I~ A retificação será divulgada pelo res
ponsável no mesmo veículo de comunicação 
utilizado com· as mesma:"S" caraciêt1sticas em
pregadas, no que se refere a duração, espaço, 
local e horário. 

§ 29 A contra propaganda será aplicada 
pelos órgãos pUblfcos cOmpetentes de protew 
ção ao consumidor, mediante procedimento 
admJnistrativo, assegurandowsewlhe ampla de
fesa, mas somente será publicado por expresw 
sa determinação do Ministro de Estado da res
pectiva área de atuação adriiinistl'ativa. 

§ 3~ Enquanto não_ promover a contra 
propaganda, o fornecedor, além de outras 
sanções cabíveis, ficará impedido de efetuar, 
por qualquer meio, publícídade de seus bens 
e serviços. -

EMENDAN'37 
Emenda aos arts. 44 a 46 do Projeto de 

l-ei do Senado rio 97/89 
Substituam-se os arts. 44 a 46~do Projet~ 

de Lei do Senado n~ 97/89; pelos-seguintes, 
renumerando·se os demais: 

Art. 44. A pena de apreensão do bem será 
aplicado quando forem constatados víctos que 
o tomem lmpr6prio ao uso a que se destina. 

Art. 45. As penas de inublização do bem 
e suspensão temporária de seu fornecimento 
ou de serviço serão aplicadas quando for 
constatada nocividade ou periculosidade, ca
pazes de ameaçar a segurança d<3:s pessoas. 

Parágrafo único. --Se ficar prováda a nocivi
dade ou periculosidade irremediável do bem, 
ao fim do processo administrativo, a pena 
mencionada no caput pode ser convertida em 
cassação do registro do bem junto ao órgão 
competente. 

Art. 46. As penas de Interdição tempo
rária do estabelecimento e suspensão tempo
rária da atividade serão aplicadas quando fo
rem constatadas irregularidades na produção, 
comercialização ou prestação de serviços que 
impliquem o apareciemnto de vícios nos pro
dutos ou seJYiços capazes de causar dano à 
segurança· ou à saúde. 

§ 19 O prazo de inti!rdlÇão ou su_spensiO 
será fixado pela autoridade administrativa, ou
vido o titu1ar do estabelecimento e da ativida
de, de modo a possibilitar a reparação das 
irregularidades citadas no ctJput deste artigo. 

§ 29 As perias citadas no cajJUt só serão 
efetivadas depois de exercido o direito de defe
sa pelo suposto infrator. 

Art. 47. As penas de revogação de con
cessão ou permissão e de cassação de licença 

do estabelecimento ou atMdade serão aplica
das quando o e.stabelecimentrindustrial, co
mercial ou profissional reincidir na prática das 
infraÇões de maior gravidade previstas ern lei, 
depois de exercido o direito de defesa pelo 
suposto ínfrator. 

Parágrafo único. Não poderão ser consiw 
deradas, para o fim de se caracterizar a reinci
dência, condutas que, _embora tenham sido 
condenadas como infraçõeS na esfera admi
nistrativa, estejam sendo discutidas no âmbito 
do Poder Judidário. 

Arl 48. A imposição-de contra propagan
da será corru"nada quando o fornecedor incor
rer na prática de publicidade enganosa, nos 
termos do disposto- no art. 26, e seu § 19, 
desta lei, sempre às expensas do infrator. 

§ 19 A retificação será divulgada pelo resw 
ponsável no mesmo veículo de comunicação 
Utilizado com as mesmas -características em
pregadas, no que se refere a duração, espaço, 
local e horário. 

§ 29 A contra propaganda será aplicada 
pelos órgãos públicos competentes de presta
ção ao consumidor, mediante procedimento 
adminiStrativo, assegurando-se ampla defesa, 
mas somente-será publicado por eXpressa de
terminaçãO dO Ministro de Estado da respec
tiva área de atuação administrativa. 

§ -.3"~ Enq"uãnto não promover a contra 
propaganda, o fornecedor, além de o_utras 
sanções cabíve!s, ficará impedido de efetuar, 
por qualquer meio, publicidade _de seus bens 

· e serviços. -

EM!':NPA N• 38 
Substitutlva 

Ivo PLS n' 97, de 1989 

Que disp6e sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências 

Dê,.se ao art. 47 do.PLS n9 97/89 a seguinte 
reaação: 

"Art. 4 7. Colocar ao mercado bens 
que, devido a imperída, negligência, dis
plicência ou desrespeito às normas que 
regulamentam a produção, transPorte e 
armazenagem, coloquem em risco a in
columidade física ou moral do consumi
dor." 

Pena: Multa de 10 a 1.000 BTN." 

EMENDAN'39 
Erii.endã:- aos arts. 47 a 63 do Projeto de 

Lei do Senado n~ 97/89 pelos segulritês-, rimU
merando-se os demais 

-Substituam-se os _i;J!"tigos 47 e 63 do Projeto 
de Lei do Senado IT-' 97/89 pelos seguintes, re
munerando-se os demais 

Das !nfraçóes Pen!Jis 

Art 47. Constituem crimes contra as rela
ções de consumo previstas nesta lei, sem pre
jufw· do disposto no C6dig9 Penal e le_is espe
ciais, as condutas tipificadas nos artigos se
guintes. 

Art. 48. Colocar no mercado, fornecer ou 
expor para fornecimento produtos ou serviços 
impróprios ao consumo:. 

Pena: Detenção de se_is meses a dois anos 
e multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena: Qetençao de três meses a um ano 

oumuha. 
Art. 49. Omitir dizeres ou sinais sobre a 

nocívidade ou periculosidade de produtos. nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou 
publicidade: 

Pena; Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar,_ mediante recomendações 
escritas ostensivas, sobre a perfculosidade do 
seriço a ser-prestado. 

§ 2~ Se o crime é culposo:-
Pena: detenção de um a seis meses ou mui

ta. 
Art. _50. Deixar de comunicar à autoridade 

competente e aos consumidores a nociVidade 
ou periculosidad~ de produtos cujo conheciw 
menta seja posterior à sua colo_cação no mér~ 
cada: 

Pena: Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. --

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de retirar do mercado, ime
diatamente, qUando determinado pela autori
dade competente, os produtos nocivos ou pe
rigosos, na forma de~e .;~rtigo. 

Art. 51. _ Executar serviço de alto grau de 
periculosidade, contrariando determinação de 
autoridade COCI)peterlte. 

Pena: Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Ati. 52. Fcizer afirmação falsa ou engano
sa, ou omitir informação relevante sobre a na
tureza, caract_erística, qualidade, quantidade 
de, segurança, d_es_empenho, vali_dade ou ga
rantia de produtos ou serviços: 

Pena: Detenção de três meses a um ano 
e muha. 

§ ] 9 Incorrerá nas mesmas penas quem 
patrocinar a publicidade. 

§ '29 Se o Crime é culposo: 
Pena: Detenção de um a seis meses ou mui· 

ta 
Art. 53. Fazer ou promover publicidade 

que sabe ou deveria saber se enganosa: 
Pena: Detenção de três meses a um _ano 

e muJta. 
Parágrafo único. iilcorrerâ nas mesmas 

penas quem ftzer ou promover publicidade 
de modo que dificulte sua identificação imew 
diata. 

Art. 54. Fazer ou promover publicidade 
quem sabe ou deveria saber ser capaz de indu· 
zir o consumidor a se .comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segu
rança: 

Pena: Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Art. 55. Deixar de organizar dados fálicos, 
técnicos e dentíficos_ que dão base à publici
dade, assim como impedir ou dificultar seu 
acesso aos consumidores: 

Pena: Detenção de um a seis meses e multa. 

Ârt. 56. Emj)regar, ·na repàração de pro .. 
dutos, peças ou componentes de reposição 
usados, sem autorização do consumidor: 

Pena: Detenção de três meses a um ano 
e mult4. 
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Art. 57. Utilizar, na cobrança de dívidas, 
de _ameaça, coação, constrangimento físico 
ou moral, afirmações falsas, incorretas ou en
ganosas. 

Pena: Detenção de três meses a um ano 
e multa. 

Art. 58. Impedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre eles 
constem em cadastros, banco- de dados, fi
chas e registras: 

Pena: Detenção de seis meses a um ano 
e multa. 

Art. 59. _Deixar de corrigir--iiriediatamente 
informação sobre consumidOr constante de 
cadastro, banco· de dados, fichas" ou registres 
que sabe serem inexatas; 

Pena: Detenção de um a seis meses e multa. 
Art. 60.- Deixar de entregar ao consumi

dor o termo de garantia adequadamente 
preenchido e com especificação clara de seu 
contéudo: 

Pena: Detenção de um a seis meses e multa. 
Art. 61. Quem, de qualquer forma, con

correr para os crimes referidos nesta lei, incide 
nas penas a eles cominadas na medida de 
sua culpa, bem como o diretor, administrador 
ou gerente da pessoa jurídica que promover, 
permitir ou por qualquer modo aprovar o for
necimento, oferta, expoSição à \renda ou ma
nutenção em depósito de produtos ou a oferta 
e prestação de serviços nas condições por 
ela proibidas. 

Art. 62. São ciiCuristânC!aS- agravantes 
dos crimes tipificados nesta lei; 

I- serem cometidos por ocasião de cala
midade pública; 

H-dissimuJar-se a natureza ilícita do pro
cedimento; 

m- quando cometidos por militar ou fun
cionário público. 

Arl 63.- -"A peria de mu1ta poderá ser eleva
dâ: até o décuplo, se o juiz verificar que, fiXada 
no limite máximo previSto -no Código Penal, 
seria ineficaz em ·face de sitUação económica 
do réu. 

Art 64. A pena privativa de liberdade po
derá ser convertida em prestação social alter
nativa, pelo período de sua duraçêo, sem·,as 
restrições do art. 44 do Código Penal, com 
a redação dada pela Lei n9 7 .209, de 11 de 
julho de 1984. 

Art 65. O valor da fiança, nas infrações · 
de que trata esta lei, será fixado pelo jub: entre 
100 (cem) -e 2.000_ (duas mil) vezes 9---<{alar 
do Bônus do Tesouro Nacional- BTfi. 

Parágrafo único. Se assím rec;mnendar a ~ 
situação econômica do réu, a pánça poderá 
ser: 

I- reduzida até metad,-' de seu valor mí
nimo; 

U- awnentada a~ -a metade de seu valor 
máximo. · 

Art. 66. No processo penal atinente aos 
crimes previstoS, nesta lei, bem como a outros 
crimes e <;ofitravenções que envolvem rela
ções de _consumo, poderão intervir, cOmo as
sistenteS do Ministério Público, as associações 
de defesa do consumidor, às quais é facultada 

a ·propositura de ação penal subsidiária, se 
a denúncia não for oferecida no prazo legal. 

EMENDAN•40 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem fizer ou promover publiddade 
de modo_ que dificulte sua identificaÇão ime
diata. 

Art. Fazer ou promover publicidade que 
Emenda aos artigos 47 a 64 do Prcijeto de 

Lei do Senado N9 97189 sabe ou- deveria saber set capaz de induzir 
o consumidor a se comportar de forma preju-

Substituam-se os artigos 47 a 64 do Projeto diciat ou perigosa à sua saúde ou segurança: 
de Lei do Senado n~ 97/89 pelos seguintes, re- Pena: Detenção de seis meses a dois anos 
muneran_de:-se_ o_s demais.__ ~- ___ e muJta. 

Das lnfrações Penais Art. Deixar de organizar dados fáticos, téc-: 

Art.. COnS!ttúem crfu,es contr~ aS relaÇões 
de consumo previstas nesta lei, sem prejuízo 
do disposto no Código Pena] e leis especiais, 
as condutas tipificadas nos artigos seguintes. 

Art. Colocar no mercado, fornecer _ou ex
por para fornecimento produtos ou serviços 
impróprios ao consumo: 

Pena: Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Parágrafo único, Se o crime é culposo: 
Pena: Detenção de três meses a um ano 

ou multa. 
ArL Omitir dizefes o_u sinais sobre a nocivi

dade ou perlculosidade de produtos, nas em
balagens, nos invólucros, recipientes ou publi
cidade: 

Pena: Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar, mediante recomendações es-
critas ostensivas, sobre a periculosidade do ser
viço a ser prestado. 

§ 21' Se _o_ crü;o~ é cu1poso:-
Pena: Detenção de um a seis meses ou 

multa. 
Art. Deixar de comynic_ar à autoridade 

competente e aos consumidores a nocividade 
ou periculosidade de produto cujo conheci
mento seja posterior à sUa colocação no mer
cado. 

Pena: Denteç~o de_seis meses a dois anos 
e mu1ta. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas pe
nas quem deixar de retirar do mercado, imedia
tamente, quando determinado pela autoridade 
competente, os produtos nocivos ou perigosos. 
na forma_ deste artigo. 

Art. Executar serviço de alto grau de peri~ 
culosidade, contrariando determinação de au
toridade competente. 

Pena: Detenção de se!s meses a dois 
anos _e multa. 

Art. Fazer afirmação falsa ou enganosa, 
ou omitir informação relevante sobre a natu
reza, caracteristica, qualidade, quantidade, se
gurança, desempenho, validade ou garantia 
de produtos ou serviços: 

Pena: Detenção de três meses a um ano 
e multa. 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas quem 
patrocinar a publicidade. 

§ 29 Se o crime é culposo: 
Pena: Detenção de. um- a seis meses ou. 

muJta. 
Art Fazer ou promover publicidade que 

sabe ou deveria saber ser enganosa: 
Pena: __ Detenção de três meses a um ano 

e mu1ta. 

nicas e científicos que d~o_base à publicidade, 
assim como ímpedir ou dificu1tar seu acesso 
aos consumidores: 

Pena: detenção de um a seis meses e multa 
Art. __ Empregar, na reparação de produtoS, 

peças ou componentes de reposição usados, 
sem autorização do consumidor: 

Pena: . Detenção de três meses a um ano 
e multa. 

Art. Utiliza~, na cobrança da dívida, de 
ameaça,_ coação, constrangimento -fisico -ou 
moral, afirmações falsas, incorretas ou enga-
nosas. ________ __ . 
- Pena: D_etenÇâo de três -mes~S a um ano 
e mu1ta. 

Arl Impedir ou dificultar o acesso do con~ 
sumido r às informações que sabe ele constem 
em cadastros, banco de dados, fichas e regis-
tras: _ 

Pena: Detenção de seis meses a wn anO 
e multa. 

Art. Deixar de _c_orri9ir imediatamente in~ 
formações _sobre consumidor constante de 
·cadastro, banco de dados, fichas ou registres 
que sabe serem inexatas: -

Pena: Detenção de um a seis meses e 
multa. 

Art Deixar de entregar ao consumidor o 
termo de garantla adequadamente preenchi
do e com especificação clara de seu conteúdo: 

Pena: Detenção de um a seis meses e 
multa. 

Art. Quem, de qualquer forma, concorrer 
para os crimes referidos nesta lei, incide nas 
penas cominadas na medida de sua cuJpa, 
bem como o diretor, administrador ou gerente . 
da pessoa juridica que promover, permitir ou 
por qualquer modo aprovar o fornecimento, 
oferta, exposiçãO à venda ou manutenção em 
depósito de prodrutos ou a oferta e prestação 
de serviços nas condições por ela proibidas. 

Art São circunstâncias agravantes dos cri~ 
mes tipificados nesta lei: 

f- serem cometidos por ocasião de cala
midade pública; 
n- dissimular-se a natureza ilícita do pro.;: 

cedimento; 
III-quando _cometidos por militar ·eu fun

cionário público. 
Art. A pena de multa poderá ser elevada 

até o décuplo, se o juiz verificar que, fixada 
no limite. máxinio previsto no Código -Penal, 
seria ineficaz em face da situação _econômlca- -
do réu. 

Art. A pena privativa de liberdade poderá 
ser convertida em prestação social alternativa, 
pelem periodo de sua duração sem as restri
ções do art. 44 do Código Penal, com a reda-
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ção dada pela Lei n\' 7 209, de 1 1 de julho 
de 1.984. ··· · 

Art. O valor de fiança, nas infrações de 
que trata esta lei, será forndo pelo juiz entre 
100 (cem) é 2.000 (duas mil) vezes o valor 
do Bônus do T eSbt.lro Nacional - BTN. 

Parágrafo único. Se asSim reC.oinendar a 
situação econômica do réu, a fiança poderá 
ser: 
I- reduzida até metade de seu valor mf

nimo; 
O-aumentada até_ a metade de seu valor 

máximo. 
Art. No processo penal atinente aos _cri

mes previstos nesta lei, bem como a outros 
crimes e contravenções que envolvem rela
çóes de consumo, poderão iritetvir, como as
sisterites do Ministério Público, as-as_sociações 
de defesa do consumidor, às quais é facultada 
a propositura de ação penal subsidiária, se 
a denúncia não for oferecida no prazo legal. 

EMENDAN'41 
Substitutlva 

Ao PLS n• 97, de 1989 

Que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências. 

Dê-se ao art. 48 do P.LS n~ 97/89 a Seguinte 
redação.: 

"Art. 48. Omitir dizeres ou slnais so
bre a eventual nocividade ou_ periculosi
dade j]o produto, se manuseado ou utili
zado sob certas condições, nas embala
gens, invólucros ou recipientes." 

Pena: Multa de 1 O a 500 BTN. 
§ 1 \' Passando a ser parágrafo único. 

!;MENDA N• 42 
Substitutlva 

AD PLS, n' 97, de 1989 

Que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências. 

Dê-se ao art. 49 do PLS n~ 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 49. Deixar de comunicar à au
toridade competente e aos consumidores 
a nocividade ou periculosidaàe de Dens, 
cujo conhecimento seja pOsterior à sua 
colocação no mercado." 

Pena: Multa diária de 1 O a 100 BTN, re· 
troativa à data em que foi constatada_a pericu
losidade ou nocMdade. 

Parágrafo único. Mantido. 

EMENDAN,43 
Subslitutiva 

O Parágrafo único do artigo 49 do PL · n? 
97/89 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Incorrerá nas mesmas penas o fabri
cante e/ou comerciante que se recusa
rem a aceitar devolução de_ mercadoria, 
conforme determinação_ das autoridades 
competentes." 

Pena: Multa de 1 O a 100 BTN. 

EMENDAN'44 
Substltutlva 

Ao PLS n' 97, de 1989 

Que disp6e sobre a proteção do consu
midor e d~ outras providências. 

Dê-s~ ao art 50 _do PLS 97/SÇJ a seguinte 
redaÇão: 

"Art. 50. Executar sérvíço alto de 
graU de periculosldade, contrariando de

--~- ~~inação de autoridade competente." 

Pena: Multa de I 00 a 500 BTN, sem pre
juízo das sanções administrativas cabíveis. 

EMENDAN'45 
Substitutiva 

Ao PLS n" 97, de 1989 

Que disp6e sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências. 

Dê-se_ao art. 51 do PLS n~ 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 51. Fazer, propositadamente, 
afirmação falsa ou enganosa, ou omitir 
informação sobre a natureza, caracterís
tica, qUalidade, quantidade, segurança, 
desempenho, durabilidade, preço ou ga
rantia de_ben_s ou serviços, que, acessível 
ao 'Co~~üi'n.idor, o deino~eria c;!a compra." 

Pena: Multa de I 00 a 1.cioo BTN. 

EMENDAN•46 
SubStitutiva 

·Ao PLS n• 97, de 1989 

Que dispõe sobre a proteção do consu
midrH e dá outras providências. 

Dê-se ao Art. 52 do PLS 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. -52. Fazer ou promover publici
dade sabendo-se incapaz: de atender à 
demanda." 

Peiia: Multa de 1 O a 500 BTN. 

EMENDA N>47 
Substltutiva 

Ao PLS n., 97, de 1989 

_ Que dispõe sobre a proteç!Jo do consu
midor e dá outras providências. 

Dê-se ao art. 53 do PLS tt' 97189 a seguinte 
redação: __ 

"Art --53. Deixár de_ organizãr -dados 
fálicos; técnicos e ciei1tffic0s que dãb ba
se à publicidade, assim como impedir ou 
dificultar seu acesso aos consumidores." 

Pena: M~l~_ d~ 1 O a 50Q_ B}ti. 

EMENDAN•48 
Substitutiva 

Ao PLS n• 97, de 1989 

Que dispõe sobre a proteçdo do consu
- mldor e dá outras providências. 

Dê-se ao art. 54 do PLS n~ 97/89 a seguirite 
redação: 

''Art. 54. - Estipular em contratO cláu
- sula que frustre a implementaÇão do pac

tuado." 

Pena: Multa de 10 a 1.000 BTN por negó
cio ajustado. 

Parágrafo_único. Se o resultado for obtido, 
em detrimento do consumidor, aumenta-se 
a pena até o do~rq~ 

EMENDAN'49 
Substitutlva 

AD PLS n' 97, de 1989 

Que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providênciãS. 

Dê-se ao" art. 55 do PL-S n~ 9.7/89 a segUinte 
redação: 

"Art 55.- Empregar, na reparação de 
bens, peças ou componenteS de repo
sição usados, sem autorização do consu
midor. 

Pena: Multa de 1 O a 500 BTN. 

EMENDAN,50 
Substituüva 

Ao PLS n' 97, de 1989 

Que dispõe sobre_a proteção do consu
- inldor e dá outras provídêndas. 

Dê-se ao art 56 do PLS 97/89 a Seguinte 
redação: 

"Art. 56. Utilizar, nã cohrança de dívi
das, violência ou grave ameaça, afirma
ções falsas, incOrretas ou enganosas, ou 
de qualquer outro procedimento que ex
ponha o consumidor injustificadam~nte, 
a ridículo." 

Pena: Multa de 1 O a 500 BTN. 

EMENDAN' 51 
Substitutlva 

Ao PLS n? 97, de 1989 

-Que dispõe sobre a prO(eção do consu
midor e dá outi<~S prov[dêndas. 

Dê-se ao art. 57 do PLS 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 57. bl)pedir ou dificultar, propo
sitadamente, o acesso do consumidor às 
informações qúe sobre ele constem em 
cadastros, banco de dados, fichas e regis
tres." 

Pena: Multa de 1 O a 500 BTN. 
Parágrafo único. Sêtá mantido. 

EMENDAN'52 
SubStitutiVa 

Ao PLS n• 97, de 1989 

Q.ue __ dispõe sobre a proteção do consu
midOr e âá outras providêndas. 

Dê-se ao art 58 do PLS 97/89 a seguinte 
redação: 

.. Art: 58:" --rns-errr --informações sobre 
consumidor constante deccadastro, ban-
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co de dados, fichas ou registras que sabe 
ser fnexata." 

Pena: Multa de 10 a 500 BTN. 
Parágrafo ónico. Está mantido. 

EMENDAN•53 
Substltutiva 

Ao PLS n' 97, de 1989 

Que dispõe sobre a proteç/1o do COflSUr 

midor e dá outra$ providêndas. 

Dê-se ao art. 59 do PLS 97/89 a seguinte 
redação: 

''Art. 59.- Deixar de entr.egar ao con
sumidor o termo de garantia adequada
mente preenchido e com especificação 
clara de seu conteúdo." 

Pena: Muita de I O a 400 BTN. 

EMENDAN•54 
Substltutlva 

Ao PLS n' 97, de !989 

Que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providêndãs. 

Dê-se ao art. 60 do PLS 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 60. ·sem prejuízo das -previstas 
no Código Penal, são circunstâncias que 
sempre agravam as penas previstas nesta 
lei." 

I- serem os crimes cometidos em época 
de grave crise econômica ou por ocasião de 
calamidade; 
n-provocarem os crimes grave dano indi

vidual ou coletivo; 
m -serem os crimes cometidos mediante 

dissimulação da natureza ilícita do procedi
mento. 

EMENDA N• 55 -
Substitutiva 

Ao PLS n• 97, de 198~ 

Que dispõe sobre a proteção do consu
midor e d~ outras provfdêndas. 

Dê-se ao art. 61 do-PLS--97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 61. Se do crime doloso de peri
go-comum resulta lesão corporal a pena 
é aplicada em dobro, se resulta morte, 
é aplicada em quádruplo. No caso de cul
pa, se resulta lesão corporal a pena au
menta-se de metade, se resulta morte, 
aplica-se em dobro." 

EMENDAN•56 

Modiflcatlva 

Ao PLS 97, de !989 

Que dispõe sobre a proteçOO do consu
midor e dá outras provfdêndas. 

Substitua-se no item III do art. 66 a expres
são_ "atmla que sem personalidade jurídica" 
pela expressão "'com personalidade jurídica", 
passando o texto a ter a seguinte redação: 

"Art. 66. --~--·---.. ·----.... 
m-As entidades e órgãos da adminis

tração pública direta e indireta, com per
sonalidade jurídica, especificamente des
tinados a defesa dos interesses e direitos 

. protegidos por esta lei~ 

EMENDAN•57 
Supressiva 

Supiima-se o art. 70 do PL 97/89 integral
mente. 

EMENDAN•58 
Substitutlva 

O art. 77 do PL 97/89, sUprimidos oS"íncisos, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 77. A competência para as cau
sas será sempre da Justiça Federal" 

EMENDAN•60 
Substitutlva 

No _art. 80 do PL 97/89, s_ubstitua-se a ex
pressão "os legitimados a agir na forma desta 
lei" por "o Ministério Público Federal poderá. .. " 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es· 
gota da a Ordem do Dia. Passa-se à apreciação 
do Requerimento n9 419, de urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto __ de Decreto Legis
lativo n9 9, de 1989. 

Em vOtação. 
Os Sts~-Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

·Aprovado o requerimento, passa-se à 

"Discussão, em turno único do Projeto 
de Decreto LegisJativo n? 9, de 1989, que 
aprova o texto do Tratádo de Integração, 
Cooperação e Desenvolvimento entre o 
Governo da República Federativa doBra
sü e o Governo da República Argentina, 
assinado em 29 de novembro de 1988." 
- Dependendo de parecer da Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Na dona!. 

SOlicito ao nobre Senador Leopoldo Peres 
o parecerâa Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB -
AM. Para proferir parecer) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, envia o Excelentíssimo Se_
nhor Presidente da República à apreciação le
gislativa, com fulcro no art 49, inciso r, da 
Constituição Federa], o texto do "Tratado de 
Integração, Cooperação e Desenvolvímento 
entre o Governo da República Federativa do 
BrasH e o Governo da República Argentina, 
assinado em 29 de novembro de 1988". 

Em sua men.Sãgem ao Congresso Nacional, 
afirma Sua Excelência o Presidente José Sar
ney estar seguindo _fielmente os princípios 
emana_das da Constituição da República, no 
que tange à política externa brasileira. 

Diz ainda Sua Excelência que o presente 
Tratado "representa um marco e um farol para 

a atuaÇilo do Brãsifna- América Latína-'e nC:l 
mundo e para o aperfeiçoamento das relações 
entre os Poderes da República na Implemen
tação de nossa política externa". 

Acompanha a mensagem presidencial, ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, que, por seu 
caráter auto-explicativo justifica reprodução. 
Diz o Senhor Roberto de Abreu de Sodré que 

"O TrataC:Io de Integr~ção, Cooperação 
e Desenvolvimerito entre Brasil e Argen~ 
tin<!._ çonduído em 29--de novembro de 
1988, constitui marco de particular siQrii
ficado nas relações bilaterais brasileiro
argentinas. Através dele dá-se caráter per
manente ao programa de integração, que 
desde 1986 vem sendo ini.plementado 
pelos governos dos dois países, 

Pelo tratado traçam-se tambéln as dire
trizes que conduzirão a que Brasn e Ar
gentina integrem um espaço econômico 
comum. Nele p~evê-se a remoção de to~ 
dos os obstáculos tarifários e rlão-tedfá~ 
rios ao comércio de bens e serviços; de
termina-se a· harmonização das políticas 
aduaneiras, agrícola, industrial, de trans
porte e comunic-ações, científica e tecno-
lógica e de todos os outros setores rela
cionadOs com a formaçãO do m"ercado 
comum; estabelecem-se os mecanismos 
que permitirão o acomPanhamento deta-

__ _lhado e eficaz do processo de integração, 
aí incluindo-se ~queles que regerão a 
eventual associação de- "terceiros Esta
dos." 

Consit!lerando, Senhores, as caracteristicas 
da presente Proposta e os interesses nacionais 
de integração com os países latino-america
nos, consideramos o presente Tratado dos 
mais oportunos, razão pela qual propomos 
ãos nossos nobres pares que o aprovem, nos 
termos do projeto de decreto legislativo sob 
exame. . __ 

_ ~ o parecer, Sr. Presidente, 

O Sr. Iram Saraiva 1"' Vie,e-Preiidente dei
xa a cadeira da presidência. que é oáipada 
"pe[o Sr. Ant6nio Luiz .Maya Suplehte de 
Secretário. --- -- ---

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- O parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em tUplO úoico~ 
(Paüsa) 

Em discussão. (Pau_sa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. -
Em votação. 
Os Srs, Sena__d_ore_s que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. -
A matéria vai à _Coniissão Diretora, para· ·a 

redação final. 

O Sr. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire
tora que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 



3930 Quinta-feira 17 DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (seção II) Agosto de 1989 . 

t lído o seguinte 

PARECERN' 150, DE19E9 

Da Comissão Diretora 
Redação final dO- Projetei--de Decreto 

Legislativo n~ 9, de 1989 (n" 102/89, na 
Câmara dos Deputados). 

A Comissão apresenta a redação fmal do 
Projeto de Decreto Legislativo n? 9, de 1989 
(n" 102/89, na Cãinara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Integração, Coo
peraçao e DesenvoMmento,_ celebrado entre 
o Gõvemo da República Federativa do Brasil 
e o Qovemo da República Argentina, assinado 
em 29 de novembro de 1988. 

Sala de Reuniões da ColniSsãO, 16 de agos
to de. 1989. - Nelson Camfiíiõ, Presidente 
-Antônio LwZ Maya, Relator- Nabor Júnior 
--Áureo MeDo. ______ - -

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos· do art. 49, indáo I, da Consti
tuição,e eu, , Presidente do Senado Fede· 
ral, promulgo o _seguinte 

DECRETO LEGISlAlJVO N' , DE 1989 

Aprova o texto do Tratado de integra
çáo, Cóoperaçio e Deseiwo!vlmento, ce· 
febra do entre o_Govemo da República Fe
derativa do Brasl'l e o Governo da- Repú
blica Argentina, assinado em 29 de no
vembro de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 .É aprovado o texto do Tratado de 

integração, Cooperação "f! Deserivolvimento, 
celebrado entre o Goverrio da Répública Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Ar
gentina, assinado em 29 de novembro de 
1988, . . . 

Parágrafo único. Sáo sujeitOs à aprovaçáo 
do COngresso Nacional quaisquer atas de que 
possa resultar revisã_o do_ Tratado, bem como 
aqueles que se destinem a estabelecer ajustes 
complementares. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Em discussão a redação final (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis_cussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Passa-se .. agora, à apreciação do Requeri
mento no 420, de_urgênda, lido no Expediente, 
para a Mensagem nc 169 de 1989, relativa 
ao pleito do Governo do Estado de Minas Ge
rais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores qUe O aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa) ' 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

-ciação d~-- matéria, que depende de parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos. 

SolicitO ao nobre Senã:dor Ronaldo Aragão 
o parecer sobre a matéria. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Para emitir parecer.) -:-Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Senhor Presidente da República, 
por-lnteriilêdiO áã MenSagem n9 169, de 1989, 
ptopõe, nos termos do- que dispõe o art. 52, 

-- inciso IX, da Constituição Federai, que o Senado 
FederaJ, nos terrnos do que estabelece a Resolu
ção n<> 62, -de 1975, autorize a elevação, em 
caráter excepc:ionãl e temporário, do limite de 
endiViaâmerrto do Estado-de Minas deraís, a 
fim de que este Possa assumir Junto ao l3anco 
Centrai do _6ra.s_il, obrigaçêo no valor de 
20322L617,96 BTN, equiWJentesLem 31 de 
maiO de 1989, a NCz$ 239.679.576,22, com 
vistas à regularização _de débitos do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais SA e da Caixa 
Económica do Estado de Minas Gerais, decor
rentes da utilização da reserva monetária du
rante o periodo em que tais empresas estiveram 
submetidas ao Regime Especial de _Adminis· 

O_í'>!:idã Limltes dos 
censo 1 ldada artigos 2.2 da 

interna Res. 62./75 e 1~ 
lntrJ?llmlte Res. 93/76 e da 

Res. 64/85 

t - Montante 

tfaÇão Temporária, interrompicio ~~-9-5-89, pe
lo Conselho Monetário Nacional. 

O Senhor Ministro da Fazenda, em sua E.M. 
n9144, faz referência à solicitação do Governo 
do Estado de Minas Gerais no sentido de que 
se obtenha a elevação no limite _de endiVida· 
menta. No entanto, o processado não inclui 
cópia de tal pleito, nem tampouco faz meitção 
ao número e data dos documentos respec
tivos. 

_As _condições da operação são detalhadas 
em documento do Banco Central do Brasil 
- Bacen, dentre as quais cumpre destacar: 

a) prazo de até 15 anos para a amortização, 
com carência de até 18 meses; 

b) juros de 6% ao ano; 
c) correçêo ptila variação das BTN; 
d) recUrsos do FPE como garantia._ 
A avaliaçãq do Bacen sobre a situação do 

Estado çle Minas Gerais quanto à dfvida conso
lidada interna, à luz dos critérios definidos pe
las Resoluções n9 62 de 1975, 93 de 1976 
e 64, de 1985, dO Senado Fedéral, põe em 
evidência que a posição atual de endividamen
to do Estado já ultrapassa dois dos limites 
fiX&Ios por tais _atas legais, ~ s<!ber: 

EmNCz$rni1 

Situ~ão 
posição operação posterior 
atual sob à oPeração 

exame pleiteada 

global 1.82.7.636,0 2..18i. 792,0 239.679.6 2.421.472,>1-
lT -Cresci-

mente 
real 522.181,7 

lll - Dl~pên-
dlo anual 
mâxfmo 391_._636,3 

COmo se acha evidenciado no quadro ad
ma;úiTút Véz autorizada a operação pleiteada, 
o Estado atingirá um volume de endividamen
to extra-limite equivalente a 30% dos limites 
legais estabelecidos pelo Senado Federal atra
vés das Resoluções indicadas acima. 

A análise da capacidade de pagamento do 
postu_lan~ evidencia, por ouyo lado, que os 
Cc?mpromlssos já existentes, mesmo sem a 
efetivação da operação, são superiores àquilo 
que seria recomendável do ponto de vista dos 
critérios té<:rikos existenteS. Os compromis-
sos atuáis são de NCz$ 536.328.700, em 
1989; ·para urria capaddade de pagamento 
de NCz$ 433.500~000 por ano, segundo crité
rios técnicos. A presente operação, por sua 
vez, represénta um dispêndio adicional de 
NCZ$ 3o-:420.600 por ano. 

NÕ -eiltanto, considerando as condições es
peciais da operação e a conveniência de devol
ver ao Estado, juntamente com a adminis
tração destas duas importantes instituições fi
nanCeiras, os encargos e responsabilidades 
decorrentes do saneamelit.Õ das mesmas, so-

\. 

391.531,8 239.679,6 631.211,4 

555.659,7 3Q,4Z0,6 586.080,3 

mos favoráveis a que se autorize, em caráter 
excepcional, a elevação 4e limites nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 50, DE 1989. 

Auton'za, em caráter excepcional e tem~ 
porariamente. o Oovemo dO Estado de 
Minas Gerais a exceder o limite da dívida 
consolidada interna do Estado em 
203221.617,96 BTN, equiva!eátes, em 
31 de maio de 1989, a NCz$ 
239.679.576.22. para os Dns que espe
cifica:" 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Tendo preenchido __ as exigências' 

_ estabele_çiQ.a~ no artigo 39 da Resolução n~ 62, 
de 1975, do _Senado Federal, fica o Governo 
do Estado _de Minas Gerais autorizado a exce
der, em caráter excepcional e temporariamen
te, os limites máximos de sua dívida conso
lidada interna, para os fins exclusivos de assu
mir, junto" ao Banco Central do Brasil, obriga-
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ções no valor de 203.221_.617,9_6 BTN, e_quiva
Jentes, em 31 de maio de 1989, a NCz$ 
238.679.576,22, relativos a;_Q.é_Pitos d~ Banco 
de Crédfdo Real de Minas Gerªis_ SA e da 
Caixa Econômfca do Estado. ele Minas Getais 
decorrentes do emprego de recursos das Re
servas Monetárias do País durante o período 
de aplicação do Regime Especia1 de Adminis
tração Temporária a que tais instituições esta
duais foram submetidas. 

Art 2c Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz 
Maya) -O parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos ·conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução nç 50, de 1989, "que 
autoriza, em caráter excepciOnal e temporaria
mente, o Governo do Estado de Minas Gerais 
a exceder o limite da âiVida consolidada Inter
na do Estado em 203221.617,96 BTN, equi~ 
valentes, em 31 de maio de 1989, a NCz$ 
239.679.576,22, piua-·os fins que especifica". 

Completádã- a instrt:J:Çã<:i da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em dicussão. (Pat.,~sa} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os STS. Senadores que o aprovam qUeiram 

permanecer sentados._ (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Sobre a mesa, redação fi_nal que será lida 
pelo Sr. 19 Secret4riq. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 151, DE 1989 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 50, de 1989.- · · -

A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n9 50,de 1989,queauto
riza, em caráter exc_epclonal e temporariamen
te, o Governo do.Estado de Minas Gerais a 
exceder o limite da dívida consolidada interna 
do Estado em 203221.617,96 BTN, equiva
lentes, em 31 de maio de 1989, a NCz$ 
239.679.576,22 (duzentos e trinta e nove mi· 
lhóes, seiscentos e setenta e nove mil, qui· 
nhentos e setenta e seis_ cruzados novos e 
vinte e dois centavos), para os fins que espe
cifica. 

Sala de ReWliões da Comissão, 16 de agos
to de 1989. - Nelson_ Carneiro, Presidente 
-Antônio LWz Maya, Relator-Nabo r Júnior 
-Áureo MeDo. 

ANEXO AO PARECER N' 151, DE 1989 

Faço saber que o Senado F~deral aprovou, 
nos termos do artigo 52, inciso IX. da Consti
tuição, e eu, , Presidente, promul

. go a seguinte 

-RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

~·Autoriza, em caráter e.Xcepdon.al e tem
ptitiitÍtlmente, o GoVemõ do Estado de 
Minas Gerais a exceder o limite da divida 
consolidada interna do Estado em 
203.221.617,96 Bônus do Tesouro Na~ 
dona!- BTN. equivalentes, em 31 de 

· maio de I 989, a NCz$ 239.679.576,22 
(duzentos e trinta e nove milhões, seis
centos e setenta_ e nove mil, qu{nhentos 
e setenta _e _seiS cruzados novos e vinte 
e dois centavos}. para os fins que espe
cifica. 

OSenado federal resolve; 

Art. 1 ~ É o Governo do Estado de Minas 
Gerais autorizado a elevar, em caráter excep
cional e temporariamente, os parâmetros esta
belecidos nos incis_os I, II e III do art 29 da 
Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do _Senado Federal, 
a ftm de que possa exceder os limites máxim_os 
de sua dívida consolidada Interna, para o fim 
-~dlJ.Sivo de assumir, junto ao Banco Central 
do Brasil, obrigação_ no valor de 
203221.617,96 Bônus do Tesouro Nacional 
-BTN, equivalentes, em 3 f de maio de 1989, 
a NCz$ 238.679.576.22 (duzentos e trinta e 
oito milhões~ seiscentos e setenta e nove mil, 
quinhentos e setenta e seis áuzad_ÕS novos 
e vinte e dois centavos), destinada a regularizar 
débitos do Banco de Crédito_ Real de _Minas 
Gerais SA e da Caixa Econôm_icã do Estado 
de Minas Gerais decorrentes da utR~ação de 
re.c:UrsOs das Reservas Monetári_as do País du~ 
rante o periodo de aplicação do Regime Espe
cial de Administração Temporária a que tats 
instituições estaduais for.iui} submetidas. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio l.uiz Maya) 
-Em discussão a redação fmal. (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 promuJgaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Volta-se à lista de oradores. 

COncedo ã palãvra ao fiobre Seriador Iram 
SaraiVa. 

OSR. IRAM SARAIVA (PMDB -GO. Pro
-nuncia o seguinte discurso. Sem revisão-áo ora
dor) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, na tarde 
de 16 de agosto de 1979, há precisãmente dez 
anos, falecia em Goiânta, para tristeza de todoS 
nós goíanos, o maior homem público do Estado 
e uina das mais notáveis expressões do cenário 
pclítoco nacional: o Sr. Pedro Ludovico Teixeira. 

_ Fui sempre esciavo dos meuS; 
princípios, de minha dignidade, de minha 
lealdade política sem condicionalismo, 
seU) nunc:a ter sido capacho de ninguém. 

Este trecho dogmático, que extraio do seu 
livro de memórias, vem a propósito daqueles 
partidários que no episódio hist&íro-da depo
sição do ex~Presidente João Golllart pela Re
volução de -1964, silenciaram e trocaram a 
legenda do PTB pela ARENA, lembrando que 
o ex-Presidente prestigiava mais os petebistas, 
enquanto governo, e não o seu PSD, que ora 
punha-se e o r~ apofava a _ação goyemamental, 
expressa fielmente os principias doutMnários 
que balizaram a conduta política desse emi· 
nente goiano·que os registras históricos fazem 
justiça. . - . - _ 

Nascido na Cidade de Goiás, a antiga Capital 
do Estado, do velho Uceu de sua terra natal 
completou os estudos no Rto_de_J_aneiro,~onde 
se formou em Medicina, 

Como qu~-Por destino, abdicou do empre
go de médico da Força MI1itar, no Rio, prefe
rindo retomar ao seu torrão para exercer a 
medicina, primeiro em Bela Vista depots em 
Rio Verde, durante quatorze anoS. onde_ s_e c a~ 
sou com dona Ger_cina Borges Teixeira, com 
quem teve sels filhos: Mauro - o_ nosso que
rido_ e emicntc Colega coestaduano Senador 
e ex-Governador de Goiás, Mauro B_orges -, 
Pedro, Uvia, Antônio, Paulo - o Deputado 
Paulo Borges - e Goiânio. 

Médico humanitário, o exercíciO da medi
cina o aproximou do sofrimento de seu povo. 
_Sentia a estagnação do Estado. Inconformado 
çom as forças __ conservadoras do clã dos Caia
dos, dominadores, que ele classificOu como 

_uma das oligarquias mais violentas do País, 
foi na oposição que Pedro Ludovico irigressou 
na política, numa época em que poucos ousa
ram opor-se ao situacionismo, mantido pela 
força, como conta as suas memórias: 

Pouca gente tinha __ co~agem de ÇÇim

bater o caiadismo. A maior parte_ do povo 
estava _insatisfeita, mas só alguns grupos 
na Velha Goiás, em Rio Verde, em lnhu
mas, punham as mangas de fora. Não 
vou citar nomes, porque cairia fatalmente 
em omissão de muitos _que foram bravos. 
As eleiÇões eram um escárnio, uma brin
cadeira. Colocayam~se nos postos onde 
se realizavam os sufrágios um tenente _da 
polícia e dois soldados. AD entrar, o eleitor 
recebia de_ um dos mes_ários um envelope 
fechado, que continha o seu voto e o colo~ 
cavei -na uma. Muitas vezes, nem ess_e tra
balho se davam. Chamavam- i.iirias três· 
ou mais pessoas, inclusive os transeun
tes, que assinavam os nomes âos eleito
res, para efeito legal. Era o regime escan
daloso das atas falsas. Aliás, -iSso acon
tecia no_ BraSil inteiro. 

Ante a vergonhosa situação - o mando· 
nismo caiadista - ficou convencido de que 
era preciso lutar contra este regime, o que 
fez com coragem durante alguns penosos 
anos, sofrendo toda sorte de ãmeaças e reta-



3932 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO CONGREsSO.NAOONAL (Seção II) Agosto de 1989 

liações, ímpedindowo mesmo de ascender à 
vida pública. 

Líder inconteste em Goiás, nã luta revoluciow 
nária de 1930, vitoriosa, Pedro Ludovico foi 
nomeado interventor do seu Estado, dando 
início a uma nova era de transformações polítiw 
cas, e_conômicas e sociais em sete mandatos 
consecutivos: quatro vezes eleito direita e indi
retamente Governador, Cot1stifuínte de 46 e 
Senador, totalizando 3-8 anos de mandatos de
dicados à vida pública ceifada em 1969~ pela 
J1Jilta, Militar governista. 

O Sr. lrapuan Costa Júnior Permite 
V. EX' um aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA --Com muita 
honra, ouço o nobre Senador lrapuan Costa 
Júnior. 

. O Sr.lrapuan Costa Júnior- Antes de 
mais nada, congratulo-me _com V. Ex~ pelo 
excelente pronunciamento que está fazendo 
sobre a figura pública de Pedro Ludovico, sem 
dúvida alguma um dos grandes, um dos maio
res nomes políticos já strrifido& no Estãdo de 
Goiás. Posso testemunhar esse seu depoi
mento porque tive a oportunidade de conviver, 
ainda garoto, com aquela figura, a quem meu 
pai veio auxiliar quando passou, em ambos 
os períodos de governo, pelo comando do 
Estado- de Goiás. Sem dúvida, um traço que 
marca a figura de Pedro Ludovico foi a extre
ma correção que sempre teve para com a 
coisa pública A escola de Pedro Ludovico era 
uma escola de respeito ao dinheiro público, 
de prioridade na execução das obras públfcas, 
de extrema correção e-de extremo rigor para 
com qualquer um que abusasse da coisa pú
blica. De modo que presto aqui esta pequena 
colaboração ao seu brilhante discurso e me 
congratulo com V. ~ pela lembrança que 
teve. 

O SR. IRAM SARAIVA- Nobre Senador 
Irapuan CostaJúnJor, V. Ex' presta não só uma 
colaboração como uma cooperação valiosís
sima. A participação de V. EX, no meu pronun
ciamento, não s6 enriquece como também 
detalha assunto do qual sou testemunha. Co
nhecia a ambos, o Dr. Pedro Ludovico e o 
pai de V. Ex', de saudosa -memória, que, aliás, 
também tinha profunda e recíproca amizade 
peJo meu pai, ambos conviveram com Pedro 
Ludovico na nossa querida Goiânia, onde nas
cemos, brincamos e aprendemos a amar Pe
dro Ludovic-o-com tanto carinho. Foi a cidade 
que nos transformou em do!s Senadores para 
defendê-la neste plenário. E se Pedro Ludo
vico estivesse aqui, agora, em pessoa, estaria 
a nosso lado, cornó bem lembrou V. Ex', na 
mesma luta que empreendemos nesta Casa, 
luta pela honradez, pelo engrandecimento e 
pela força que deve ter o ser humano na defesa 
e no trato da coisa pública. 

Realmente, -Pedro Ludovico era daqueles 
homens intransjgentes quando se tratava de 
defender o Erário, quando se tratava de defen
der a honra e a dignidade _que compõem a 
estrutura maior dessa figura hoje tão dilapi
dada - o Estado. -

Agradeço a V. Ex!' a contribuição, e espero 
que realmente o Senado, hoje lamentando a 
ausência de Pedro Ludovico, continue cada 
vez mais fortalecido, pelas palavras candentes, 
corajosas e vibrantes do filho de Pedro Ludo
vico, o nosso bravo Colega, Companheiro, Se
nador Mauro Borges. 

.O Sr. Edlson Lobão- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA - Com muita 
honra ouço o nobre Senador Edlson Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador 
Iram Saraiva, conheci o grande Uder Pedro 
Ludovico - ele Senador da República, e eu 
jornalista político, trabalhando no Congresso 
Nacional. Tive por S. Ex• uma grande admira
ção, pela competência política que sempre 
ex.biu. A impressão que sempre tive dele é 
de que se tratava de um chefe pnlítico respei
tável, sobretudo de um grande político. Em 
dado momento, Pedro Ludovico aliava uma 
coisa a out!ã, em si inesmo ele transmitia a 

-convicçiio de que se tratava de uma escola 
de lideres políticos. Ele esteve na vida pública 
por muitos e muitos anos, e sempre formando 
líderes, instruindo-os e orientando-os. O nosso 
Colega; Senador Mauro Borges, que, além de 
filho, é um discípulo dessa escola, é a continui
dade daquilo que foi o seu pai ilustre, o Gover
nador Pedia Ludovic-o; Portanto, congratulo
me com V. Ex' por trazer ao plenário do Sena
do a memória de Pedro Ludovico como um 
exemplo que há de ficar por muito tempo nes
ta Casã, que é a Casa do povo brasileiro. 

O SR. IRAM SARAIVA - Agradeço a 
V. Ex!', nobre Senador Edison Lobão, à justiça 
que faz, não s6 como Senador, e, sobretudo, 
como brí1hante jornalista que sempre foi, ao 
dar o seu depoimento, homenageando tam
bém esse ilustre goiano - Pedro Ludovico 
Teixeira. 

Finalmente, poderia acrescentar ainda que 
Pedro Ludovico era daquelas lideranças que 
hoje, lamentavelmente, não conhecemos 
mais, Pedro Ludovico era do tempo em que 
.o cidadão valorizava os seus companheiros 
de partido, mas não relegava a segundo plano 
a Pátria, o Estado, o Município, onde quer que 
estivesse exercendo a função pública. Pedro 
Ludovico tinha essas características. Inclusive 
viveu e conviveu, durante longos anos dos 
seus 38 de vida pública, na oposição, mas 
com uma honradez de caráter. EJe enfrentou 
uma oligarquia das mais sérias que este País 
já conheceu, não séria no sentido da dignidade 
maiS de mandon!smo, do chicote, da violên
cia, da qual ele foi vítima, mas que, depois 
de ascender à Governança do Estado de 
Goiás, não foi à vindita. Realmente, _era uma 
figura ímpar. - -

Esse Pedia Ludovico a que refiro era, inega
velmente, presidenciaJista, municipalista, par
tidário da reforma agrária cooperativista, com 
a desapropriação dos latifúndios improdutivos 
e defensor das reformas de base, bancária, 
administrativa e triP.Ytária, apoiava idéias co
ino a extensãç do direito- de voto aos analfa-

betos e elegibilidade dos_ sargentos, bandeiras 
que traçavam o perfLI político de pedro_l,.udo
vico. 

Estas são rápidas pinceladas sobre a vida 
do Uder maior dos golanos, que confunde 
com a própria História de Goiâs, o qual esta 
-caSa unanimemente reverenciava a memória, 
digna, forte e horada, na sessão especial de _ 
29 de agosto de 1979, em competentes e 
eloqüentes pronunciamentos dos ex-Senado
res Henrique Santillo e Aderbal Jurem.~. 

Progressista, durante o período em que OCU
pou o Governo 'de Goiás demonstrou toda 
a sua preocupaÇão em inserir o Planalto Cen
tral no contexto sócio-econômico nadonal. 
Enfrentando com corag·eri-r e determinação 
-os·opõsitores, f!_cgm a antevisão ímpar,- pró
pria dos grandes homens, construiu Goiânia, 
a nova Capital do Estado, marco da integração 
_do CentrO-Oeste brasileiro, consolidada com 
o ato heróico de Juscelino Kubitschek, a quem 
defendeu com veemência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, passados 
dez anos de sua morte, reverencio mais uma 
vez no Senado Federal a memórla do ilustre 
homem público goiano, fazendo uma reflexão, 
um retomo ao legado que nos deixou Pedro 
Ludovico Teixeira 

A marcha que homens como Pedro Ludo-
vico empreenderam é atropelada no Brasil de 
hoje, onde o poder se alcança pelo poder, 
qoe o populismo estéril seduz, que o jogo de 
interesse corrompe. -

O espírito bandeirante, desbravador, a con
quista dos ermos e longínqUos espaços fisicos 
de nossa rica terra abriram fronteiras para a 
integração sódo-econômita-·aa Nação, cheia 
de _esperanças. .. 

Em Goiás, a obra de Pedro Ludovico, por 
sua influência e conceito que desfrutava, teria 
continuidade no Governo de seu filho Mauro 
Borges Teixeira, que se fez sucêder em 1961, 
destitui do do man_da!o _popular pela revolução 
de !964. - -

Seu prestígio, mesmo depois da própria 
cassação, Pedro Ludovico manteve na política 
goiana elegendo o outro filho, Deputado Fede
ral Paulo Borges, e seu neto, ex-Deputado Es
tadual Mauro Borges Júnior. 

Pedro Ludovico foi um patriota e corria pa
triarca se constituiu em um homem- forte da 
política goiana atento aos novos tempos. A 
preocupação constante com a integraç~o das 
massas humanas marginalizadas ao processo 
e às riquezas do desenvolvimento foram, sem 
dúvida, traços marcantes da sua vida como 
Governador e Parlamentar. 

Com muita honra, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, estou sentado hoje na cadeira que 
pertenceu a_o ex-_Senador Pedro Ludovico, 
coincidentemente na I• Vice-Presidência do 
Senado fed.~(ai, cargo em que sofreu sua cas
sação, e com muita alegria desfrutando da 
presença do Companheiro de Bancada, o no
bre e digno Senador Mauro Borges, ilustre 
ftlho do Dr. Pedro, competente ex-Governador 
e Parlamentar. 

-o Sr. MOISéS Abrão- Permite V. Ex" um 
aparte, nobre Senador Iram Saraiva? 



Agosto de 1989 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quinta-feira 17 3933 

O SR. IRAM SARAWA - Com muita 
honra, ouço o Senador __ Moisés Abrão. 

O Sr. Moisés Abrão - Nobre Senador 
Iram Saraiva, congratu1o-me com V. Ex" pelo 
pronunciamento que faz esta tarde, reveren
ciando a memória do grande goiano, o Sena
dor Pedro Ludovico T eixelra. Esse homem es
creveu grande parte da História do Estado de 
Goiás; escreveu-a através da solidariedade, 
através da justiça, sobretudo através da. amiza
de. Fez umã escola que hoje ainda tem vários 
seguidores. Homem sério, corajoso, destemi
do, desbravador, empreendedor, haja vista 
que numa época muito_ difícil, numa época 
em que a Regi!o Centro-Oeste praticamente 
se iniciava, dava os primeiros passos rumo 
ao desenvolvimento, ele, coraJosamente, en
frentou naquela época, como V. _Ex• _multo 
bem disse, a oligarquia dos Caiados. Ele erigiu 
uma Capital, uma cidade modema, que depois 
se transformou num exemplo de planejamen
to_ para o resto do. Estado de Goiás~ Hoje, o 
muito que Goiás tem, deve sobretudo, aos 
períodos que teve à frente da adrnihistração 
pública esse grande homem, Senador Pedro 
Ludovico .. S. Ex' soube conskuir um grande 
Estado calcado, princlPãlmente, na coragem 
e na vontade do povo goiano em plantar alí 
o desenvolvimento e a riqueza que tanto se 
faziam necessários-naquela região. Congra
tulo-me e solidarizo-me com V, Ex' j:>or este 
pronunciamento desta _tarde, prestando esta 
homenagem ao grande Senador Pedro Ludo· 
vlco. 

O SR. IRAM SARAWA - Agradeço ao 
oobre Senador MoisésAbrão, hoje Senador pelo 
Estado de Tocantins, mas goiano, e pode, por
tanto, perfeitamente avaliar, como tem avaliado, 
~ nossa expressão de saudade e de carinho 
pelo grande comandante Pedro Ludovico-. Sei 
que as palavras de V. Ex', Senador Moisés Abrão, 
saíram do coração, porque V. Ext também, co
mo aconteceu comigo, como aconteceu com 
f.'\a.uro Borges, com lrapuan Costa Júnior, convi
Veu com aquela figura ímpar. 

Ainda hoje, Senador .Moisés AQrão, eu me 
l~mbro daquela figura esguia, um hOmem de 
tez ora carrancuda, ora aberta, homem de diá
logo, mas homem, também, de atenção e de 
força no momento oportuno, principalmente 
quando lutava contra os Caiados, que, naquela 
época - e bem reiterou V. Ex1' - formavam 
as mais odienta oligarquia ·que se fem noticia 
no Centro-Oeste. Eu me lembro de Pedro _Lu
dovico vivo, eu Vereador em Goiânla, Depu
tado Estadual e, ainda o alcancei, eu já no 
Congresso Nacional, ele ainda cass'_ado, onde, 
várias vezes, na sua casa no centro de Goiânia, 
ia lá papear - como ele gostava de dizer, 
conversar em fms de tarde -ele mais papean
do, conversando e eu b_uscando aprendiza
gem política do grande .chefe político poderia
mos dizer, o grande cacique político. Um ho
mem que soube, com o seu equilíbrio, dar 
ao País uma das mais belas capitais, _e, eu 
não seria atrevido, inclusive,_ se dissesse, que, 
com a cidade planejada que Pedro Ludovico 
criou, que foi ·a.oiânia, Juscelino Kubitschek 

teve onde se apoiar para construir Brasüia. 
JusCelino KúbifSChek teve em Pedro Ludovico 
. a"fofça m:aiór, a Sustehfaçãb- neSta CaSa, para 
que Jus_ceUno .. màis tarde, ímplaritasse; no Pla-
nalto Central, esta Brasília: , · · 

Realmente, Pedro Ludovico é tudo isto que 
V. Ex' colocou e, por esta razão, estamos hoje 
pranteando, depois de dez anos, a sua morte. 

Para finalizar, Sr. Presidente, quero registrar 
a contemporaneidade do Dr. Pedro Ludovico, 
de saudosa mernória,. que não é de_mais repe
tir; seus ideais,· suá ~cQ_faQem,-Stia honradez, 
sUa perseverança, eStão ainda p-resentes na 
atualidé)de, ansiados por uma nação carente 
de Jíderes_ .e desesperançad~. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas} · 

O SR. PRI:SIDEI'!TE (Antônio luiz. Maya) 
-EventUalmente no exercido da Presidência 
deSta Çasa, associo-me -à homenagem Que 
V. Ex', nobre Senador Iram SaraiVa pi-esta, nes
ta sessão, a um ex~Memb(o deste Senado, 
o·ex-Govemador do Estado de Goiás, Senador 
da República PedrÕ Ludovico Teixeira, vulto 
ímpar de político e de homem público daquele 
,Estado, no qual deixou obras que são marcos 
definitivos da desenvolvimento regiomil do 
Centro-Oeste. · · 

Portanto, associo-me à homenagem e con
!;rratulo-me com V. Ex' pela oportunidade des
te prohundam~nto, justamente comemoran
do o 1 0? aniversário de_ falecimento de l'edro 
Ludovico Teixeira. (Pausa) . 

Cortçedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pro
nuncia o seguinte_d.iscursol- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a questão ambiental é, neste 
fim de século, um tema polémico e que exige 
constantes explicitações, principalmente em 
seuS ·aspecrós políticos. Sim, põis à sOmbra 

- dos floridos argumentos, das preces ecológicas, 
encohtra-se um poderoso_ jogo-de interesses 
económicos e demográficos, os quais, não raro, 
procuram acuar as nações em desenvolvimento 
- como se delas fosse a responsabilidade 
maior, doas grandes tragédias sofridas pela Nãtu~ 
reza. 

O Brasil, particularmente', tem sjdo alVo 
prioritário dessa insinceridade, qUe caminha 
ao lac!_o de manifestações qe legítimo interesse 
pela preservação da qualidade de vida no Pia~ 
neta. 

A posição dÕ GoVerno brasileiro, no epis6-
dio, é adequada e correta: denunciar, de moto
PI-óprio, para a consciência interna se alerte, 
os "problemas e os errOs do setor; rachaçar 
vigorosamente as itltróniiSS"ões externas, as 
tentativas de governos e' organismos estran
geiros de interferir em questões intrafronteiras. 

O Embaixador Paulo Nogueira Batista, che
fe de Delegação Brasileira à 29 Reunião Regu
lar do COnselho_ Econôrilicó·e Sodal"das-Na
ç-õ~s _Unidas, fez-se porta-voz dessa disposi
ção, ao abordar, no Plenárto, em 13 de julho 
ú1timo, o tema "Meio Ambiente e Desenvolvi
me~o". E mostrou as habituais competênCia-

e objetividade, como ao denundar a corrida 
airriamentista, visto -que "à existência de ar~ 
mas nudea~:es constitui, -_seiJl_ dúvida, a ·mais 
grave e de~astadora ameaça imediata ao meío 
ambiente global".-- - - · 

DestãCaridO as ·crescentes exigências ener
" géticas, o Embaixador Nogueira Batista pon
dera a necesSidade de conceituar "até que 
ponto cada nação ou grupo de nações, devido 
a seus respectivos padrões e cóflsLiri'lo, pode 
ser considerada responsável _por problemas 
do meiO ambiente global, tais cOmo a exaus

-tão dos recursos naturais ou a população 
mundial". - -- - ., 

Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de_ 
um documento marcante por· sua simplici

-dade objetiva, ho qual, as palavras represen
tam exatamente as intenções, serh tergiversar 
ou praticar ilusionismos verbais para mascarar 
a realidade. 

Peço a v: EX~ qUe faça induir no corpo do 
meu discu_~so; para que fíque registradO nos 
Anais desta .casa, _a íntegra desse precioso 
pronunciarrientO, que engrandece a dipl<?ma
cia brasileira e deixa marcada, de fofrilã inso
fismável, a verdadeira pOsição do País, na defe
~ d~_ seus_l~gítimos intere_sses.. (Muito.l:J,~tn.!) 

Sr. Presidente, prezados Delegados. 
O meto ambiente tomou-se rapidamente 

uma questão Primordial que, provavelmente, 
ocupará as agendas nacional e internacionais 
por muitos· anos. O surgimento_ da preocu
pação com o meio-ambiente está evidencia

. do, de forma clara, na extensão·e importância 
de sua___cóbertura pela impi"erisa, no número 

.- considerável de publicações sobre o assunto 
e na alta fr_~Uência com que são- realizadas 
reuniões técnicas governamentais de âmbito 
nacional, regional ou mu_ltilateral. Autoridades 
governamentais, peritos e organizações não 
governamentais se estão aproximando, cada 
vez mais, para discutir os várfos aspectos desta 
questão ampla e fundamental. Isto evidencia, 
certamente, a necessidade de uma avaiiáção 
abrangente e- aprofundada, a ser conduzida 
em foro universal, quanto à_ melhor maneira 
de se tratár, de um ponto de vista geral e 

- integrado, dos diversos desafios· ao- mêiO_ ain-
-biente com que O nosso mundo moderno vem 
cada vez mais se defrontando. 

2. A natUreza parece estar sendo pro9res
sivamente ameaçada sob várias formas pelos 
padrões de produção e consumo mundo afo
ra. Para uma avaliação- concreta da situação, 
que irá fornecer base sólida para decisões difi
ceis e de alto custo, será preciso muita infor
mação cientifica. Ações corretivas _certamente 
Irão exigir -o deseiwolvímento de novas tecno
logias, além de uma ub1ilação mais eficaz das 
tecnolog[as já_ existentes. Sem dúvida, serão 
necess_ários recursos financeiros ãdicioi"tãis e 
em escala muito substancial. Alguns dos pro
blemas são daramente de caráter local, em 
sua origem e seus efeitoS. Dutros, -embora 
de origem local, geram conseqüências além 
fronteira-s, de impactO regional ou aié mundial. 
Outros, ainda, podem surQir em diferentes 
cantos da terra e afetar n~ativamente o~ i!J.te
resses globais pa comunidade intemadon<,ll. 
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3. Açõés corretivas vão depender natural
mente de um exame minudoso das causas 
e efeitos em cada situação. Em rúuitos casos, 
as soluções deverão ser buscadas em ações 
coordenadas ou conjuntas, que, talvez, te
nham que ir além da noção convencional de 
compensação por danos e tratar efetivamente 
da eliminação da própria causa dos seus efei
tos inaceitáveis. Padrões internacionais serão 
necessários para salvaguardar o meio ambien
te global. Entretanto, estes padrões não devem 
ser impostos unilateralmente -peloS lnals po
derosos ou por um grupo de nações que se 
auto-nomeiam para a tarefa, não obstante a 
sinc_erldade de suas motivaÇ6eS. -os padrões 
deverão ser determinados com a plena partici
pação de todos os países, tanto os desen
volvidos quanto os em desenvolvimento. Para 
questões globais, como a do clima mundial, 
tais "standards" não podem ser discutidos em 
um restrito c_omo o_ do PIMC_ --"O Painel 
Intergovernamental para a .Mudança do Cli
ma''. As deliberações devem ser abertas a to
dos os países e suas condusões atingidas por 
consenso de modo a permitir a sua incorpo
ração em tratados universalmente_ aceitos. 

4. No mundo Industrializado; emerge uma 
corrente de optnião cada vez mais ampla sobre 
a questão ambiental, que parece questionar 
a própria viabilidade do progresso. Isso resulta 
de uma relutância expllcita e creScente da opi
nião pública erri aceitar as. conseqüências do 
progresso quando afetam negativamente o 
meio amblenj:e; pode estar, também, baseada 
num senttmento de__ apreenSão, ainda não 
abertamente declarado, de que os recursOs 
de combustíveJ fóssil, à taxa de consumo atual 
e previsível,_ podem esgotar-se cm tOrnar-se 
insuportavelmente custosos, antes que se via
bilize uma transiçãO para forinas de energia 
mais abundantes e menos poluentes. Tal per
cepção representa uma reviravolta total no 
modo do homem encarar seu· lugar no mun
do. A moderna civillzação industrial cresceu, 
de certa forma, com base na suposição, mais 
ou menos implícita, de que os recursos natu
rais não são finitos ou que-a tecnologia prolon
garia indefinidamente a sua disponibilidade. 
O homem ocidental foi, aos poucos, levado 
a crer que se havia, de fato libertado das limita
ções da Natureza, e, cons_eqúentemente, da 
escassez. A dência e a tecnologia pareciam 
garantir-lhe progresso material linear e ilimita
do, A arrogante suposição, compartilhada por 
todos, ao longo do espectro ideológico, pare
cia ser a de que a natureza fora subjugada 
para sempre e que o homem finalmente se 
tomara o altivo dono de seu próprio destino. 

5. O homem veio a ser humilhado em sua 
auto-estima pelas espetaculares cconquisteas 
clentíficãs e tecnológicas alcançadaS nõ-ae
senvolvimento de armas de destruição em 
massa. O terrível e destruidor uso da imensa 
força da fissão do átomo em Hiroshima e Na
gasakí constituiu~se, de fato, numa demons
tração de quão vulneráv~I se tornara a civiliza
ção modema. Subseqüentemente, ao atingir
se a fusão do átomo; etapa de uma insana 
e disparatada corrida armamentista, tornou-se 

imposSível -negãr- qÕe a civilização modema, 
da qual o homem tanto se orgulhava, toma
ra-se ria verdade J>erecívei. A existência de ar
mas nucleares constitui, sem dúvida, a mais 
grave e devastadora ameaça imediata ao meio 
ambiente_ global. A eliminação das reservas 
destas e outras armas de destruição em mas
sa, tais como as armas químicas, e a parali
sação de sua produção e testes, certamente 
constituiriam a contribuição mais importante 
a ser feita para ·a Preservação- do meio-am-

-- bie-nte- mUndial. Providêndas nesse sentido 
_aumentariam a credibilidade dos esforços pa
ra a prevenção da degradação do melo-am
biente mundial que resulta da exploração eco

-nômica inadequada da natureza. 

6. A questão fundamental que, agora, pa
re<:e colocar-se para o mundo é se a ciência 
e a tecnologia têm o potencial para assegurar 
o progresso indefinido a todos_ os. habitantes 
atuais e futuros,_ deste pequeno planeta. Em 
oUtras- j)alavras, .se há OIJ não limites para o 
-cresCir'néli.to, seja -porque a própria tecnologia 
posSa, em·sílnesma, ser ofensiva à nab,ireza 
ou porqUe os re(:ursos naturais ·possam, por 
razões _técnicas ou económicas, não estar dis
p6níVé1S-em qUantidade suficiente, para sus
teritar urn temido mUndo superpovoado.-

7. Os desafios ao meio ambiente devem 
ser considerados à lUz dos padrões existentes 
de produção e consumo tanto nos países de
senVOlvidos quanto nos em desenvolvimento. 
É preciso ponderar até que ponto cada nação 
ou grupo de nações, devido a seus respectivos 
padrões_ de produção e consumo, p·ode ser 
considerada responsável por problemas do 
meio" ambiente global tais como a exaustão 
dos recursos naturais ou a poluição mundial. 
O quadro não é, ·por certo, muito animador 
quando se fazem projeções com relação à 
energia. Os padrões de produção e consumo 
a este respeito constitüem, Pór defintÇão; Um 
assunto que merece extrema atenção, pois 
têm !inplicações nltiitO -siQnifiCativas-cOm ·rela
ção à disponibilidade de recursos e à degra
dação e poluição do meio ambiente. Com-ape
nas 20% da população da terra, as economias 
de mercado e as de planejamento centralizado. 
do mundo industrializado são responsáveis 
por mais de 85% do consumo global de recur
sos energéticos não r-enováveis. Em termos 
per capita, os países ricos consomein-16vezes 
mais petróleo, cf!l.rvão e gás natural do que 
as nações em desenvolvimento. A queima de 
conbustível f6ssil nos países mais ricoS cOris
tltui, ademais, a principal fonte de descarga 
de gases nocivos na atmosfera. É o caso, em 
particular, das emissões de dióxido de carbo
no (C~). as mais diretamente responsáveis 
pelo "efeito estufa" e pela possibilidade de 
sérias mudanças climáticas globais de efeito 
mundiais potencialmente muito negativos, so
bretudo nas_ latitudes mais altas. E também 
o caso d~s descargas de dióxido de enxofre 
(S02)_, fonte~ pririC!pal do fenómeno da "chuva 
ácida". Por outro lado, muitos países em de

- senvolvimento, especialmente os de maior 
densidade demográfica, estão sendo obriga
dos a fazer uso inadequado de suas terras 

põr falta de Know-how e recursos financeiros, 
comprometen_do a manutenção de um já bai
xo nível de desenvolvimento económico. 

8. Os desafios ao meio .:mtbiente pOdem 
ser, na verdade, extremamente complexoS e 
exigem o que pode parecer, à primeira vista, 
respostas contraditórias. No mundo em_ de
senvolvimento, a natureza encontra-se amea
çada pelo próprio subdesenvolvimento e é es
ta .a causa que deve ser eliminada de modo 
a preservar e valorizar o próprio meio ambien
te. Entretantq, na parte rTI~iS ACa dO planéta, 
a .fqrma pela quãl se deu o_ desenvolvimeOto 
é a font~ "per se" das mais sérias ameaças 
ao meio ambiente global. o· êsii!O ·de Vidà das 
sociedades iQdustr!a:iS- a tãO Vangloriada d
vJ1ização moderna é na· realidade susieirtada 
por Ul)'la _ b_as~ pr_ecária, furidada no gritante 
desperdício de recurSos rlaturais hão-fenOvá
veis importados, em Sua máioria; ao inuhdo 

--em desenvolvimento. A queima de combus
tível fóssil deve ser reduzida drasticamente s_e 
quisermos evitar a exaUstão. dos recursos e 
impedir a danosa concéntraç:ão de- C02 na 
atmosfera e as consequências terríveis previs
tas para o clima global. 

_ 9. _F~Iizrnenie, Parece existir espáÇo. Para 
grande progresso no sentido de uma utilização 
mais raciona( da ênê"rQia -e uma ai.ffiosfera 
mundial mais pura, de forma a até melhorar 
a qualidade de vida nos países industrialiZados. 
9 ~onsumo. d.e .energ~a per capita na América 
do Norte poderia, por exemplo, ser gradual
mente igualado ao nível da Europa Ocidental 
- o que significa ser reduzido praticamente 
à metade - sem sacrificar o bem-estar das 
pessoas envolvidãs: Na reaJidade, a energia 
pode ser usada com maior eficácia néls.pàftey 
industrializadas do mundo mesmo com as 
tecnologias atuais, modificando-se os estilos 
de vida. Os ine"icis públtcos de transpo)'te urba
·no·- trens ou ônibus -'São quatro vezes 
rilafS efidehtes, -em termos de KcaVmilha, do 

-qi.le os meios privados tais como o automóvel. 
No caso de transporte de carga, as ferrOvias 
podem ser ao menos cinco vezes mais e·conô
micas que os caminhões. Por outro lado, os 
navios podem ser dnqü:enta vezes mais efi
cientes que os aviões. Como· Sub produto, a 
congestão do tráfico, seja aérea ou nos aero
portos, nas ·estradas ou nas ruas, poderia ser 
praticamente eliminada e, ao mesmo tempo, 
resultar em níveis de poluiçêo do ar considera
velmente reduzidos. É evidente que muito 
mais pode .ser feito paralelamente através do 
desenvolvimento de novas tecnologias que 
objetivem o aumento da eficiência termo-di
nâmica das máquinas existentes, cujo nivel 
atual é anormalmente baixo devido à disposi
bilidade de energia a preços irrisórios por mul
to tempo. Todas estas ações criariam condi
ções para um aumento dos nívies de consumo 
de energia pelos países em desenvolvimento 
- em outras palavras, oportunidades indis
pensáveis para a concretização de suas aspira
ções ao desenvolvimento - s_em aumentar 
a utilização mundial total dos produtos energé
ticos e a conseqüente exaustão do meio am-

. biente, Isso também implicaria, naturalmente, 
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para os próprios países em desenvolvimento, 
a necessidade de redefinir seus próprios mo
delos de desenvolvimento, a fun de tomá-los 
mais racionais em termos de produção e utili
zação de energia. 

1 O. _ No entanto, sE!ria, c;ertamente, injusto 
esperar que os_ países em_ desenvolvimento 
desacelerem s.eu processo de desenvolvimen
to para não pressionar a demanda pelos pro
dutos energéticos; ou que se privem, no caso 
de $eu5 recurso~ floresla~ t;Io direjtq ~e: ~!o
rá-los racionalmente _a fim de tç>má~lçs dispo· 
níveís para absotver _as emi~sÇu;s. q.~sççntro
ladas e .subsJ:anci_als _de dióxido d~ .~r bano 
que se originam nas _economias_ de l!lt?fcado 
e de planejamento centrai_izadq do .mundo in
dustrializaç:Io. As n_açõe_s e~ desenvolvimento 
defmitivamente não se vão conformar em ser
Vir de depósitO para as emisSões desçontro
ladas de dióxido de carbono pel9s países ricos. 

11. Os problemas ambientais, exigirão, 
com certeza, mais e não menos planejamento 
e regulamentação das atividades económicas 
uma 'vez que multas das soluções possíveis 
não podem ser entregues apenas à operação 
dos mecanismos de preço do mercado. De 
qualquer forma, a questão não pode ser deixa
da rlas mãos dos caprichos burocráticos dos 
governos, e ser usada como pretexto para en
grandecimento do papel do Estado. O planeja
mento e a regulamentação podem e devem 
ser conduzidos por meiós- demOcrátiCos, de 
forma descentralizada, com a participaÇão 
plena e direta de· todos os setores da socie
dade. 

12. O conceito de desenvolvimento sus
tentável, como aquele que "satisfaz as necessi
dades do presente sem comprometer as ne
cessidades das futuras gerações", não de\le 
ser considerado de forma simplista. Não se 
trata, por exemplo, de reduzí-lo a uma obriga
ção a ser assumida apenas ou principalmente 
pelos países em desenvolviinento, uma obri
gação a ser cumprida através da imposição 
de condlclonaJidades adicionais pelas agên
cias fmanceiras intêmadôriais: Afinal, a ques
tão do meio ambiente não pode ser tratada 
exclusivamente ou predominantemente a ní
vel Norte-Sul, como se o Sul ameaçasse a 
prosperidade e a qualidade de vida do Norte. 
Os desafios ambientais não podem, por con
seguinte, ser entendidos como algo qUe possa 
ser solucionado através de r_ecursos financei
ros, ofe_recidos como uma espécie de com
pensação para assegurar que os países em 
desenvolvimento, através do controle de seu 
crescimento demográfico ou da resbição de 
suas aspirações ao desenvolvimento, não con
tribuam para a poluição global e para a taxa 
de exaustão de re<:ursos energéticos escassos. 
Tal método será, sem dúvida, visto como uma 
tentativa de colocar os interesses ambientais 
El" económicos dos países industrialiZados na 
frente das aspirações ao desenvolvimento das 
nações em desenvoMmento e isto ao custo 
de sua soberania e preoc:upações ambientais. 

13. O conceito de desenvolvimento sus
tentável pode ser um instruln~nto extrema
mente válido. Entretanto, só pode ganhar legi· 

timidade se aceito igualme11te pelos países de
senvolvidO$ e cs em_Qe~nvolvimentp, como 
uma percepção c:omum de como seus res
pectivos crescimento e objetivos de desenvol· 
vimento podem ser melhor alcançados atra
vés de ações indMduais ou conjuntas. 

14. O Brasil está empenhado em exercer 
o seu direito soberano ao desenvolvimento, 
fazendo o melhor uso possível de seus recur~ 
sos naturais. Ao exercer e,ste_ direito, o povo 
brasileiro está decidido·" proteger e melhorar 
seu ·próprio meio -ámbiEmt.e; sem cOmprome
ter o elos outros países. Isso está ·daramente 
refl~tiâo- nas_ numerosas inici!ativas já em· 
preendidas no Brasil. Nossa determinação de 
desenvolver o pais proporcionará, na nossa 
opínião, a melhor solução para muitos dos 
problemas ambientais com os quais atual
rn_ente nos deparamos. O Brasil podefi~_ natu
ralmente ser mais bern~sucedido em seus es
forços para melhorar Õ m~io affiblente - na
taual ou feito pelo homem____.. se tivesse condi
ções de operar em um ambiente e_conômico 
mundial menos desfavorável; se -não fosse 
obrigado, como conseqüência de esquemas 
inadequados de !'(:estruturação da dívida ex
tema, a reduzir a importação de bens e se 
tomar Um exportador de capital ao custo de 
investimentos necessários ao desenvolvimen
to; se não tivesse que enfrentar políticas e práti
cas co_m_g_rciais injustas bem como restrições 
financeiras e discriminação' nos mercados dos 

, países desenvolvidos; se seus esforços para 
adquirir tecnologia não foSSein bloqueados, 
sendo~Jhe, até meSmo, negado _o acesso às 
tecnologias mais sofisticadas. 

15~ .Apesar de condições ecOnómicas in
temadonais tão desfavoráv:éis, o Brasfl conse~ 
guiu dar passos decisivos e audaciosos_ em 
direção á democracia. No ano passado, foi 
adotada uma nova Constituição essencial~ 
mente voltada para _a proteçãQ dos direitos 
humanos_e para a limitação e .descentralização 
do Estado.J·~~a Constituição, há. um capítulo 
extremamente, significativo dedicado inteira
mente à questão do meio ambiente. Nele, de
dara~se a parte brasileira da Floresta Amazô
nka património nacional, cuja exploração eco
nómica terá que ser realizada de acordo com 
as normas ambientais estableddas pelo Con
gresso brasileiro .. O próprio governo brasileiro 
está conduzindo uma extensa reoganização 
das atividad,es de todas _as agências oficiais 
envolvidas com questões do meio ambiente. 
Um programa espedfico entitU!ado "Nossa 
·Natureza" está, no momento, sendo impte~ 
mentado. A fim de levá-lo adiante, o Governo 
brasileiro tem c_ontado com a cooperação in
ternacional, através de acordos de cooperação 
técnica que esperamos venham ampliar nossa 

-Capacidade de compreender a natureza dos 
problemas com que nos defr_ontamos. 

16. A transferêrlcia de tecnologia, em si, 
tem sido uma questão primordial nas relações 
entre os países ricos e os menos avançados. 
Entretanto, esta questão adquire, no contexto 
das preocupações ambientais, uma maíor di
mensão com relação às novas tecnologias pa~ 
_ra _reduzir a po_iuição ou tomar mais eficaz 
o uso dos recursos energéticos. Os esforços 

com o meio ambiente poderiam ter mais cre
dibilidade se estes países- ao invés de tenta
rem monopolizar o Know-how sob o pretexto 
de defender o livre com~rclo e os direitos_de 
propriedade intelectual- estive_ssem prepara
dos, por exemplo, para assumir por tratados 
bem~definidos para Ucenciar, a preço de custo 
nos países em desenvolVimento, companhias 
para explorar novas tecnologias que poupem 
energia ou que sejam ménos poluentes, de
senvolvidas pelos setore.s públicos ou privados 
das nações mais desenvolvidas. 

17. _Permita-me finalizar, sr. PreSiaenre, di
zendo que -continuamos empenhados em se-

. ·diar, no Brasil, em 1992 Linlã conferência das 
Nações Unidas sobre o meio ambiente e desen
volvimento, que esperamos Constitua, como fo-
ro universa], o ponto bâsioo para wna avaliação 
abrangente e integrada do que deve ser feito 
por todos a fim _de soitJdonar os desafios am- _ 

- bientais com os quais nos defrontamos. FICa
mos honrados pelo fato da nossa candidatura 

·ter recebido o-apoio do Grupo dos 77, em sua 
· reunião Ministerial em Caracas emjuriho pasSa· 
do. Confiamos que a Assembléia Geral da ONU. 
em sua próxima sessão no fmal do ano· em 
Nova Iorque:,_ será capaz de chegar a uma _deçi
são sobre o locai do encontro, uma das etapas 
mais fundamentais na organização dos traba
lhos praparatórios para a conferência. Se a nos
sa oferta for aceita, tenirnosJ _através de uma 
participação mais aprofundada em sua o_rgani· 
zação, uma oportunidade valiosa para aumentar 
e aguçar a percep~ão que- o povo brasüeiro tem 
dos problemaS ambientais. Proporcíonará tam
bém a oportunidade de fazermos uma c;::ontri
buição espedãi ao esclarecirriento de questões 
cuja resolu§:ãO representará unl teste .da maior 
importância para a capacidade das nações atua
rem como uma verdadeira coml.l11i_dade interna
cional. 

18. É de se esperar, Sr. Presidente, que 
a Conferência de 1992 nos proporcione um 
entendimento mais amplo e profundo dos 
problemas mundiais e nos forneça a capaci· 

- dade de elaborar métodos novo_s e positivos 
nas relações internacionais que refletirão com 
maior precisão o- grau de nossa interdepen
dência, que tem sido marcada pela nossa 
preocupação ·com o meio ambiente. Vamo

- nos dedicar à busca de uma nova forma de 
cooperação internacional que auxiliará Os paí
ses já industrializados a continuar seU cresci
mento- e os pãíses em cfesenvoivimento- a 
avançar e acele1ar seu próprio desenvcilvimen~ 
to, em conjunção não só com uma melhor 
administração dos recursos finitos da terra, 
como também com uma partilha mais justa 
dos frutos de s-ua exploração por entre todas 
as nações de nosso pequeno planeta. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
. . - Concedo _a palavra ao nobre Senador Jar

bas Passalinho. (P•usa) 

S. Ex" não e.s~ presente. _ 
ConCedo a palavra ao Ílobre Senador Qd 

Sabóia de Carvalho. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE Pronuncia o seguinte discurso) 
--sr. Presidente, Srs. Senadores,_ os. últimos 
dias do panorama político nacional marcam 
·a' proliferação de· mudanças partidárias as 
mais_ diversas. 
· Ainda ontem. aqui no Senado Federal, pu

demos ouvir a comunicação do Senador Alfre
do Campos. atê então do PMDB, indo filiar-se 
ao Partido Uberal. apoiando assim, conse
qUentemente. a candidatura do Deputado Afif 
~mingas. _ -
• ·Pelos jamais. Podíamos verficar que, no 
mesmo dia. outros parlamentares, ou do PFL 
ou do P;\'\08. também aderiam à candidatura 
de Afif DOmingoS. ' · - · · · · · · 

. ' Pai OUtro ladO. Sis: seríadOfeS, é muito 
grande o número de pessoas de" várias agre
miações políticas que. ao embalo das pesqui
sas.' têm aderido a candidatura de Fernando 
Collor de Mello. 

Poucas. no.entarito, sào oUtraS -adesões de 
, que se .tenha notiCià, com'pfcívãitdo aquilo de 
. que falávàm.Os.aqui em oUtia-.oPortunidade, 
mostrando a influencia da divulgação das pes
quisas no panorama político nacional. 
' · .Eirti-etanto, para exceder as noss_as expecta
'tiVas, hão é apenas o eleitor que está sendo 
atingido por essa campanha indireta e de 
grande força. O própriõ Político, o pr6prio par
lamentar baila ao sabor da emoção desse no-
vo esporte brasileiro: a pesquisa de opinião 
.pública. E nunca a polítti::a fQi tão parecida 
_com o futeboL Resta. apar~cer, no entanto, 
.a loteria política para parodiar. a loteria espor
tiva e alguma outra coisa q4e possa trazer 

.o jogo d_e azar. para o jogo político, pois as 
coisas estão.muito parecidas, neste momento, 
num grande embrulho nacional 

Mas, Srs., esta situação presente- pr6pfda 
uma meditação e a meditação mais profunda 
que podemos encontrar mais, evidentemente, 

. ~ ~gyela que_ r)qs l~va à idéi~ da inexistência 
çlçut:J:il"!áfia dos paftidos políticos do Brasil, pe
lo menos até o presente momento. Não sei 
· ~rro se pOssa :variar de partido para partido 
_q~ando a doutrina é tão diversa, ou de _como 
se possa abandonar a profissão de fé rumo 
norte para seguir rumo sul, sem nenhum inter~ · 
regno, s_em nenhuma interrupção no meio do 
caminho. 

Ê interessante, Srs. Senadores, o qUadro 
atual, mas esta falência partidária caracteriza 
bem a impropriedade presidencialista do mo
mento em que estamos vivendo" Todo o mun
do sabe que a Assembléia Nacional Consti
tuinte,- por sua maioria eventual, e por certo 
hoje cheia de arrependimento, repito, todo o 
mundo sabe que a Assembléia Nacional Cons· 
tituinte, nesse mister, ao manter o presiden
cialismo deixou de ter uma visão social, uma 
visão política, e _quiçá, uma visão histórica da 
Nação brasileira, do panorama que cabe nas 
dimensões do nosso Pafs. 

O Sr. Mauro Benevides- permite V. Ex" 
urn aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo o prazer, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Sena
dor Gd Sabóia de CaiValho, V. EX' faz um . 
pronunciamento como sempre brilhante e, so
bretudo, oportuno na tarde de hoje, quando 
se reporta ao quadro político-partidário do 
País, tendo por base a sucessão presidençjal 
em 1989. Y. Ex" levanta dúvidas, com muita 
justeza, quanto à autenticidade dos partidos 
brasileiros que praticamente se destróem c.qm 
a p_osição dos seus liderados, dos seus integra
dos, dos seus integrantes, dos seus filiados 
que se transferem de sigla, a qualquer mo
mento, sem nenhuma explicação ao _partido 
que lhes assegurou a Íegenda e ao eleitorado 
que os apontç>u como detentores da confiança 
popular, Então, entendo que o pronunciamen_
.to de V. Ex', muito mais do que uma simples 
análise do quadro sucessório, vale como ~ma 
advertência_ àqueles que, nessa _ocasião,_ se 
_tranS(ererrl de- Uma para outra agremiação 
partidária, sem nerinuma satisfação, nem ao 
partido- a não ser aquela comunicação for· 
mal_ queo é _imperativa e decorre de lei -.nem 
_àqueles que contribuíram para que detentores 
.de mandatos a eles ascendessem pela mani
festaçãq das Lirna.s. Pqrtanto, élS_ minhas· con
gratulações a V. ~ e os votos para que essa 

.sua advertência possa ser refletida e r:nedidata 
e conduza as lideranças políticas a uma toma
da de posfção mais séria na vida partidária 
brasileira. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Muito obrigado, Senador Mauro Benevides.ln
corporo -o seu sábio pronunciamento, que se 
insere no meu, através desse apàrte.Incorporo 
o que V. EX" faloU ao -meu discurso, ·desta 
tarde, aqui no Senado Federal. 

Mas, Srs. Senadores, é preciso notar que 
todas essas mudanças partidárias que estão 
sendo feitas ocorrem exatamente pela pers
pectiva de vitória que se visJumbra aqui e ali, 
como querer vencer seja o novo ideârio nacio
nal. Seria. então, o ideário filosófico substituído 
pela oportunidade política de vencer? Onde 
estaríamos no momento do pensamento na
cional? Que pensamento nadon~ seria este 
agora no que concerne à vida pOlítica? A polí
tica ê exatamente a busca indiscriminada da 
vitória? É a busca impensada da vitória? De
vem os põlíticoS-ãderir a quem vai vencer ou 
aos que' têrh'bons propósitos ou pontos coin
cidentes_ com a sua linha ftlosófka? 

O Sr. Áureo MeDo - V. Ex' me permite 
um aparte, _Se:_nador Cd Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
~enas concluirei o meu pensamento, Sena~ 
dor Aureo _Mello, e ouvirei V. Ex~ com muito 
prazer. 

Vejam: não quero dizer que há o oportu
nismo, mas há pelo menos uma oportunidade 
que_ Se aproveita, como se essa_ eleição de 
passagem tão breve fosse a eternidade da vida 

_política naciorial. Não, não é assim! Logo mais 
teremos a sucessão estadual. E talvez nesta 
ocasião, no seguimento da vida política, exata
mente desta vida política de que falei, tenha 
mais valor amanhã, logo após o pleito presi-

dendal, porque há mais valor·à fidelidade par
tidária- que à adesão rápida, para não dizer 
à adesão leviana. porque é_difícil ir, neste mo
mento, na alma do cidadão e _averiguar-lhe 
a sinceridade- da atitude ou descobrir-lhe a 
leviandade da conduta. Talvez amanhã e mui
to em breve a fidelidade partidária_esteja sendo 
Cobrada dos cidadãos, princip!'llmente daque
les que alcançaram o rn~n!=l~to por uma legen
da e nela não _permanecem por uma ~ircuns~ 
tânda, como se ter a legenda_ fosse um fato 
absoJutamente desconexo e sem nehhum va-
lor ético e legal. _ 

País saibam os Srs; que a legenda é furi.da
mental, e não é lugar para se {_~_~r esta adver~ 
t~11cla, ~porqUe aqui tOdos sãbem disso. Mas 
quantos são bem votados e não vencem por 
causa da legenda? E quantos são peqúeni~ 
D{!Jnente votados e entram exatamente no lu

-Qar da leger1dã? ~possível notar que, muit;:ls 
-vez_es, uma peSsoa tem rTtãis- votOs do Cfue 
outra num pleito proporcional e, no entanto, 
quem foi menos votado entra; quem foi mais 
não entra por causa da legenda . 

Essa -facilidade que a lei concede de mu
dança de partido é o modo de tumulturar a 
verdade do pronunciamento popular, porque · 
as legendas ficam desobedecidas exterior
mente, muito embora, no processa eleitoral, 
prevaleça o resultado das urnas. 

Ninguém passa, a não ser pelo critério- exte
rior, de _u~ pcl~do: para O ·outro. Na ~·erdade 
fica ligado àquele pára sempre até que tennine 
o mandato, ou sempre que ca:iba dentro da 
dimensão, dentro do tempo do mandato. Não 
se- passa- o votO de uma legenda para outra. 
Um partido que se forme com membros de 
outros partidos é um partido sem legenda, 
é um partido sem verdade eleitoral, é. um par
tido sem existência numérica, sem eXistêilcia 
real. muito embora tenha existência ética. te
nha urna existência emocional, tenha. a exis
têrlcià. das_ aparências. E os partidos valem 
tão pouco, neste instante nacional, mas yalern 
t,ão pouco_ que os partidos que não elegeram 
ninguém, ou. qUe nem exis_tiam, na data do 
úJtimo pleito qUe formou a Câmara Federal 
e completo_u o Senado, estes partidos, que 
nem existiam, são apontados hoje como favo
ritos nas pesquisãs de opinião pública, como 
se _a verdade obtida pelas umas não tivesse 
nenhuma expressão. 

Nós queremos saber, Srs. Senadores, como 
$efá o futuro político, de administradores que 
a,sc;endam aos cargos sem o respaldo parla~ 
mentar, as maiorias, meramente eventuais, a 
falta de sustentação parlamentar pela ideolo~ 
gia, mais a sustE;!ntação parlamentar fisioló
gica, ocasional, ou talvez. uma sustentação, 
meramente à base do interesse pessoal. 
Olhem que isso não é um bom caminho para 
a democracia brasileira. Sonhamos e muito 
sonhamos com a eleição direta: a eleição dire
ta para Presidente da República. E eu me recu· 
so a acreditar que esse sonho_ do brasileiro 
seja aproveitado neste exato momento em que 
realiza, para que a Nação tenha um grande 
retrocesso, _um retrocesso social, um retro
cesso Jdeológico, e volte à velha fisionomia 
do fisiologismo político, que tanto já abalou 
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esta Nação e lançou a categoria política, o 
estamento político, em uma situação de pleno 
veto, através da opinião pública. 

Mas, a verdade é que nenhum presidente 
que se eleja agora em novembro conseguirá 
sucesso presidencialista, porque a Constitui· 
ção foi traçada de tal modo para o parlamen
tarismo e foi _tr_aída pelo presidencialismo que 
há um hibridismo que levará a Sociedade, por 
uma situação de fato, a impor a existência 
do parlamentarismo. . 

Foi pela negativa do parlamentarismo nesta 
Carta que ele se torno_u ineXbfãVelmente mais 
próximo. O presidencialismo vive os seus últi
mos instantes, porque os fatos ditarão seu fim, 
os fatos é que não permitirão a continuidade 
desse presidencialismo. 

Já ouvi de vários candidatos as afurnativas 
em prol do parlamentarismo. É preciso que -
se implante o· parlamentarismo neste Pafs, pa
ra que a cada eleição presidencial não sejam 
destroçados os partidos políticos, comCl estão 
sendo agora. 

Ainda ontem, soubemos de__yérios senado
res e de vários deputados em mudança·parti
dária: a falência dos partidos por força de um 
reg~e! Pois se fosse o parlamentarismo, uma 
elelçao desse quilate nem ao menos abalaria 
a estrutura mais frágil dos partidos políticos 
existentes neste Pais. 

O Sr. Nelson Wedekin - Permite V. Ex~. 
nobre Senador Cid Sabóia de CarValho? 

OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo o prazer, ouço o aparte de V. Ex" 

O Sr. Nelson Wedekln- Eu queria cum
primentar V. Ex' pelo ponto que fere no seu 
pronunciamento. É evfdente que essas mu
danças partidárias, é evidente que a soma de 
todas as infidelidades deste_ momento não 
apenas são um fator a mais para o desgaste 
da assim denominada classe_ política, como 
também correspondem a esta decorrência do 
regime presidencialista, Acho que V. Ex' foi 
ao âmago e ao centro_ d_a questão. Se tivésSe
mos tido a sabedoria de ter aprovado o parla
mentarismo na Assembléia Nacional Consti
tuinte, com toda a .certeza, se essas infideli
dades tivessem existido, não estariam na di
mensão e na quantidade em que elas estão 
acontecendo neste momento. Esta é a ques
tão central. O regime presidencialista, na sua 
falta de comportamento, na sua falta de mo
dernidade, no seu anacrinismo é que atrai pes
soas de um partido para o outro, algumas 
por razões até just~ e sólidas: algumas até 
mudam com toda_ a sinceridade, e desajaria 
muito pensar que fosse a maioria, mas, outros 
mudam apenas pelo resultado do lbopeBOPE. 
Se nós não nos apercebermos da necessidade 
da implantação_ do parlamentarismo neste 
longo tempo, na História_ deste País, a essas 
mudanças, a essas infidelidades __ .e esse enor· 
me desgaste dos políticos que não se mantêm 
fiéis às legendas que os fizeram ou deputado 
ou senador. Por_ isso queria cumprimentar 
V. Ex' por ter ferido o ponto exato e a razão 
central de todas essas mudanças. Meus cumpri· 
mentes, Senador Od Sabóia de_ ~-

-OSR.CIDSABÓIADECARVAUIO
Muito obrigado a.V. Ex•, pelo aparte que incor
poro, com multo prazer ao meu discurso. 
- Mas, eu queria também dizer o seguinte: 

muitas vezes um senador quando fala aqui 
é para dizer que vai deixar o seu partido, pois, 
eu faço hoje exatamenmte o contrário, eu ve
nho a esta tribuna essencialmente para dizer: 
meu partido eu não deixo, seja ele vencedor 
ou perdedor, seja glorificado ou humilhado 
n:ãs umas, porque estenderei, em qualquer 
pronunciamento popular, um resultado de
mocrático que deve ser respeitado e que deve 
ser analisado; fico no· meu a quem devo o 
meu mandato, acretido mesmo que em outra 
legenda não estaria aqui, não poderia estar 
aqui, não seria possível ter c;hegado aqui como 
na verdade chequei e, por isso, sou grato ao 
·meu partido e me candidatei por ele por uma 
Semelhança de pensamento com o seu pro
grama, por uma emotividade para com a sua 
luta, para com a sua história, fui para este 
partido imbuído dos propósitos de ficar e n_ão 
sei por que rião "ficar: · 

Por outro lã:dó, aChC>que é importante tam
bém fazer advertência: a partir do momento 
em que um candidato_ paSsa a ter adesões 
de pessoas de vários partidos, mas, todas elas 
muito parecidas umas com as outras, pare
cidas entre si, isSo-significa escOlher um seg
mento da so_ded~de, fugir à universalidade de 
wna idéia para a partú::ularidade de um pensa-
mento~----· _ ~- _ , __ _ , . . 

É verdade_ que Ulysses Gulmarães, como 
.candidato do PMDB,_tem perdido muitos 
apoios, mas, são apoios ass.emelhados e que 
têm ido Quase sempre para um mesmo desti
no; isso significa urna depuração, uma junção 
de retratos de fotogenia absolutamente igual. 
Isso _quer dizer, numa análise eleitoral, que é 
possível que esse ou aquele candic;lato esteja 
tomando posição de preferênda uniforme, es~ 
teja escOlhendo. um_ s~tpç çla socle.dade para 
nele se loCalizar e evoluir. el~ito~aln;~en_te. Pod_e
se pensar que essas ades_õe.s: são. capazes de 

_descaracterizar a universalidade qe_uma can
didatura e sim a particularização dela num 
determinado _setor d_a sociedade,. possivel
mente na elite da sociedade_. 

O candidato do nosso Partido, fadado a ven
cer ou a perder, é candidato de adeptos na 
classe baixa, na classe média média, média 
baixa, média alta e, por certo, candidato tam
bém nas elites, onde deve _ter algumas prefe
rências. 

Mas é da maior gravidade, quando as elites 
todas convergem para um mesmo candidato 
e numa mesma -posição, porque isso significa 
extrer'nar por uma posição social, por um nível 
econõmíéo perfeitamente analisável à luz da 
sociedade. 

Por_ls_.sQ, esses últimos fatos. essas últimas 
adesões não devem <t_t~rror[zar um parlamen· 
tar como eu, que encontra nisso a razão pãra 
vir à tribuna e dizer: eu. vou, nem que seja 
para ser o único Senador do PMDB; este Parla
mentar vai ficar, vai permaneCer no seu Partido 
para aguardar as raízes, para guardar a História 
de sua eleição e para, em harmonia com seu 

grêmio político, atender às __ necessidades ·do 
Estado que representa, para poder guardar 

· a independência que marcou a su;;1 conduta, 
na campanha eleitoral, sua conçluta -dentro do 
PMDB, nos limites e nas éiimensões do progra-
ma partidário. _ _ _ _ _ _ ~ 

Entendo, Srs. Senadores, que o momento 
nadonal começou a permitir uma análise mais 
profunda à luz da democracia, e que não é 
preciso tantQ t.e.rrot a&sim. Estamos às. véspe
ras do_ parlamentarismo, ele rebentará com 
um fruto natural da evolução política brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. _?resid~nte. (Muito 
bem!) 

O SR·. PRESIDENTE (Antônio Luiz _Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Olavo 
Pires. (PauSa) . . .. 

S. EX' não está presente: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 

Mello~ 

O .SR. ÁUREO MELLO PRONUNCIA 
DISCüRSOOOE, ENTREGCJEAREWSÃO 
DO ORADOR. SERÁf'(JBUCADOPOSTE
RIORME~. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio LuiL Maya) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ed
son Lobão. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pro-. 
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, 
Srs. SenadOfes, o nobrfi-SEihadcir Auge Napo
leão edita Oportuno livro enfeixando diversos 
'discursos de hatUr'ezã _cfvíca -e_ éultu_ral, SQb 
a epigrafe EduCação e Deinocracia: sem-d'ú\;a 
da, tratã-se âe obra de alto alcance sociaJ, 
em que à ·nustr'e representante do Piaui na 
Câmara Alta_ do País promove lúcida aborda
gem sobre temas da educação, estabe~cendo 
conceituaçõEis pre:ciSas em torilo do- ensirio. 
enquanto nos deixa a conclllsão _ _de que a 
questão didática no Brasil transcende erri ~ 
significação hiStórica e propriamente humana. 

O orado~ r~v_e_l_a rara percu~iência com' ele
vado poder expositivo; onde ·está à_-mõstra 
uma respeitável erudição; sustentando piincí· 
pios científicos (Jlie bem nos permitem situá-lo 
em plano diQno de admiração. E é- Válido re
cordar que o Senador Hugo Napoleão desde 
que cumpriu dois mandatos na caro ara- dos 
Deputados já revelara o seu amor pela educa
ção. Como Governador do Piauí realizou obra 
meritória em prool do enstno. Por último, co· 

-mo Miriistró da "EducaÇão-....:.;_ meSmo durante 
curto período --- desenvolveu brilhante traba
lho no campo educacional, colocand_o_em evi
dência as suas qualidades em favor da peda-
gogia. · 

Moço ainda, são bem visíveis a sua inquie
tação e o seu incQn(ot:mismo diante_ de um 
quadro histórico em' que se insurge um Brasil 
com quase quinhentos anos de_devanelo polí
tico em diferentes Ciclos de governo, sem _que 
tenha se conSumado efetivó esforço didático
cultural capaz de fazer deixar reflexos positivos 
sobre a imagem da civilização bra_slleira. E 
por ter sido tema de estado que não desfrutou 
de qualquer prioridade, o ensiru:i atinQiu mais 
diretamente as minorias demográficaS privile
giadas, enquanto ficavam marginalizadas es-
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pantosas multidões de crianças e adultos den
tro do País, o que nos colocava ria cóhdição 
melancólica de um dos maiores viveiros de 
analfabetos do mundo. 

Da minha parte, e fiel à realidade do ensino, 
encaminhei ao Senado Federal projeto de lei 
propondo níveis de remuneração melhor para 
professores de primeiro e segundo graus. E 
assim, procurei, dar o meu apoio à educação 
- causa que é abraçada pelo Senador Hugo 
Napoleão com extremada dedicação. Venho, 

neste instante, Congratular-me com o preclaro 
Senador piauierise e Presidente Nacioi1al do 
Partido _da Frente LiberaJ, pelo valioso esforço 
desenvolvido em proveito do primado do espí
rito. 

Etao que tinha adizer,Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- CQh~edo a palavra ao nobre Senador João 
CaJmon. · 

O SR. JOÃO CALMOM (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. _Senadores, realizou-se, no dia 21 
de junho corrente, com o patrocínio da Finep 
- Fmanciadora de Estudos e Projetes, no au· 
dit6rio do anexo IV da Câmara dos Deputados, 
CJm painel sobre o Des.envolvimento Cientifico 
e Tecnológico Brasileiro. 

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente 
da Finep, Dr. João Luiz Coutinho _de Faria 
que contou com a presença do Secretario Es
pecial de Ciência e TecnOlogia, Prof. Décio 
Leal de Zegottis, para a exposição inicial, que 
fez uma breve análize da Sua pasta no contexto 
da Ciência e Tecndogia no Bràsil. 

Como se sabe, a Finep é uffi banco de fo
mento para os setores da Ciêrida e Tecno
logia, vinculado à atual Seretária Especial de 
Ciência e -Tecnologia. Aquele organismo foi 
fundado há 22 anos e está voltado, basica
mente, para as universidades, institutos e cen
tros de pesquisa, _empresas pública e privadas 
nacionaiS;-attiãndo desde a pesquisa básica 
à aplicada, passando pelos projetas ligados 
à melhoria da _eficiência dos investimentos já 
instalados_T.em apoiado, desde a sua criação, 
a mais de 10.000 diferentes estudos e projetas 
nas mais variadas áreas do conhecimento hu
mano. 

Como se sabe, a Finep tem quatro linhas 
básicas de atuação que são: Apolo dos Usuá
rios de Consultaria (AUSC); Apoio ao Desen
voMmento Tecnológico da Empresa Nacional 
{ADTEN);Apoio a Cot1Sultoria Nacional (ACN) 
e, por último, processa o gerendamento dos 
recursos do Fundo Nacional de DeSenvolvi
mento Cientifico e Tecnológico (FNDCT). 

Os programas assinalados auxiliam as em
presas de consultaria e aquelas que desejam 
desenvolver, aperfeiçoar e realizar tecnologias 
de produtos. processos e serviços. 

Quanto ao FNDCT, a empresa é a gerencia
dora dos recursos deste fundo, que é a. p_rin~ 
cipal fonte de fomento federal de apoio à pes
quisa científiCa e tecnolôgica no País, priorita
riamente dirigidO às uiliversídades públicas e 
particulares e aos institUfos de pesquisa. São 
recursos repassados a fundo perdido, desti-

nado à implantação, expansão e moderniza
ção ·da infra-estrutura de pesquisa e, ainda, 
ao apoio _à pós-graduação nos seus vários ní
vels. 
- O painel contou com a presença de 1 O ex· 

positores, dos mais variados se tores de ativida· 
des como: indústria automobilística, universi
dades púbficas -e particulares, instituto de for
rna:ça-cn!m pos-graduação, indústria de trans
porte e de representantes de associações de 
empresa·s-nacionais de consultaria, como 
também, da área das ciências sociais. 

T o.dos os expositores que participaram do 
referido painel foram unânimes em afirmar 

__ ou· testemunhar que_ a Finep, ao longo dos 
· seus 22 anos de existência, vem promovendo 

nas suas áreas de atuação, intensa atividade 
para promover a dissiminação da pesquisa 
e do desenvolvimento científico, e tecnológico, 
quer _diretamente, quer através dos seus à_gen
tes -( bancos de desen_volvimento) para obter 
para o Brasil, a necessária capacitação cientí
fica e te<:nológica da empresa nacional. 

Para citar apenas alguns exemplos colhidos 
nO referido-'painel, ObseJVamos que a Finep, 
quer atrâvés de finandafnento diretos, ·quer 
por meio de associação ( tOmar-se sócia da 
empresa financiãda) ou mesmo em apUca
ç:ões a fUndo perdido, tem obtido um "exce
lente retomo na ârea do desenvolvimento 
científico e.l~nológico do nosso País. 

-- Assim, na indústria automobilística, tem pa
trocinado a formação de equipes de alto nível 
para ci desenvolvimento de projetõs, anlplia
ções de instalações e centros de desenvol
vimento e a formação· do Know-how nacional. 

No_ setor da:;; empresas de consultaria, a 
ftiEP vem patrocinando a crescente espeda
Jii.ação de cerca de 200 empresas que empre
gam 15.000 funcionários de nível superior e 
de_ mais _de 20.000, portadores de nível m€dio, 
hoje aptos a participarem de quãlquer projeto 
nacional ou internacional de grande porte. 

Na área_ das universidades, a Finep· tem 
atuação marcante na formação de equipes 
do mais alto nível em pesquisas, ficando, em 
alguns casos, em condições de_ igualdade no 
momento de recursos, só comparado com 
o JV\inistêrio da Educação e com o CNPq. 

No incentivo da pós-graduação tem sido 
atuante·; e presente a Finep, promovendo e 
mantendo entidades públicas e particulares 
para a foiTnação de especialistas a nível de 
mestrado, doutorado e pós-graduação, patro
cinando, _também, a formação dos "centros 
de excelência" em vários Estados, 

Não fica fora da atuação da FNEP o setor 
privado, pois patrocina o desenvolvimento te c· 
nológico para melhor capacitar as empresas 
nacionais a concorrer no mercado internacio
nal. 

Observamos que as reclamações apresen
tadas são relacionadas, basicamente, com a 
falta de recursos que são transferidos para 

- a Finep e -a necessidade do Governo Federal 
de investir mals em tecnologia, parcelas ou 
percentuais do seu Produto Interno Bruto 
(PIB), hoje, em torno de 0,6% deste índice, 
para, dessa forma, poder se aproximai dos 

países mais adiantados do mundo, como os 
Estados Unidos, Japão, França, Canadá, Ingla
terra, Coréia e Alemanha, para citar alguns 
deles. 

Este, Sr. Presidente,__Srs. Senadores, o regis
tro que desejava fazer sobre este importante 
órgão de fomento- científico, que é a Finep, 
vinculada à atual Secretária Especial-de Oên
cia e Tecnologia. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio L-uiz Maya) 
__.:·coná:do a palavra ao nobro::;- Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte- discurso)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o falecimento ocor
rido no dia 11 de_ agosto passado, aos 63 
anos incompletos, do professor Plínio Garcez 
de Senna, catedrático de Neurologia da Facul~ 
dade de Medicina da Universidade Federal da 
Bahia, da qual foi diretor, titular da Academia 
Brasileira de Neurologia e membro da Acade
mia de Medicina da Bahia, supreendeu e dei
xou consternados os melas universitário, mé
dico, social e a sociedade em geral, em virtude 
do excepcional conceito e merecido prestígio 
que logrou conquistar no decorrer de sua bri
lhante e modelar existência. 

Nascido a 18 de novembro de 1926, na 
fazenda Triunfo, em Santo Amaro, Plínio Gar· 
cez de Senna diplomou-se em Medicina- em 
1952, tendo se c!edicado à Neurologia, sendo 
assistente do professor Edisio Pondé. 

Aprovado com distinção no concurso que 
fez para obeter a Cá!edra, o Doutor Plínio ·aar
cez de Serina dedicou a sua vida profissional 
à Neuroligia e dirigiu uma clínica particular 
de renome nacional. 

-~ Autor de -diversOs livros no âmbito da sua 
especialização profissional, presidiu alguns 
Congressos aentffitos e foi paraninfo dos-mé-
dicos de 1965 e 1968. - -- --

Alguns desses trabalhos consagraram a sua 
_ reputação técnico-cientifica, tais como "Te

mas e Atualização Neurolôgica", "Novas 
Achegas sobre Epilepsia", .. Aspectos Neuroló
gicos e Eletromiográficós da Hanseníase". 

Publicou também um livro de memórias, 
de reconhecido vãJOr literário, intifulado "Atra
vés de Três Décadas". 

O desaparecimento do saudoso Professor 
Plínio Garcez de Senna constituiu uma perda 
irreparável para a Bahia, que o admirava e 
estimava em virtude dos atributos de sua invul
g_ar perSonalidade. Deixou viúva a professora 
~ jornalista Consuelo Pondé de Senna, filha 
do professor Edisio Pondé, e quatro filhos. 

Ao fazer este breve registro do desapare
cimento de um amigo que se destacou como 
um dos mais autênticos valores morais e cul
turais da Bahia, associo-me às homenagens 
fúnebres que lhe foram prestadas no Memorial 
da Medicina, ex-FaCUldade de Medicina, no 
Terreiro de Jesus, onde o corpo foi velado 
durante todo o dia_ e à imt,;!nsa saudade e triste
za de sua digna e iluStre família. 

Eram estas as sucintas ConsideraÇões que 
desejava fazer à margem do falecimento do 
inesquecivel Médico e Professor PJínio Garcez 
de Senna. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio'Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senad_or José _ 
lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB- ES. Pronunda o seguinte discurso) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o-cupo a trt~ 
buna desta Casa para me congratular com 
a Rede Gazeta _ele Comunicações, a Univer~ 
sidade Federal do Espírito santo, o Orupo 
Executivo para a Recuperação Econômka do 
Estado do Espírito Santo,· o Banco de Desen~ 
volvimento do Espírito S/ A e a Coplan-ES, pela 
iniciativa pioneira de organizar o "Projeto Espí
rito Santo Século XXI", cujo objetiv_o é a identi
ficação do futuro desejável pela sociedade de 
espírito-santense para o século que se inicia 
daqui a doze anos. 

O Projeto ''Espírito Santo - Século XXI" 
Ievantou_.os aspectos econômjços_, políticos, 
populacionais e sócios-culturais educacionais, 
de saúde, infra-estruturais, habitacionais de re
cursos naturais e meio ambiente no conjunto 
do Estado, para que a sociedade possa, além 
de (:Onhec_er os problemas e as potenciali
dades existentes, discuti-las, em seminários_ 
previamente organizados, com as autoridade~ 
governamentais. Dess_a forma, haverá urna 
participação mais ativa da comunidàde nos 
assuntos que a afetam. Esse é, portanto, um 
exerci<::to de democracia que merece ser in
centivado e implementado em todo o País. 

O Projeto "Espírito Santp ..L- -Século XXI" 
se enc:ontra na sua segunda fase: o debate 
a situação regional. 

A primeira região homogênea a ser discu
tida foi a da Grande Vitória, compreendendo 
Cariadca, Vila Velha, Serra e Viana. Esta é uma 
área que hoje sofre os problema_s gerados por 
uma política de des_envolvimento industrial 
concentrado, tais como a urbanização acele
rada, acompanhada por uma favelização ex
cessiva, os engarrafamentos contin.®d.os na 
capital; Vitória sofre uma poluição ambiental 
só encontrada em regiões como a de Cubatáo, 
em São Paulo. 
· A gravidade da poluição que hoje assola 
a região da Grande Vitórta, pode ser sentida 
sobretudo no ar que se respira, cujos indic.es 
de poluição se encontram muito acima do 
limite máximo admitido pela Organização 
Mundial de Saúdt.. (0,5 m_glm2 por partículas 
sedimentáveis e 80 mg/ffi2 por pártículas em 
suspensão). 

Apesar de as grandes empresas poluidoras 
se situarem ao norte da cidade, que. conta 
com a colaboração do vento sul, o qual, quan
do sopra, minora o problema, durante o ano 
de 1988" registrava-se "índices, relativos às par
tículas sedimentáveis, de 0,74 mglm2 e 6,35 
mg/ro2; relativos às partículas em suspensão, 
de até 121 mg/m2• 

Tal situação é extremamente prejudicial à 
saúde, pois dá origem a doençrJ.s alérgicas 
e respiratórias. 

O mais grave, pasmem Srs. Sem,'l.dores, é 
que os maiores responsáveis por essa situação 
são empreendimentos industriais ligados ao _ 
Governo Federal: a Companhia Siderú_rgíca 

de Tub~râo e a Companhia Vale do Rio Doce, 
que pouco fazem para corrigir o problema. 

Poderíamos continuar falando, ainda, por 
muito tempo a respeito- de outras manifes
tações poluidoras, tais como a poluição hídri
ca, sanitária e ambiental trazida pela queda 
de enconstas e pela destruição de mangue
zais. Mas esse não é o objetivo do nosso dis· 
curSo:-Queremos mostrar .que iilidativas sé
rias como a do "Espírito Santo~ Século XX1" 
podem apontar os caminhos a serem segui
dos pela sociedade para a evolução dos pro
blemas que adiante dela se coloca. 

_Assim é que, durante os debates realizados, 
foram sugeridas diversas me<;l.idas pelos parti
cipantes, as quais mostra-m a validade e a 
oportunidade de tais discussões com a socie
dade. Entre as sugestões se encontra . .a elabo
ração de Uni Plano Diretor de Desell_volvimen
to para o Estado que inclui políticas de desen
volvimeli.to agrário, industrial e de serviços que 
visam à criaçãO-de empregos, à desconcen· 
tração do processo migratório do campo para 
as cidadeS, às melhoria da infra-estrutura e 
à intensificação do aproveitamento do poten
cial turístico. 

A importância das sugestõeS não reside nos 
campos setorais a serem desenvolvidos no 
Plano e sim no aspecto de integração. A Gran
de Vitória não pode ficar isolada do contexto 
estadual, uma vez que ela é um agente ao 
mesmo tempo propulsor e catalizador dos 
problemas que afligem o Estado do Espírito 
Santo. ~ 

As prOpostas não se liniitai'alli -?·elaboração 
do Plano Diretor; for.am tamPé:m sugeridas 
medidas no campo cultur_al, social, educacio
nal e de saúde, o que demonstra o interesse 
da sociedade por todos os aspectos. 

Gostaríamos, no entantq, de salientar uma 
reposição que é muito cara, pois anos atrás 
tentci viabilizar medida semelhante que, infe· 
!izmente, esbarrou em empecilhos legais im
possíveis de serem vencidos. Refiro-me à cria
ção d~ um Fundo de DesenvQlvimento com 
recursos provenientes das grandes effipresas 
estatais estabelecidas no Estado, destinado a 
fin~nçiar__ a criação da infra-estrutura neces-
sária. _ 

_ Com relação ao FUndo, algumas medidãs 
de ordem legal devei-ão ser tomadas para l{ia
bilizar q idéia. De forma Imediata, .deverão ser 
estudadas modificações na lei de criação des
sas empresas de modo a permitir a destinação 
de recursos provenientes dos lucros para a 
formação de tal Fundo, corno ocorreu com 
a_ cf!~ão do FDZRD (Fundo dé Desenvolvi
mento da Zona do Rio Doce), quando foi pro
mulgada a lei de criação da Companhia Vale_ 
do Rio Doce. Resistêricia serão observadas 
tanto por parte do Governo Federal quanto 
por parte dos demais acionistas dessas em
presas, que verão os seus ganhos diminuídos. 
Esta é, entretanto, uma boa luta a ser em
preendid_a. Desde já_ me coloco à disposição 
da sociedade .C'apixaba para os embates que 
fatalmente virão e reitero meu integral apoio 
a todas as iniciC!.tivas do mesmo gênero. {Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Concedo _a palavra ao nobre Senador Mau~ 
ro Benevides. 

O SR. I"'AURO BENEVIDES (PMDB
CE Pronufli:ia, seguirite discurso)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Fórum dos Secretárias 
de Estado de AgricuhUia, reUnido para disCutir 
termos de_interes_se_do Pais,. naquela área espe
cífica de_ nosas atividades produtivas,. decidiu 
apelar para o Congresso Nacional, no sentido 
de v:otar o_ projeto de lei agrlcola, no menor 
espaço de tempo posSívêl,Jevando-se ein conta 
que, intensificado o processo eleitoral, não al
cançarão as duas CasaS o quórum_impi"esCíil.-=-
clivei para delíberar sobre o que prevê o art 
50 do Atod as Disposições Constitucionais de -
nossa Carta vigorante. 

Tendo que se manifeStar, conclusivamente, 
sobre várias proposições análogas, apresen
tadas por senadores e deputados, o Parlamen
to brasileiro não pode negligenciar no trato 
de uma questão de indiscutível relevância para 
a nossa comunidade. 

Ontem, recebi do Deputado Eudoro Walter 
Santana, Secretário de AgricultUra do Ceará, 
o seguinte telex sobre o assuilto, encarecendo 
a ünediata regulamentação do preceito de 
nossa Lei Maior, ex·ví do art. 50, acima r'eferen
ciado. 

Eis a referida mensagem: 

"O FÓrt,.~m dos SecretárioS de Estado 
de Agricultura, reunido para débater as~-· 
suntos de interesse da agriculturcú1acio_
nal entendeu ser de vital importância para 
a estabüidad~ da agropecuária brasileira, 
a aprovação imediata do prOjeto de lei 
agrícola, que o fórum entende deva ser 
aprovado e sancionado na prazo constitu
cional, garantida a ampla discussão. 

Para tanto, solicitamos apoio de V. EX" 
ao atendimento do pleito do fórum de 
secretários de agricultura do Brasil. 

Cordialmente 
Deputado Eudoro Wclter de Santana 
Secretário da Seara-Agricultura e Re-

forma Agráría do Estado Ceará" 

Não poderia, Sr. PreSidente, deixar de utilizar 
a tribuna desta Casa para apelar às lideranças 

__ partidárias no sentido Ue que favoreçam Com 
o rito_ regimental de urgência os projetOs que 
se ac:harn sob exam~ ~s Comissões Pf!rma-

. nentes, tanto as do Senado Federal, como 
as da Câmara do~ D~utados, __ versando sobre 
á vida agríCOla do País, um deles da lavra do 
preclaro Senador Nelson Carneiro. 

A partir de outUbro, será difícil assegurar, 
em Brasília, o número indispensável às vota-
ções de quaisquer projetas. · 

Daí a necessidade de se conjugar, já, agora, 
os esfQrços imprescindíveis à viabilizaÇão de 
uma proposta legislativa que discipline as nos
sas atividades agrícolas. 

É o apelo dos Secretários de Agricultura 
de que me faço porta-voz neste instante, aten
dendo à __ s_plidt.ação do titular daquela Pasta 
no Ceará, deputadO Eúdoro Santana. 
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p SR- PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
....:... Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhá, às 14 horas e 30 minutos, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento 
n"' 407, de 1989, do-Senador Maurício Corrêa, 
solicitando, nos termos regimentais, a retirada 
em caráter definitivo do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 4, de 1989, de sua autoria, que 
susta efeitos da art. 29, inciso Vl, do Decreto 
n"' 97.455-, de 15 de jaiíerro de 1989, cujo 
dispositivo determina a alienação das ações 
representativa;S da participação da União no 
·capital social da Companhia AUXIliar de Em
presas Elétricas Brasileiras - Caeeb. 

-2-
Discussão, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição, n~ 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
senhores senadores, que altera os prazos esta
belecidos no§ 6~ do art. 14, para desincompa
tibilização do Presidente_ da República, dos go
vernadores de Estado, do Distrito Federal e 
dos Prefeitos, tendo 

PARÉCER, sob n' 145, de 1989, 
-da Comiss§o Temporárià.-favÕi'ávél aO 

prosseguimento da tramitação_da matéria, com 
voto venddo dos Senador Chagas Rodrigues 
e Maurldo CoiTêa. - - - -

-3-
MA TÊR1A A SER DECLARADA 

PREJODICADA -

Projeto de Lei"da Câmara n" 223, de 1984 
(n? 2.099179, ria Casâ-de origem), que modi
fica a redação do art. 434 da Consolidação 

das Leis dÓ Trab21iho, aprovada pelo DE:cre
to-Lei n<:> .li .:1"i2; de 1 o de maTO de 1943 . 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

- PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 48, de 1988, 
de autoria do "Senador Nelson Carneiro, que 
altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vistas a assegurar o pagamento 
das horas em que os ferroviários - mesmo 
os de estações do interior que realizam serViço 
intermitente ou de pouca densidade - fk:arn 
à dispostçáo da empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Ma~) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 
mfnutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

'i!fl~:~~f:Ec::::~~fff;. 
-REV!SÃO DO ORADOR, SERIA PUBU-
0\DO PO$TER!ORMEIY'TE. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para questão de ordem) -
Sr. Presidente, a posição da Liderança do 
PMDB é muito clara, é cqntra o adiamento. 
Mas a palavra única que teria o PMDB nessa 
discussão, utilizada pelo nobre Senador Man
sueb-de Lavor, é contra a Liderança do Par
tido. 

Fjca,_ en_tãõ, a indagação a V. Ex", se, para 
_contrariar· o Partido, é lícito queimar-se essa 
oportunidade à luz do Regimento da Casa. 

Por outro lado, Sr. Presidente, ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Eti iãresponder a V._ Ex>.. . 
-o SR- CID SABÓIA DE CARVALHO-

lv\as eu gostaria de completar a minha questão 
de ordem, que tem outro aspecto. 

Também gostaria de Íevántélr -Uma questão 
de ordem, não somente esta do cabimento 
da palavra de um Membro do PMDB pelo 
PMDB para ser contra o PMDB. Quer dizer 
que isso realmente é uma situação esdrúxula 
ante o Regimento da Casa. 

E também, Sr. Presidente, antes que V. ~ 
responda a este item de minha questãO de 
ordem, eu gostaria de indagar de V. Ex•, ques
tionar o cabimento do requerimento do douto 
Settãdor Leite Chaves, porgu_e o Regimento 
é claro sobre o procedimento desses proces
sos para indiCação de auto~dade. Se podería
moS- fundar aqui uma juriSprUdência diversa 
ao R-egimento, onde os trâmites podem ser 
percorridos em-sentido Inverso, e em sentido 

. repetitivo, porque, a partir daí, nenhuma deci
sãO de Comissão teria consistência, por'(jue 
essa Comissão, após pronill'ldar-se, o que 
equivale a um julgarnelito, após julgar, Seria 
chamada a julgar outra vez, que seria o recurso 
contra uma-âecisão da Comissão, para a Pró
pria Comissão. 

Então, nesta tarde, estamos diante de uma 
série de situaçOes esdrúxulas, e eu faço minha 
questão de oi"dem para que V. Ex• declare 
em sua declaração que a Comissão do Distrito 
Federal, regimentalmente, cumpriu a sua fun
ção e aprovou o nome da autoridade, que 
deve ser examinada pelo voto na reunião de 
agora. O retorno seria. mesmo aprovado pelo 
Plenário, uma ferida no Regimento Interno do 
Senado, uma desobediência aos seus trâmites 
e uma inovação.muito perigosa de se adotar 
jurisprudência. 

Minha questão de ordem é para que V. Exl' 
me conceda a palavra pelo PMDB porque não 
pode considerar o PMDB como ten«;to falaci,o 
contra ele. E, segundo, que V. EX1' declare o 
requerimento como- impossível de tramitar, 
põrqOé ·rende a retroceder a aplicação regi
mental. 

Era esta- a questão que eu go!:taria de fazer, 
Sr. Presidente. 
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..-----CONGRESSO NACIONAL 
FaçO~ saber que a Congresso Nacional aprovou, nos termos do arl 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Cameiró, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISI.ATWO 
N• 50, DE 1989 

Aprova o texto do Tratado de Integração, Cooperação e DesenvoMmento, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, assinado 
em 29 de novembro de 1988. 

Art. 1' É aprovado o texto do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, celebrado 
entre o Governo da República Federativa- do Brasil e o Governo da República Argentina, assinado em 29 
de novembro de 1988. 

Parágrafo único: São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas de que possa 
resultar revisão do Tratado, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de agosto de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

TRATADO DE INTEGRAÇão, 
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ENTRE O GOVERNO DA 
REPáBUCA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPáBIUCA ARGENTINA 

O Governo da República Federativa doBra
sil 
e 

O Governo da República Argentina 
(doravante denoniinados "Estados-Parte"), 

CONSIDERA!'IDO 
O fato histórico· que rePresenta a Declara

ção de Iguaçu, de 30 de novembro de 1985; 
A Ata para a Integração Brasileiro - Argen

tina e os progressos do Programa de integra
ção e Cooperação Econômica, de 29 de julho 
de 1986; ~ ~ -

A Ata de Amizade Argentino --Brasileira: 
Democracia, Paz e Desenvolvimento; 

A necessidade de consolidar definitivamen
te o process-o de integração económica entre 

1 as. duas Nações, em um marco de renovado 
impulso à integração da América Latina; 

A decisão de ambos os Governos de prePa
rar as duas Nações para os desafios do Stkulo 
XXI, e 

Os compromissos assumidos pelos dois 
Estados no Tratado de Montevidéu, de 1980, 
ACORDAM o seguinte: 

1-OBJETJVOS E PRINCiPIOS 

Artigo 1 

O objetiVo final dO- presente Tratado é a 
consolidã:Ção do processo de integração e 
cooperação económica entre a República Fe
derativa do Brasil e a República Argentina. 

OS territórios dos dois países integrarão um 
espaço etonômico comum, de acordo com 
os procedim,entos e os prazos estabelecidos 
no presente Tratado. 

Artigo2 

O' presente Tratado e os Acordos especi· 
ficós dele decorrentes serão aplicados segun· 
do os princípios de gradualismo, flexibilidade, 
equilíbrio e simetria, para permitir a progres-
siva adaptação dos habitantes e daS empresas 
de cada Estado-Parte às novas condições de 
concorrência e de legis1ação econôm!ca. 

11- PRIMEIRA ETAPA 

Artigo3 

A remoção de iodos os _obstáculo~-"tanfários 
e não~tarifários.ao conlércio de bens e serviços 
nos territórios _dos dois Estados-Parte será al
cançada gradualmente, no prazo máximo de 
dez anos, através da negociação de Protocolos 
Adicionais ao Acordo de Alcance Pélfcial de 

- Renegociação das Preferências OutÕfgadas 
no período de 1962 - 1980 (Acordo P'~' 1 ). 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunlo 

Os Protocolos Adicionais, através da con
vergência dos níveis tarifários então vigentes, 
consolidarão progressivamente os níveis tari
fários comuns, da Nomenclatura Aduaneira 
doALMll. 

Artigo 4 

A harmonização das políticas aduaneiras de 
comércio interno e externo, agrícola, indus
trial, de transportes e comunicações, científica 
e tecnológica e outras que os Estados-Parte 
acordarem, assim como a coordenação das 
políticas em matéria monetária, fiscal, cambial 
e de capitais serão rea1izadas, gradua1mente, 
através de Acordos específicos, que, nos casos 
correspondentes,_deverão ser aprovados pelo 
Poder Legislativo da República Federativa do 
Brasil e pelo..Poder Legislativo da República 
Argentina. 

DI-SEGUNDA ETAPA 

Artigo 5 
Conclufda a Primeira Etapa, proé:eaer-se=-á ~" 

à harmonização gradual das demais políticas 
necessárias à formação do mercado com.um 
entre os dois Estados-Parte, incluindo, entre 
outras, as relativas a recursos humanos, atra
vés da negociação de Acordos específicos, 
que_ serão aprovados pelo Poder Legislativo 
da Repúblíca Federativa do Brasil e pelo Poder 
Legislativo da República Argentina. 

IV-MECANISMO 

Artigo 6 

A execução do presente Tratado e de seus 
Acordos específicos estará a cargo da Comis
são de Execução do Tratado de Integração, 
Cooperação e DesenvolvirTiento_. 

A Comissão de Execução será cc-presidida 
pelo Presidente da República Federativa do 
Brasil e pelo Presidente da República Argen
tina. 

Será intégrada por quatro Ministros de Esta
do brasileiros e por quatro Ministros de Estado 
argentinos. Seus fi'aba1hos Serão CoOrd-ena-dos 
pelos Ministros das Relações Exteriores, que 

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIAFICO 00 SEIIIAOO FEDERAL 

DIAIIIO 00 COIIIGIIESSO NACIONAL 
Impresso sob ~ responsabilld•de d11 Mep do Sen•do Federlll 

ASSINATURAS 

Semestral . . . . . . .. . .•. ... . ....... ....... ...•.•........•..•.. NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ........................................• NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. 

designarão um a1to funcionário em cada país 
como Secretário Nacional da Comissão. 

A Comissão enviará à Comissão Parlamen
tar Conjunta de Integração os projetas de 
Acordos específicos, para os fins do disposto __ 
no Artigo 8. 

Artigo 7 

A Comissão poderá formar, para cada Acor
do específico, Comissões Técnicas Conjuntas 
de Estudo e de Implementação, compostas 
por funcionários pertencentes aos órgãos ad
ffiin1strãtivos competentes de cada EstadO
Parte e _cuja coordenação política estará a car
'go das Chancelarias. 

Ademais, proporá as instâncias e mecanis
mos para assegurar o cumprimento dos Acor
dos decorrentes do presente Tratado, assim 
como para a solução das eventuais contro
vérsias. 

Artigo 8 

Os ptojetos dos Acordos específicos nego~ 
dados pelos Governos dos Estados--Parte, an
tes de seu envio aos respectivos Poderes Le
gislativos, serão apreciados por uma Comis
são Parlamentar Corijunta de Integração, de 
caráter consultivo, que será composta por do
ze parlailieiltares de cada país, designados pe
los respectivos Poderes Legislativos, com 
mandato de dois anos. 

A referida Comissão transmitirá à Comissão 
de ExecuÇão do Tratado suas recomenda
ções. 

V- DISPOSIÇOES GERAIS 
Artigo 9 

O presente Tratado se aplicará sem prejuízo 
dos compromissos internacionais, bilaterais 
ou multilaterais, assumidos por qualquer dos 
Estados-Parte. 

Artigo 10 

A solicitação de associação por parte de 
Estado-Membro da Associação Latino-Ame
ricana de Integração- A!AD! a este Tratado, 
ou a um Acordo específico dele decorrente, 

poderá ser examinada pelos dois Estados-Par
te após cinco anos de vigência deste_ Tratado 
ou do Acordo específico a que o Estado-Mem
bro da ALADI solicite sua associação. 

A associação se rea1izará através de um Tra
tado ou de t~m Acordo específico, em confor
midade com os procedimentos dispostos nos 
Artigos 6 e 8 ãcima. ---

Artigo 11 

O presente Tratado entrará em vigor na data 
da troca, dos Instrumentos de Ratificação. 

Artigo 12 

O presente Tratado entre a República Fede
rativa do Brasil e a República Argentina terá 
vigência indefinida. 

O -Estado.:.Parte que desejar denunciar o 
presente Tratado deVerá comunicar essa in
tenção ao outro Estado-Parte, efetuando en~ 
trega formal do documento de denúncia um 
ano após a realização da comunicação. For· 
malizada a denúncia, cessarão automatica· 
mente, para os dois Estados-Parte, os direitos 
e obrigações decorrentes deste Tratado. 

A denúncia de Acord~ específicos decor· 
rentes deste Tratado obedece tá às nonnas es-
pecíficas neles fiXadas. Caso não existam es.: 
sas disposições, será apliCada a norma geral 
do parágrafo anterior do presente Artigo. 

Feito em Buenos Aires, aos vinte e nove 
, dias do mês de novembro de 1988, em dois 
exemplares originais, nas línguas portuguesa 
e espanhola, sendo ambos os textos igual
mente autênticos. 

PROJETO DE LEI N• 13, DE 1989 (CN) 

MENSAGEM N• .I !0, DE 1989-CN 
(fi' 323/89, na origem) 

Entendas 
COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO DE LEI N• 13/89-CN 

Que ·~utonZa O Poder Executivo a abn"r 
créditos adicionais até o limite de NCz$ 
170.000.000,00 em 1ãv0r do MinistéiiO 
da Educação". _ _ ___ _ 

Relator: Deputada Maria de Lourdes 
Abadia 
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Relação de Emendas por 
Parlamentares 

José Cados Sab6ia 
058,059. 
José Lu_iúle Sá 
005,006. 
Luiz Henrique 

Raquel Cândido 
010, 011, 060, 061 

Raquel Capiberibe 
045. Abigail Feitosa 

012, 013, 015. 
Celso Dourado 
007, 008, 009. 
Edivaldo Motta 
037. 

. 050,051,052,053, 054, 055. 
Marcos Queiroz 

Sérgio Naya 
002, 003, 004. 

Fernando Bezerra Coelho 

o.:;6" 
Max Rosenffiann 
046, 047, Ci48. 
Neuto de Conto 

S~rglo sPada 
. 057. 

038, 039, 040, 041' 042, 043, 044. 
Jorge Uequed 
049. 

016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023; 
024, 025, 026, Ó27, 028, 029, 030, 031' 032, 
033, 034, 035, 036. 

Simão Sessim 
001. 

Victor Faccioni 
014. 

r~.~ .. ~.,;;;;-;;;-.-.. ~ .... :;;;:-..,o.,;;;,-.;;,.---------..,., :,r m .,____, --
IUI'LVI.Dffz:..sa:: o •~o:t•to nua unau.an • Eo:pa,..io a Mlbot:'.l.& 
.. &tldno tac:nlc::o, c~mata.nU d• t.-1 Or~a.ent-'1'1a, c:o. • 1•portl!!. 
ela 4• IICrl f,Ooo.oao,oo !oito ailr.O.a ct. cr .. uc!ga n~al, para 
aun.dar .lo eonatr .. ~ão da Unlobda Dooacant.raUI&da d~ Enalno da ICa

cola ~c:n.l.u radccal da Qui.Jca 4o alo da Janalro, llO 11\lnlc:lplo 
41• •nl'ipolia-a.:r. ' 

toataar UUl OUUOS2,QOI - IICa' 1,000.000,001 
U22t ouuo•n.oo1 - lfCd l,ooo.ooo,oo, 
ts~2t GeU20Sl.oca - MCd l.coo.ooo,oo, 
l'S2l0 IIIU20Sl.OOI .., IICd l.,D00,000,00 1 
1S2U DIU2DS2.00I • lfC:JJ 1.ooo.ooo,oo1 
U2l2 ouuo52.00D • MC:JI l.ooo.ooo,oo, 
U2ll OUUO:Sl,OOD • Mcal l.OCIO.ODO,OO e 

1UJS 0UUOS2.COI ~ NCI$ 1.,000.000~00, 

.ZUIJlPtCAelO 

& CZ'iGtiO dG Ctlida<li<t Dnc•ntn11u.d• 4e t:O>diiO 4• bcola 
'Nicnic& Pailcnl d~ ll1o da .;!~rr.uro, no M>.mtctplo ii• JU16polb, foi 

•rr.•u•cl&<!a ~lo P:u1dcnt• Sarncry, quando do Z..nc ... nto do Pro'lr:!. 

- .t. J:acgla 'r~crü"•· 
A Pnfotltu• d&qud• JIQniclpio,~,U,Ita.ellte, d.ia•pro ~ 

prioll ua t•rr~ de 12.000 •' •• ir•ll IIQbre, M "antro 4• cl.S.Oe. 
O Klnhtirio Iiii tducac;i~ ~& •rpn9ou ro&C"Ouoa 1'1& dC!.aU. 

elo 4oa pddl.ol •dstentea • "" ntir.ad• doa ea=-l:lros, bG• co110 

a: tl&bon;lo, atnhl (le fir.,.. aa:.-acb11nda, do proj•to deUn.! 
tivo da ob;r•. 

~ 
o aLrno 110 inicio de COIUittlltio da t:scal& ••t1 c&uu,Mo, •lú 

t.r•11ator11001 co• a l~>v••io do t.«c"t9nO por r•v•lados, 9t.ande l1U1at1! 

lo ,.. poPI'laçio quo •li..,lltava •uit•• •apec:t•t.1v•• c0111 relaçio iiiO 

e:tt•bolt~i...,nto do Cll>&1no. 

o 1!1nhtoÕr1o d• tduc•çio infono• que o &d:Luento vea •• dando 

fdt.a di YltbCI, 

AU.vidad., a CU9'0• dill 
UnivU"ald•dc Fcdu&l :1c 

JUl:& DI: rok,' ............... ·-·--··· t~~<?~~~oo 

o tor~r"""' <!e atlvl .. a<lt'$ dcs.,nvolvid.Js pele Unive! 

aidede ii de vLtsl :,.,po~Un~J.a pau • reiJL.Ô:o e !>illrill O !:n:;u!o 

de Minas C:Cr•!d· lmpõ..~•a, pl"'rt.anto, 11 ""PU~,;;;.Q do~ '""'"'' -
aoa fl~>•ncelro•, 'lU" i>'lno.Lu:. o p~cn.,'i'l'L...,,.tQ deuaa •tlvl
dad~a. 

-~A JIOOirtCATIVAI 

U.OOO llliiiSTtlllO DA ED1JC:AÇ1.0 

U.200 r.:11TitiAliES SUfEilVUlOIIAti.U 

"""""' U.TEU·IE• 
Ativldd .. • cuqo d• 
Unl>auld•d• rcderat .S. 
J\111 Dl: f(IL\,,,,,,,,,,,,,,,~•••~••...,.•• .... •N•-~ 5,000,001) 

.nJITlUCAÇAIJ 

O l'rogru& de &tlvict.od•• dcu!IVol.vidill pela Unl>arsldada i de Yi 

tal illpCirtinda para a UIJlÂo • pan o !:atado de Minu Ccnls. l• : 
põo. ......,, port&ato, • illllfllaçio doa ~ecuraoa ~ill&n«lroa, que pc~l.

t- o proUCI'J'I~nto dcaa.a.a •tJ.vtd•ile&. 

e.s.:::J-eee...,-:a. 

r---""""--.,--,,c,.-,.-;;~~.----------,-1 "";;]--;;;;; =:J -
Atlvidadoo a cu-qo à 
run<~açii'o Uaiv1ra1d&dc <ic 

"""" l.aaa,ooo 

O ,,~,... da &tiv1<'<l<"•s dcnnvolvida• pala Un1vera1da 
.S. i de -yital 1ço~tincta p•ra • U'iJ"l.io c para 0 r;st•~o ~ 
!Una• Ger•ts, Impõe-se, port.a<>to, • amplhçio Coa ''"""'"los 

!:Lrlane.i\"0&, quo t>Cr.it- o poroue1Julelento deaa.a.11 atJ.•ddedea 

r--,,.;::,.,,o,o,,:-:,;:;;,,c,::::ul.Í:~ '"""--------r~ :C~~ 

INCt.UIA ONDE: COUIJ[AI A deatin•çlo de NC~~ 200,000,00 (durcnta, •11 

c:ru~,!IOI novn) vllando • :rest.uuçlo ao CoUgJo Paulo l(gntciro l<len 

das. na cld•do d~r Volt. ll:edo11da 0 Estado de> Rlo da J1ne1:o. -

fn11h~; U2:l51 oe••20!1'2.ooe - N~~s 100.ooo,oo 

15230 OU.t10!12.008 • NCz$ 100.000,00 

JUSl[FICII.h'I'A 

o •un1dp1o de Volt• Redonda le cc;.nsqtui no 20 uior 

ureeadadct da itlpo~ta.: do E!IUdo da Rio d~ .Jonei~o c t.,., 31de v!~ 

l1t11 d& Jnjusta poUtlca ""' dhtribulç~o d•>s bpo$tOs arrecado~n 
benatlcJundo 01 aunlc!pJos que aeno.1 IU~r.,ad•• n dlttl•ento d•
quells Que t13ll anecadaa, 

Oiantl disso uaolve•o• apreso::nhr • presente uenda 

llllil vf&a "'anlzer o ca6Uco est111do cm que n <tncontu,. cs e'hJd! 
cl•cntou da 1nH110 pll!:!Uco• de VOlU Redcnre. 

O CoUglc l"o.~tla Na11teho Nendu se •n.,ontn co~hu

••nle diPl"~dado 1 necessitandO ur~cnt~aente (I~ obus. que oo~suo c.2 

loc,~lo •• çondlcdn de runcton .. ento. 
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.1.3-0VD.t.-.,. 

[_-Dt-;bo:?":iõit~oc~- ---_ ·_·-_ -_-_-. -_ J:;'J--..._--:J 
·...- ...... _._.; .. 

fUI':Llii(IHC-st: o l"roJ•to I:SI20 CIUI,,I,O" , •.•u•nd!l • l~ll'lntb IJI 

CrttlllO Ucnico, consUnU ele ~11 Or;unthh, CotO a !"'"''<tlno:la di 
liiCd Z,QQQ,OOD,QQ (cloh dlf'IOu III cruUdJ)I IIOVOI) 0 DHI Cordg:lr D 

nhr dn'.1n1do • canltrUCIG ell [teoll "'c-nlcl do IUnl.;lplo 111 YOltl 
A1Cioftd1-lth ,,. J1ndro, 

~i»ftt ... 1UU OBU2052,001 • '"' soo.ooo,oo 
UUJ 00U2D,2.00I • NCd SOO.ODO,OQ 

U2l~ ouuou.ooe • '"' Joo.ooo,oo 
IUll 014420U',OOI • ""' soo.ooo.oo 

MTIFICI:fiV,II 

a aut~ldplo de lloltl llldcn'G, nt l'stltto do Jllo d• Ja~~cuo 
.. COinUtul no 2f •dor lfte=e(ldOr di !apostai •• todo o htldo 1 o 
11 11 todo o Pch, Infel1,acmtot lo ,rol!tlcc dUtr1Duh~hta do Co~uno 
f'cder.t •• uh;lu ~01 aunie(plos tca caut!do lnJusth:•• 1.:11 aunic!~ 
Dlol ce-o Volts lt•dc.U:~ ~"'" •u~to euecldll 111 powco receba•. 

Diante 41uo apruant~•os ••anca v•l&ndo • duUneçlo di 
verl:le pua con•tr..,clo de- u•• E•co1• Ttt:c~icl naq,da '"'n!o:fpio, tendo 

•• whta 1 .:1rlnch da 1ns!no tll!cnlca •• '''' a1haantl lndultddUI 
da COlO ..f realldadr na regllo. -

Nona e .. ndl foi aprov•d• co• 1 dntlnaclo da u• •Uhlo 
da c:-rfrtdC..t nOYOI 0 lruutleientcs pau h! t1nd1dldl, o que noa liYI 
ll apusan~ar • puunte llenda buscando corrtllit td di1torç:to • 1 

fnlf JuaUQI ao eun1clp1o da Yalu 1!';-:nda • toda UlliiO do Vele do 
Pnd.b11, · 

Inçlua.u onde couber, 

A 111porUn<:h de NCZS 'co.ooo,oo (Trezentos •11 crundo~ no
vos) psn atender a <:onstr .. çlo d• tscch de 1• a 2Q 11nus - ~rscola 

tdallv:l da SUYI Oour:ado", no aunic!pto de Qolo Oourado - SA, 

f'ante: l52~•CIBU2052 .004 ~ Caordenaçlo c HanutenÇI<I dos Ser -
viçu Ad•1nhtut1vos. 

I 
JUSTIFlCATlV.O. 

A r:oopuhçlo do 11unidpio de Joio Ooundo.BA i e•Unte de u-: 
cal• de 11 • 21 çraus, di! 1 neceuidadC, di! U"' proJeto pau 1 ec.ns-

. 

truçlo de 11es••• •~Hando c:c• iuo que ~•us haHtantes n111 desta 

cld•dt pua '"ocuur ou.t.udo ""outro locd. 

"e-s.:.-<;-cr.0ea-3 

0EptJfAOO CELSO OOUIUIOO;, --
•. illportlneh de HCl' lOO.OOO,OCI (C:OII 11111 cruudol 

novas) pua lt<Jndtr • c:cn~truç~o de: duu (2) ucohs rurah_na 
llufllt!pto de Senhor de 8onr1,./!JA, 

Fonhr U,22&.0BU2D52,00B 

CCIOtdt:ntçb e Hlnutençlo d:>s Serviços ~dooinhtntho1. 

I ao.ta carente da ast~bclectacnto da ensina, I n•c•~shto qui . 
$1 eHud• 1 poniblUCiada di eonstruçlo da a"5ca11 C<ll •!nl•o 
di o:~uatro lllU para atc:ndtr 1 coaun!dadl! local. 

. ,., .... ~::·:::: ..... ''""' .. """""~· 
o~~o ~ 3-e-w..,...ll'"-2. 

'L--,-.,-,-,-.,-,-"-,-,-,-,-,-,-.-,-----------cra:Fõ~-:1 -
Incluoo-n onde couber 

A taportanch da HCU 100.000,00 Cce• •11 cruudos 

novo•l pau atender 1 reeuoen~lo do prldlo e dos aqulpaooentos da 

Escola P<llhl1enU dt: Ca10p0 rotlloso/BA, 

F<:~nt11 U2)2.0BU20~2.DOB 

C<!OidOnao;lo e l!anuhnçlo dos Sarvlçu Ad•lnistnthos 

JUSTlFJCAÇAO 

A popullo;lo do Nun!c1pio d• Ca110po For-.oso/BA J.il: possui 
1 Eseoh POUY&lcnte de Cupg Fotlloso/BA, ~ necesdrlo racunos 
pua recu.perer o pr~dio, pois atende toda 11 cooounldlde e.atudan

tU local. 

xant•tlh•-•• • dotaçio d• !fCzS 796.000,01) C••t•c•n 
toa a novenu • sal• ooil c·.-;•~•do• nov<:~al, eonnanta de •tivÚiade 

1!1 2(11) OM4205~.870 - At.iv!d•da • c01~ da r\mdiSçio O"niv•"~i.d•-'• 

rrC"d•r•l ele !l.ondânh. 

Jt!SfE[Jpdp 

:t'a<Hio •• .. Istl O <:on•ernt• .... nu~eio d~ dotaç~•a lÃ 
condg-nada~ noe p~<:~jc"toe da "t.ei o.ç..,..nt<i~ill • ,.upleoenure••i'"'IZ 

C.Opa•nos A ponibiU~ado da que .,. "'"""'"'"• sotj•• diriq[dl,.. a outu.s 
uuid<lda• orçall~tr~e<irf"~· de•ialo;ando d• ucurltos 1 fundação O"fli"'•J: 
aidadD fad .. ·al da ltond:Ônl.a. 

..__ ---

suplcooanta-~• • •tividadA 15200.08442(1"52.870- Ativid•<l•s ã 
c&riJO <11 rundaçà<:~ Univo:~"idadc Fedc~al da IIOndÕnia cem • t 11pan.ineJ..o 
de IIC'r$ 2oo.ooa.oa (cluuntoe ooU eruradoa novoal p•n 4 a-.:Un:io 
d• ...,. unJd•d• ela tmill:, no f'lunie!Pi<~ d• Ouro Prato - AO. 

I"ONT&o 15 250 oti4420S2.207 - JICJ:S 200.ooo.oo 

A preunu •olleiuçil:c prend•·•• & nac•niclad~ d• t:<I~'Pl•'"~"
tDç.lo dllr recursos junto 1 rundtt.<;ào Onlv.ul.dede f•d•ral d• R<>ndõni 11 , 

per. •nen~<lt 1 ccontrAtaçào d• pro!a .. $<:~ru l<i <:oncur•acl<:~s, 1 :t" d~ 
pr•n•çii<:~ doo .aarvlço~ JUnto io unHad• di ••totnsio :11 !.NIR no Munle.í 
pio "" Ouro h"•to - llondÕn!•• 



AGOSTO de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Sextà-feira 18 3945 

r-- -------.-·--,-----1~· -OIC"I~ HITCS• I!!A~rsn -ll'lclu'-lf ond• ca..,o .. r, 1 I•DorHn~ll dt MCZS ;,ooo.coo,oo flUI 
ltlnelt'r • c:an1~ruçlo dt hcob •;rotic•Jct, no •unlcfolo dt S•,to si~ ..... , .. 
ro"t• dt lltcuun: U.2~,.oo~uoHooo MCl'S t.oao.ooo,oo 

u.n7.c&u20S2.ooo I!Ca r.coo.ooo,oa 

O ~nlc!~lo dt SHIU SfMB•, locllludo n .. rgcns do lllo Sh 
ru,.chco, oauul enar'"• I'OUI'Icillid~d'l' •odcoh dtvldo 1 flcllillldl 1 

para l•ollnUçla cos DroJctaJ d~ tnlçtçh ele car,ter ou•a<~enu. 
li ugUCI st IIHIUntl buUnt• cu•nt• no utor dt aorrnoHrt • 

gude t•cnlcu IÇrÍcQIU devido • Talu dtt hcoll Ucnlc• nptclll! 

Dhtrsos """lcípllts 1ulo bcncrlehdos co• a lnstll•clo dt' cl 
tld1 ~scO~I qu: rav~t~cri o dcnnwGhl•ttnto tltQiDI'Ial, -

I !lrpuhd~ ABJC.O.Il n:n~;-

Inc:lua-u Ot'>de c:o .. t~u, 1 I~>DortSn~h de PkzS :z.ooo.ooo,OO 11:! 
fi atenl$tr 1 c:on1ttuç-lo de Escola Agrodcnic:•, no •unidt~lo l'e lloflo 
:luus di ~IPIIIIA. 

'ante de llecunos. U22l,O~U20,2,ÇQ! - lllcd l.Ctlti.QCO,OO 

U2l2.CII•U052.00II • lllczS 1,000.000,00 

:ll,ISTtrJC .. TIVA 

No ,_unlc!IIIO d~ Bo• .:nus da ~IDafB~, enc:ontU'"·n e• anda • 
~ento gnndts proJetes l!lro;.eeuüt•a e dt eolonl11ÇSo ço,. Snccntha 
ll'o Cowerno redenl. C ae runda,.entd J•porUric-la a l'"ohoantaçla de 
~'"• e.sc:Dll Ucnlc• oon 1<>centhu o ap:rcnd1u<lo no u:tor ~Qrtc:ola 

'~>ln~o •dor Q\>lt!fieaçJo dtr c"otluJanal~ na setor. 

PL tl/C.,-CN 
llutorha o Pod!!r r.~utlvo • llbrlr ctof.. 

dltos adklcnlls atf a ll~lt~ de/C.oS 1'/0.0:0.0ll,CO. 
- r.c....r l;lol!ln!~~rlo ~ [6.1;'"';:0. 

lnehr .. sr, no IIIN()(Q I, PilOGJIIII!l\S OE TRA8AlHO, 1ob 1 rubtlel 
ckl Mlnht~:lo da Ed•Jc~çbo • 150CD , rntid~dcl Supc:rvlsianldn - U200, 

I rllNOAÇIH! U::IVI:nSIDIIO( Q( CIIXJI\:; DO ~tJ~, dJst1nando~ll'u: rac-u'"sas <>a 

Wlllor de NU$ 1.10D.OOll,00, 

Hl!i1f: PrÕjctn U?OO.t!Mn0)2.8H 

.)USnru:~çno 

A Unhrrstduda de t1d•s do Sul !RS), prov1d~ 1trov(~ <13 ru!! 
d•çla Unhenld~de de Cu lu da Sul e ln5tltufda por lnlchtl~a da pró 
Ptla Jo:lnht.O:r!o di t~ueaçao, co• a r>ortl~tp~çlo ainda do ~'hda, doM;;
n!~fplo-5e<lc-, dt•ora!s "'"'nldp105 da regUo e entidades ,Hhad.a de Ca ::
atu do 5ul. p~1~ t~das os er•lt(,, e ~ lur CIIS dhpa,lç~es IC!I~h wt ~ 
G<rntu. espeehl•ente da~ Decreto~ tr>h nl :!ODtn, n• :!.2,.118& e ·'" 
'11 n~ 7,S,I.'!''• I umn nJNOI\ÇAO .0( DIRrtTD P06LICO. 

lpuar dlno, 1 rundaç:ln U..lw•uld•ll• de Cad&~ do 'Soul nfo I 
ha $ido cantr•p!Rdl eo• nevnO~ ttunctlrol do Mlnlltfrio da Educa ~ 
çlo, tenda const'guldo sobreohrr, ltf o anooento, ••clush''"""t" cc• t,t!, 

cuuos da prór>rla c:o....,..ld~de qur., 11os poueos, '~><=• e .. uriMo III '"~I r>O!I 
llbllldldCI • 

. Pauca~nos, porluo •ts.,q, ..-a lnjuHiça q,.c, •l'~•n t .. n.c:~ t!' 
doa os rcgl~tros ca•petC'ntn, 1 rettrrldl lnstltulç~o .,,,o s..J~ 1-r.:a<'l•• • 
flllo Mlnlsl~rln da Edue~o:llo c• H"U Or~aaconto '!' e• acouo. p.-~ld•'"· 11<' eu<-

cllto •uplc•tr>tar. 

An1•, "' o:tportunld~de 1• quot o M1nlstfr1a ~3 (dut~Gio 
~hpl~••"U. ucunos pau n de,.als 'JnlYe:rsld~oJes sob 5ua respao\U• 

bllld:~dl', ur;;;e ove n l"lc!t o ahndS•ento •[nl"'o .dn respOf'lu.MII~ 
dadrs rtnancdua d~ "odrr l'üt>Ueo p>tl ca• 1 rundaçla Ueiwer~ld~dll: 
dt Cnlas do Sul, th que, alb de tu sldn sru ln!otlt<.r!dor, cont! 
ftl.1l 1 e~erc:ltar o dlnlto de ~tesl~n&r ro:prenntanto:s nus no Con,e~ 

lho· d1 Fundaçlo. 

,.or hs$ •ea•o, lgOtl Q~l ROl Clbl: canst1tuclot'III1Cnlt 

1 etJ)Iddlda d• a•endar o:sh Upa de lei, esh•as prapon~o atravi$ 
da prult'lte E"'rnda 1 eand!lnaçlo <le recuraa~ tlnanc:clros no .. alor 
lfo: NcrS 1.100.000_,00, _apontlnQo J)UI ISso • respcc-th·• fonte, de O!!, 
dr J)Oderlo ser destludos os rrftrldos·rrc:unas. f' •htu our Pile:! 
tc:roos; N apOrtt~~lr;l.lde 1 Q\.111 rec:onnec:~eas que todas as ent ld,des ,Cduc•~ 
Clonais pucl,•• se•:~re de oods ~ertlas, que lh<rs peroolta• trle•~r 
nu g•bar1lo e .. pilar seus pragu .. u de anslna. E taMbo!'a esttr o o:!. 
1.0 da tJnlwrulda~e da t:axln do s ... l, ccrc1d1 coMO 1aU· por lnd~s

trlas, ~ e11:1na de tnteguçlct co11 t Unhcr~ltlade·. 

E ena a nasu just!Ueaç~o pua a prcsenu f'aenda. 

--
5upleaante-n os Pro~etos dr lnstahçau tbic:n da Faeuld!. 

<:111 de Agrona•ia nc '""nldPiO de CTU~ dll llllaas-Ba. v.lneulsda a Unt. 
wcrsldld~ h<lenl d' eal'lh (Cod, 
Nc~~ :z.aoo.ooo,oo. 

'''·~!O! RECURsos: 15119 oa~~losLcoe Nc-zu.coo.ooc,oo 
152U ot~~~OS!.:tD7 r:c::n.coo.oc~.~o 

.. 

O Munlclplo de Crur das .Üus nd situado 1 UO Na di Stl• 
vadorBa, e ntJ IL'\Clufda nu•• re;Uo de gundc ePtldAo agrieoh 

A Eseoh de A~rona"h da Cru~ du Ah•n f 1 Escala Superior 
do utor que u encontra coo atiddode 1'11. •ah di! 100 .anes. 1:. 1 ese!P 
h a;ds 1nt1g1 da Btasll n• hta d~ agr!eultun e pacvüla.. 

-.tull:o~ntor lt<rnde .,. torno de 'oa alunos ' nhel de gndua
çlo e 'o tlunas n1 4ru de •estudo CP6s-gndu~r;lol. As lnsuhçlln 
fhleas cl• ~scoll eneontu•-se ""' ntado llreel.r1o or n~~cnHaoo ur • 
gcnteooentor de Eccursos pua sul ustouraç~o ., a•pllaçaa. 

Os recunol,lolldtldo& seria aPlicados"'" l.rus de oesoul-
11 (upllaçlo de du•s en•s de ~egct~o;lo), rec .. aer•ç;o de: eunat, 
est,bula, abltcdauro, rede elo!trl~•. Paltl!lr"~, aloJ••e"to de est .. • 
dantes 11 1nstahçll~s Hslcn dO pr!dlo prlnc!ll&l. 

OEPUlAQO !ltUTD DF; CONTO_ -------, 
I sr I ""º" -·-

JI'ICiu•-•u 

(:aUgia li Sallr-X•n••rt-SC 
l.quh!çlcl dr l!<;ut"a'"ellto, co•õlOJsto de u.t.rc unw1t:e!ra 
;!:~!~}gdula. <lhtrltluldor de utuc-o l!quldo e 81ccl 

lllt.rS -·7so.coo,oo 



394Õ- Sexta-feira 18 __ DIÁRIO DO CONGRESSO NAaONAL (Seção 11) AGOSTO de 1989 

I 

• A """'"'d' Gt>Jeth•• doto~r a rr'•rld~ n<:<oh "'" recurso.' ~~~ 

~:::~~~0~ 0 : :~J!i!~J!n~:.~i!c;~!":~~~~~Z!;~~~~~~~:~ln;ada ao a;.:n~I 
sanu Catltll\1 paaul dutacaaa Pe':~lo ,.., ec:n.:!o n~el~ 

nd, •h Qllt' tonoo 1,0:10 do TO!rrltdr!o HleJc•d, Jll: dt ao::.uh<:~ 
hualldr.a, I, c quinto pzod~tor naclonll Ct all,.•nto:l. 1 en" •~ 
tre o• •doru <:'OIItr1Dutntu o;a reeeHa trib~~irJo~ <1• v .. na. -

A lnc!.>,trh d., tunsraro••<~s. deconente. ja produçlo di 
Qrloa •• notoc!ucntt *lll'lo I '"JI, .ili•Ca ~ "'"' atu,.rnh teent!lci 
Gl Jold.,st!la de produtos aiiOI~flt!ciol, colou nu• lfli'VIdO III•no ai 
4:~r1U.I c•tuJ.n.,ucs ao ruo, 

A avlcuUutl t I suln"c:ultl.lf.l 110 npol!nt•n ncrste uoeo:tc. 
Oflo lo 11n•a uoopc. ot• qur a lnd<lsttl.altz;açlo Ptopteh 

'c:entuado avenço c~on6•1!co, a RttVIdade bnt, crhçlO de lrthoals 
:~f!!~=~ós A lnduttrhlUaçlo, ortgtna u• wolu•e •aeiço de d~Jctct 

IUICfllh, cst"dos dcnnvolvldos por 6~;los to!cnlcos e chn 
tlrtcos, co<"Prova• Q.ue o cster~o 1nl11d, esptclaiMittte o de su!nc! 
if de 100 (CC 11 ) "uu Mala POl<lrnte do 'IUe o "u•ano, RQuhllcna u 
:!~a .. ::.dcjetos s~Inos era no;suo oeste cltatlncnsc • pap<lla;Jo'cl: 

, Uh rcaU<I•dc ~cu ~ "'"I sltuaçb o;snve Que é a conta"! 
I'IIÇio du Uclas nldrot;~uflcas. r'" uHo dhto, o GoYcrno l;fe sant'i 
htadna cruerwohe o Projeto dC ~cc...~naçlo, Conscruç.1o c ..-~.,<IJo 
"'ltccunos Natunh e rdcrob~clls t~IC:ollrâflus. 

Ute ISPt~tO rt0fglt1YC1 0 COrtti/CO, 6 IIIIPhOicrote SUPhnUd~ 
!Ida elcVIdl l01portlnc1a do encrca 11\looal co•o aelubo orgi"lco. 

01 4rg~as Ucntcos e de pci'lulu cll,.~tov•• u• au111cnto d 
ltlf f50ll (c~to e cll\q11cnta po~ c~nto) 1\a ~~o:11o;lo ftutírcu, lt, 
de llfQ$ (~essenta por cotnto) "• de soj1 1 •UM e fot1Jio, Ctntre o 
tua. 

11 utllln~lo do otQulp$,.....tO • ser ldQ.uirtdo co• os ucu. 
sos dll pxcscnte r•e"dll enseJar~: 
1) • elJ•1oliÇ~Q elos çutos Co• adub, Clul•lco • conJI(Iucnte dl•tnul 

Ç[O di i"'MtUÇ.IO d.G ld.UbO. 
2) - cl1•1nlçlo d1 ccnuroln•ç.C,o recai e 11dhor11 dll ~ndiçllcs SI 

nHhiU da po~uhoo;lo. _ 
') • 10dhor1a dn cQneliço}cs ccoldqtcu e lOibhntdl· 

• ,u - au~cnto da proeluç1o 1\lclol\ll c co pr~~~lo PIB. 
5} - crud10enta ~· prod.,thloaele agrícola. 
,:) • •uaentO da uceHa I!Ciillda do produtor ruul e consequente"' 

lhon das COI\diCI!c• rcQnôooiCIS el~stot. 
7) - rluç:o oo hc"'c"' ao solo. 
&) - crncUcnto da c<:onQIOia a~dcoll c ll'!dust:ld. 
t) •· •alor <afcHa de IUO'ICI\tos no IIIC.tC.IdO Interno 1t connqvcnte 11 

:r•h·amrnta ao preço, 
tO) - llu/OCI\t(l da uçeita Clllblal com au<~~ento dn c~partlç(les. 
11) • cre1cl"'cnta .:~a receita t:lb~tí:l.t do N~nlcipto, oo Estadll 

d4 UnUO. 
. $anta Catn1n• !'onut mal$ d.:t :roo.ooo (duz.~ntOs mtt) pr' 

prloethlas tutah, s~nelo ou~ cerca de 76.000 ·(setei\U e s~ls oon 
pouuc10 unos !lc acz hec~ates, c>O,OOO (senf<l\ta 01Ul c"tre d~:; ~ 
Ylt'ltlt, ~0,000 Csesnnta 0111) cntr" d~te •·<:lnqucnt~ h~ct•ru !I o 
outro~ 10,000 (du 10U) toi!• Cflt,re 100 c 1.000 McUtU. 

St5 ele: priiPrledaCies ~ouu~., nls de ele: ,.~1 hcc..t•rn, C!1 
p:ot que IS escolas 1Qt!eo1n deSCillj)cn"a'" Iooportantor papel na totrt 
çlo de pes~oll tden!co. -

ÇJ(PUTIID(I NE.UIO OC ÇQI'!I.O 

lnclu•~sc: 

[leal; •gtíco!a Co01e,s de Olhelu ~ •raqultl-SC 
llqut .. lç:o de equipamento, ~mpasto d<l r~uo cscavacdra, 
~~;~:!.'çr!coh, dlstrlbule"or de c~tctca UqoJIC<I c Slollll 

NCIS .'1t?.ooo,oo 

~USTtflCAtiYII 

11 COien<la abjeUva do tu 1 rerer ida cscoh dot r~cu:rsos n~ 

~=!;~~!0~0! ~~J!~~~~nf!aj;<l~~;,=~~~~~g!~~~%n~~=:lt'llda ao aprowci 

santa Ca'tul•u ponut dCStacadl ~ou~:o no cel\árlo n1c!o 
nal, eh que t~n<lo 1,1)X do Terrl.td:.io Naden:ll,, ,:.; as 11opul:;~:~ 
brlsll•ln, 4 o quinto p:oC:utor ·~•c.l<anal c:rc a:~~.cl\tos e eH~ en 
tte os •alOHI cornri;oulntes da ~cctita t:lb,.túta d.a Unllo. -

A indúHrh <le tr~nsror"IÇlO, d<'COtuntc elA proC:uÇ~O O::c 
<;~rios, .noucamente '"111\0 e soja, dhd~ ~ u"'a aiUot<:ntc tecn!tl<:a 
da !neustrla de produtos a11mcnt!elos, eolo<:1 "'-'"' ctevad<~ ph.~o ~'i 
••puus eahrJnenu·s da r1010. · 

lo lvkult't~tl c a 'ulnoeultur• do ... po~ntcs nntc aspe~:o. 
Ora, 10 ~e~•" te•po c• ~~~c a tndustrhtluç:la propicia 

1eentu1elo awanço ceon~O'IIco, a .• tl~ld~dc bnc, crlaçolo di 11nbd1 

!~!!!~:?o• A I~>C~<~slrhllUçlo, oíi.91n• "" wolu•e -.aclça de CejltCI 

Adt:••h, 1111-tlldO. d~Unvol.v\CO~ "Ol 6r9~<1S t~C ... 1COS t CiC<> 
tfrJeos, COIOQtau• qu~ o esterco an1011l, •sl'etl.almrnte o oe sulnc~ 
4 d~ !Gil (c~ml vezes "'IH poluente da q,.e a h1110~no, t'll<~lv~:~ntc.~l 
~i~n~:. deJttO$ su!nos di rc9U0 OCJt<l c~~tarlnense ~ p0pu!aç~o o:i 

hh ualldade lha llt 11•a sttulçlo grave qu~ ~ a <:onta"'l 
nz;lo du blclu l'lllelto~rõlflcu. fiO ut~o Cisto. o Cavcrno ee Santi 
Cltulna dfi'$CttY01ve o ProJe-to <lt llecutJ•raçlo, Cot'llfl'tvaçlo e Ma,.eJo 
ele ftoe~uos Nlturlh c Mlcrooadu Htdro~r:Hteu. 

Este npceto ne~ltho, contv<;~o, é l"'l>l..,•entc suohnt•Ofll 
pell dlvlel' 1'"Port:lncl• do CSlUCQ &ld"'~l e0010 aauoo or'g;inlço. 

Oa dto;l<>f tfcn1cos e de pnOUha co,.prov~'" u01 1vr.cnto d. 
et~ ncx (t~nto <r ctnquoonta par cento) n• pr0<111ç:a rrutrrera, e, 
de 'OS (nasanh por cento) na de saJa, aUho 11 fdjlo, centu· a 
tl:"·~· 

A uuuuçlo do cquJpu•cnto • ;u ad(lulrldo co• as r~0::11 
101 d• prucnte '"enda cntcjuJ: 
I) • lllalntçlo dc:rs ~uto, co" aelubo quf•lco • cOl'ltiCiuente <~1•1""! 

çlo dt l.,poruç~o de a ou too. 
· 2) ~ d!ll.tnaçSo aa ~onU'"In~çlO fecal a aelharll au ~ondl'õilel I 

niUrtn cU P<IPuLaçlo.. 
:Jl - actho,;:ta dU conatç~n ecol6Qtcas ·" aOibhntds. 
A) ~ au01ento 01 produç~o nlcloroal ~ do orciptlo PI<I. 
5) - ('t<tlc1Mnto da proelut1vlel~<lc a;rícota. 
,). - au•cnto da receita 11CiillcU elo produtor rural e ce~nuqutntc c 

lhon dn condiçacs econ~otlc:u CC$tt: •• 
7) - rl:uçlo do hoOICIII ao solo. 
U -.cruc111~nto da e.;:on00111 aott!coll • tnel11strlal. 
') • aalor oferta ele lll"'cntos no •ercaao interno e C:Dnscq~.<~ntl b• 

utea ... ~:nto ao preço. 
10) • 1u111:nto di receita Cublal 'COOI au11cnto das 111-"POrtaçlies. 
11) - cruct~nto di receita trlbut~d.a do Munlc!pl<t, Cio tstldo 

di Untla. 
Sar>ta catnll\1 possui 10111 da 200.001l (diJrcntos 01U) oi 

prlcthlos ruraU, scndo que ccrça de 7<$.000 ·{setenta e sch 01il 
possue• •cnos ele dez nectaus, .SO.OD!l (~Cl!Ullta ~:~~ll entre dez 
vinte, ,0.000 .(sessenta ooU) entre vlnt.t 11 ~in<l,.tr>U heçUrn c ç 
out:ras 10.000 {dez 11Ul t~,. l!'nta 100 e 1.000 hectares._ 

Sd du proorlcdadu pouucm "''is de dez ooil hectares, eh 
po" <I"' 11 uealu agríc<alas deu.,pcnna~:~ hport1nte p-p .. l na ror• 
çlo dt PUaQal t.õcnlco • 

00'111AQO N(UIO Q( CllNTO --
lncl\l•~se: 

tscol4 Ucnlca do Vale do tt•Jd ~ etuqn•u~sc 

A(luhiçlo doo lqulpa.,ento, Cd"Past<~ de ntra csc:llvadc(ta, 
~!':~:~.19r!eoh, C1st~!bu1dor ele ooaterco l!qu!dO <1 B!OO! 

~~~ - 7SO.OOO,(IO 

.:JIISTif'lt:ATIYII 

lo e•end~<lbjctha elot~t 1 referida neoh de recursos ne 

~===~~!G:a! ~:J!~!~':n~=~~=~!n:~~:a:i!l~~~i.,1~!~11\ad~ ao aprevci 

Santa Catldna pauu1 ~estacada poslçlo ""Cc:<!hla na~~Q 
nd, eis que tcnda l,Dfl: do rertitórla NacJal\al, )~ d4 po:ula~~Q 
btas11dr•, ~ o cutnto pradut<~r na~[onal de aUnentos c nU cn 
tre os ••toras eon~rlbu11'1tes da receit• tr111ut4rh oa Ul"l!lo. --

A lndUstrU dc transf'ltOIIÇJo. elceorrente da proelu~'o oe 
grl"os, notacamente •Ilho c soj~, al!ael& ~ ums ;Jtuente teentr.tcs 
.:11 lndUdrb de Proelutos alLoentCctos, coloca nu• cle,.IOO phnc ii 
capresas catarlnenscs da u.,o, 

~ IY!cultura •' sulnoc:.ulturl slo e~poentcs neste aspecto. 
' Or1, ao .,.,.,o tCOtPO e., que 1 lnelustdallu~Ja proplel.a 

acentuado av•n~o eeanô.,.lc,.o. 1 atlv!Cade base, crhçla de anJ102Is 
:~~!!~:~oa .i> lneluHrhU~açSo, <Higlna uoo voluOt~ •ao-Iço ae cejetos 

~elcoodl, eStudos dc.nnvalvtdoS por órglos ti~nlcos e c!e., 
t!flcos, eo~çrova01 que o estereo anlnal, cspcchl10ente Q ae tu[noi 
f de tOei (eeOI) YUCS •ar, poluente da <lufl' o humana, eqvtv~le~to as 
~!ián~!.eltjetos s~!nos da rcoll<~ oeste catu!ncn~c l çop<.~laçla'di 

[stl rultdade lorwa li "''"' sHuaçJo gr•vc qu~ 1. 1 ec~t•'"i 
na;lo das bacias hldro9r~fleas. €'" ru.)o atsto, "conrno de sa .. ti 
Cltlrlna elc•ornvohc o Pt~Jeto de RcciiP.,raç~<>. t:çl\senaçla e ><ancJo 
Oe ll"cunos NatuuU c Nicrob•cUi Hi<lto~t.Hlcn. 

Este up~ctç n~<J~tlvo, contudO, 6 a.,phooent~ suPianhoo 
OCl• clCnda hportlncla <;lo cste,co ant,.al como 1oueo ot 11 lnlco. 

Os 6r~lo1 ti!~ntcos e ae pe~'lUiu CO"'ProYtiO u .. 31/l"cnta C~ 
eté ''OX (centc e clnQucnt• oar ce,.t<~l na pr<~du~~o rrutífeu, a, 
Cc <IO:tl {sessenta por cento) na de soJo, •Hho e re>J~o. cen:r~ o 
t~· s. 

11 utllluçlo do ~~~~lpa~cnto a ser adq<.~hldo co11 os tcçUt 
lOS di pte11ntc '"'""nca 11\l~juJ: 
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I) • ell•lntçlo dot qattot fa• tdubo qul•l~o 1 consequente ftatnul 
~lo da J.,~orUç3o de adubo. 

:U • ell•lnao;lo d' ca~U.,Jnao;Jo hcol • outlllarll dn condlçhl 
111thln dt pop..,t•çlo. 

)) - •tlhorh <;tu canc!l>;~n ~col~çtcu • l'"l:llcnttts, 
4) • lu~cnto da prcdvçlo nactonaL c ~a próPrta PIB. 
J) • cuscl•er.to ~~produ! h idade aQr!cola, 
III) - •u•ento aa ucdt~ liouLoa do suodutor rural e conuqurnu • 

lhau das coMLç~es rcon~"'Lcu oeste. 
7) • fluçJo do hOIIIC"' 10 solo. 
11 - crucl~cnto <11 ccono10ll •çdcoh 1 lndustthl; 
9) • ulor ofHU de aU,.cntos no oa<trudo tnurno 1 consequente b 

utca .. ~nto do preço, . 
tO) - tu~CfltO da rcceln Cl"'bl•l co,. au.,cnto du e•portaç&es, 
ti) • crucl.,~nto da re<:rlta trlbuthh do lolunli:1pla, do Esudo 

Iiii UnUo, 

Stnh Cat-rlnt pattul "'lh lle 200,QCO-(duuntas 01111 ;~r 
orhthlos r~uts, ttnda ouc <:u~a ae 74!.000 CJetenu t sth •Jl 
pouuc., .,enot ae du he,tuu, &0.000 (seshntio-.,tn-~ntte ou 
dntc, '0.000 (scuenU 111Lil utre vinte c ~Lnqucnta hectuu t a 
outros 10.000 {der •lll th> cnta 100 • !,OCO ~ecurn. -- --

Só dtl propried~dcs pouu~,. •tis de aez onll htçtarn, et 
e>or qut 11 cscohs •Qdcalu due•:>en~>a• 1"'Pnt•nte papel n1 ror• 
;la dt pcuoal t~cnica, 

OE'PUTAC6 N~UTO CC ~~_lHO 

lnc:lu1-sc: 
lhcoh Agrícall ttetano cost1 - Slo Jas4 ao Cerr1ta-sc
Aquhlç!lo;~. d<l: equJpt11enta, co,.posto <;:e rura esca111dei:a. 
ttttar agr!cola, dlstribu!lloo lle uterco Hquido t Btaéi 
~utor: -
HC.IS - 7SO.COO,CC 

.)USTifiCA!IVA 

A nenda obj<'t1va aot~r 1 ur.u!da n<:>oh llc · recunas n~ 

~:::~~!Q~a! ~~J!~~~~:.,~~~i!~~!"!~~~aa~i~~~~ni~!:t•~da ao aprovei 

Stnt1 Catu!na possui dettac~lla pasi~;~o no c~niria nact<: 
n11, eh qu<' tendo 1, n,.; de TerrHério Nae.lonal. )" ~~ po:'.'!1;;:"E 
busll<'lta, • o ~ulr>to pr~duto~ naeiond de al1JOe,.tos e .. t.i en 
tu o~o n.lo~u COI'ltrlbuinte; da recttta t~lbut~da .::~ ,unUa. -

i. Jndústrh de tnnsrorm;ç!o, decor:ente da prad~•lo ce 
~~~las, J~otadamentt "'il"o e ~aJa, a!hda i 'uu alta.,~nte te:.oif!~z 
da 1ndústrh III! Ptodutos altmentlclos, coloca nu111 elevado phno aS 
111preus catarinansu 110 ramo. 

a evtcultura • a sulno~ultuu sla upoentn nu.te u:>retc. 
Ora, 10 IICI0\0 t~IIPO en que a lndu:t:id.lu<;la p~oplch 

ece..,tu•Ca avança eeonõmlco, a aUvldade bn~. criaç:o de ~,: .. .r.!s 
d11otlnadn ~ 1ndustrlalhaçlo, or1çlna um ~atume m;t!ço de ce,Jetet 
•nhals. 

llduats, ntudo' d'uenvahldos por ~roollas tlenlco, R c1e" 
tlt!eos, ca~p~ov~m (lue o esterco animal, e~oecillunt~ o Oe sufnc'i; 
lf de IQC {ce.,J vezes mais PQluente 110 que o ~umano, e<:;ul'>al~ote.~• 
d•, os l!tJetos su!nos d~ tegUa ante c~tarln<'nSe i. pop<Hi;lo .:i 
Holanda. 

hh rul1dadc Leva ~ u•a sltuaçll!l çuve que #c a•,_c~nt-am! 
naçlc d.is badu MdragrHlen .• Em r::~o d(sto, o t:c• .. rno Ce s~r~i 
taurtni auenvohc o ProJ~ta de f\ecupe:aç~o. Can~e~·a~~o e Nanej::> 
de Recunos Watuuis e IHcrQl)~cln Hldrogrütcn. 

pel1 elcv~~~c t!:~~~i~c1:'~~~::te~~~t~~1;,.! ;~~·=~~~~ or~~~l~~:•co 

Os ~rçlas Uen!eos e de pctquiu eomprovu u• ~~~~ento 
•t~ t5Clt (cento e etn~\lenta par erMo) na ~r_o_d_u_ç~o __ rr.._t!r_era, •· 
de 'o" {sesunta por cento) u oe soja, •lll>o e retJio, centre ~~ 
tru. 

A utLUzaçla lia O:(lulpa~nto 1 set lll(lultldo eo01_ os Jt'Cu< 
sos d• pr•ocnt .. emenda enseju~; -
1)- el!ontn~ç~o dos çutcs eo"' ad~ba qu!mlea e cansrquentc di.,! r"': 

ÇJP di IIIOCrtaç~a de IC•JbO. 
2) ~ Clll\ln~çlQ aa eonumlt>aç:o fotul • ootlhorh daS eor>e!~~u 

3) ~ :!~~~~l! ~~,P~~~~~g~~ ml<l;lcu e ambhntah. -
A) -.•unentc aa pr<:•~uç~o ntc!onal c de pr~ptll!l PIB. 

!~ : ~~~~~~:eci!0 r~~ .. ~;~c~n:l~:c~o ~~~~~~1~e rural e eonse~uente 
lhcu d~l con<:lç~el ceon611lcn dntl, 

7) - th&Ç~Q dO h::>'lle"' ao solo, _ 
8) - crnc111~nto d~ ecan·omla aqr!.:oh e 11'\dus!rl,l. 
') - •t!or oferta de allro~ntcs no "'HC~dO l"t~~l'!a R cons<'c:,uente ti 

Utfa.,enta do pre~o. 
lO} - au~•r.t ... 111 tttrlta C!!,.DhL ~o'" 1u11en~o das e•oortaç~el. 
11) - ~!t~;j!~to d• rccc1t1 t:1Dutüh llo >tun1<:>1plo, do htiO::O ~ 

Stntt c--~t-r!na ponu! "''h de Zoo.cao (duunto;~ .,11) 11::< 
prlet4rlos zuuls, srnllo Clue cerca <::e 76.0'00 (ifehnta ~ H!s ~:!-; 
possue• "enc1 d~ du hectatn, ,O,OOQ (suunta 11U) ent:e ~~~~ 1 

wlntt, llO.CQQ (suunu •III entrR ~l..,tc • c:inqu•iifi'lii-'ttuu 1 1:.~ 
outtos 10,0110 (dei •111 tt• •ntre lllO_I 1.000 1'\tttues. 

5d clu pzopt1ed1Ces ponue., 01als d~ det •11 l'>ettaus, ~!1 
por qve •• ncohs açr[colas lltle'"PRnlla• lotpartanu papel na tOll'·õ 
.;lo de pe~scal t<knlco. _ 

OCPUTJ\00 J.ifUTO O[ CONtO 

lnclva-sc1 

CaUglo Won• S11nhau dos il'rauus - CarrC!a Plnto.sc 
Aq~1s1çlo de equlpuentll, earcpasta dt rttto esc~oaaeln, 
tutor 19tlcota, dhtzlbuldot de utuco l!qulllo e 81o':l 
gutor. -

NCtS- nc.ooo,oo 

.)ltSTif'ICATIVA 

A Utnda obJetlv• ~atJt 1 ref<'tllla escala de tetur~os ne 
ccnhlos li aq~islçlo de '""Oulnarh •9dcol.a .:esttnada ao aptoveT 
h•ento dos Otjctos anl'"ds 1u aduDaç.l.o orç.l.ni<:~. -

Sinta Citarlna oossut.dcstaçada Paslç.l.o no c•ni~to n:cla 
nal, ds qut ten-:lo 1,1):\ da TerrHérto Wacional, }~da Pt,ul3~:Q 

~~!'~;·!~~~fU ~ c~o~~!~~~n~~~d~~0~e~:i~~n:;ig~t~;i~e~;Q~nllo~~t.i e!l ' 

Jl. lndU~trh de ~Unsrc;rtma~lo, dc<:onente da Pto~v~~o de 
g~lo1, naU_<la•ent~ ~~~~"-~soja, all;da li ""a alluente t~o,.,lfl~~ 
da lnll(jstril de prc;rdutos ~lt,.enddas, colota on:o• dc_~adc;r ~hn~ a't 
~01prens catar1nenses ao ta11a. 

A -.deultuu e 1 sulooc:>ultuta do expoentes ne$tc upeeto. 
Ora, ao •e~110 te~po ~,. que a inllustr!~lluç~o arop!ç;a 

eeentua~a 1·uoço cecn6miça, a atlv!dade base, ·crhç~o de an~~:~aa 
destinados )o lndustrllltu~~c;r, oriçtna u.,. volu,.e .. ciço de deje~cs 
ln1•als. 

· Adu.r.ls, estudos dnenvob!dos par órg~os tlf~nlcos e eitn 
tffltas, c:>mprov~ll\ que a e~tereo ant:nal, especlalr.tente a O! suí.,;i; 
lf d<' 100 (~~"')vezes mais Poluente do que_ a ho.;m<~nc, equlv~:~nte,t~ 
s.l•, os dejeros su!nQs d~ UQi~a ::>este <atarincns~ i PCPu:açla ci 
Holanda. 

Hh r<'dl<::ade leva 11 uma situaç~a çrave Qu<' ' a conta-i 
naçlo das Oldu hldrogr~fleas. Em ru~o __ dtsto, p Gcvcr"o =~~~"~i 
taurina deun..-olve e f>~o]rtc_dc fle<:uper;ç~o. Constrva_o:_lo e Mane~~ 
de Recursos NaturalJ e Mlcro!l;clas Hlaro~r~ticas. 

tlh aspecto ncçatho, eontue!o, ~ amplamel'!te suphf'lta=~ 
peh •levad~ lmportlnch dO estereo animal co~:~a aauoo o~glinleo. 

h ~ro~as tdcnteos e de pesqt,~!sa c;ootpr~•m ""' lu~ento d 
1U· t5C$ (cento e cinquenta por <:enta) na produç:o rzutHer~. R, 
de ~OX (susenta per cento) na de soja, 11U~o 1 fe1Jia, ccnt:• o 
uu. 

A uUUuçlo do equipamento ~ 5er adqui~iC!o co•. os rccur 
~01 d~ p~nente ~mend' ensejar~: 

1) - c11,.11"t~ç~a dos ~astos Cctll- adubo qu!01tca e consequenh dl••>lnu' 
ç:ro CJ l~part~ç~o de ldubo. 

2) - ellO>Inaç~a ca 'ontamtnaç!o recai e •elh::>t1a das co.,<.U;~cs 
nit,lhs. di papulaç!o. 

l) - 1\elhorh das condlçi5e~ ~~olóç!cn 1 tmblentds. 
A) - au01ento da ptoduç~o na~!or~al e ca prd~rio PIB. 
.5) - cresdmento' da praduthtdeda a;dcoh. 
') • ~u,.ento da reeett~ Hqúida do proout<>t tuul e coos~qutnte 

lhou das condtç~es econ0r.l1c~5 lltstc. 
7) - fixa~Jo de l"lo"'e"' 10 Sola. 
8)- crescimento aa ecano111~ agr!eola e .!ndustrhL 
t) - "aJot oferto de alimentos no mer~oda Inte-rna c consec:.u•nte ~ 

nte•menta da preço, ~-
10) - au'"c~tQ do receita CII<\Dlal co'" aum~nlo das expcftiliç~ ... 
11) • çrescl.,ento da receita tributhh do ~unlctplo, do tH~do e 

da UnUo. 
S•ntl Cotar ln~ oonul mah d• 200.000 (d.,zentot '"!1) p~. 

prlet,rlot rurais, se,.,do Que cerça de 1~.000 (set~•Ha e Hl~ mi~, 
pouue• <~enos de d<'l nec_ta.:_e;~,_, liO.OOO (~ess<:nt~ '"'D enne dez • 
v!nte, ~0.000 (sesurltl mll) entre vlflte • c!nquent~ necta:es e c 
outros 10.000 (dez ro!1} ti!"' ent,rc ICO e l.CQ_O l"l<'ctue;. 

54 dez oroprJelladcs possue• mais ae der 01!1 nech:es, el 
por que IS estola• ogdcoln dese01penn;m IO'portante papel N for" 
ç~o ae ocnad té~nieo. -

t>CPUTACQ Nf:UTO OE: COf!TC 

lnch••-se• 
C~Uglo 25 d• Jul"o- Sllo Culas-sc-
AQ!.IhlçJo ~e cc;ulp•~nta, tO<!POlto de utra esta.zdeira 
~!:::::gr!~ala, dhtrlDuldor de ntefCO Uquiaa e Blo:;ll 

NC:$ - 750.000,00 
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11 tUnd~ objl'thl dot~r I flftrldl UCOI& d~ te<:'UUO~ M 

;:::~f~ll ~~~! :;:; !; !~ ~:.s:.~:~~! "!~~~~:~~ ': ~~: .. ~~: ~ I III di lO ID rOvtJ 
S&nt• Cahrln, ~;~onul 41'Hlr&da e~osl~lo no <:l'nhlo nlclo 

.,..1, .ts q.,or tendo 1,13" do Terrlt4r!o Nacill"ll, n 0'1 POPuht35" 
brl$lh•lu, tl o C!Uinta llrOIIutor nadon&l Cl~ •li"r"tos r tHá en 
tre os •lioru cantrlllulntc1 01 uc~tt& trJbutüu da unUo. ,... 

A Indústria dor tun$rG<"'•~Ja, decornnt• 111 prcdu~lo di! 
orlas, not-chllltnte !Otlho e soja. •IJao• ~ u611 •lto.,cnu tec,.,lr!c• 
di l"'lú~trh de produtos all"''"tfclas, coloca nu• lhv&dO Phno &i 
••Prtsll c•tuln.,nus da r•-~o. · 

A &dcuJtu~• 1 1 sulnacuttura sJo .. paentn neste ••oec_tc. 
Gn, 10· "'tf/00 ti!~PO "'" qu&' I l"dustrhi!UClo OfOIIich 

ICtntuad" avanço ecc>nd .. icQ, a athidade tlnll', c:Uçlo di lnl.,ah 
!~1!!~:-:o• ' ln<lustti•Uuçlo, c>~l;!na u• ~c>lu10c aa<:lço de d~tjctos 

lldeaah, eHUda$ dnenYc>hid<IS pgr dr;lo' Ucnlcot lt chn 
"dflcos, ca~provaro <lt>t o 1Uter~d anj .. JI, up~clu .. ente c> de tulnai; 

• de 10<1 (ce10) ~ues mah poluen~e do o ... c o roumanc>. equhahnte,u 
:!i~n::.deJetDI su!I'OI ela u;UD~ ocst~ catarlncnst ~ pclPVh~lD di 

. rs.t. rnl!dad'e leu ii .,;.a situaçJo ;rhe q...,e 4 a conU"'l 
naçla d~• tlac!u n!d':a~r.Hleu. [III rar~o disto. o Co>11rno dll Slnti 
Cltar!na .,.,scnvohr- o Projeto de Rec...,llcn<;~d. Conurvaç~o c P1anejo 
ae ltecunos rutuuls e M!crooaclu Hldto!)r;Hicn, 

Este npccto ncqatlvo, ~:ontudo. of 110t1hmente _hiPlantado 
11da •Iauda I~~'PO:t~nch dO utarco •n!01&1 coco adubo or;~n.l.~<t· ,. 

til .Srg3_os ticni~:~s • de puguha co!!tpra~r•• ...,., atJI•ento de 
aU' UO:IC (eento 111 cJnt~...,enU por ct~to) na p~aduç~o rruur.,a, e, 
ele CO:t (nsunu por unto) na de soJ~, •Uno 1 r!O"lJ~o, dentre " 
uu. 

I. u.UUn.çla 4o e<~,ulpa~tg • ser ldQu!dd'o ec• os rc:cu 
ps de presento: uenaa enscJar;j; 
t) - I:U•In"ç'o dos ~ntos ca,. ~d\ltlo c:.ubtco 1 ccnseqyente dl"'lnul 

çla da lO'PCI"tiÇ~a d111 aCiuba. 
2l - c1Jflllnao;_lo da ~"(lnu .. Lnaçla reeal e •~l/1orla c!u candiçl!eJ 

nH,rhs da pc.,<~llçlo. 
,, .:. .,alhor'h eiU caflatçou cccldgtcu 111 "'"tllenuh. 

;J :·~~~~l: .. ~~0P~~el~~!~ ... ~i~i~~~~ :ç~~e~r~~da PI9. 
C1 • eu•ento do uceita l!aULda do tltdd ... tor rural 111 confeCj"cnte r. 

lhou dU conalç~cs ecan~"'Ie•s· deste. 
1l - tlno;l" dO h<>n;JII ao sola, 
tJ -: cresclmcnto da economia açr{c"h e ln~~ustrhl. 
J') - 11&1or oreru de" ello>entos "o "'ercaelo 1r~tuno •- conteoucnte ~ 

ratee•cnto do p-rc~a, 
10) - ii<JIOento di reeelte camolal ca,. au..,enta du e•Portaç~"'· 
11)- eru~:hcnto d• r.,cdta trlbut;(rll do Munlc!plo, do. Estado 

da UnUo. 
Santl C1tulna possui nls de 2oo.ooo {duuntas "'tll Pt 

.prhth!Gs rur~ls, scMo ove cerca de 7~.000 (u~~nu c 5C.Is ,.11, 
possue• 01enos d'e dez hectaru, ,0.000 (sessenta •U) enue dez ~ 
wtnte, ,0,000 (sessent~ O>U} entrot vinte a cln~uenU he~U:as ot o 
outros 10.000 (d .. .;: •11) te'" RnUe 100 a 1.000 hectues. 

56 dez p~ol)1'1ed'aC!cs ooU"t'" ooa.ls d'e dez 101l h~ctau$, IIII 
por que 1s escalas ~gdcol~$ du•'"PenhaiO bpoftantc p~~cl na ros,.· 
çlo de pusall t~cnlco, 

e:t.::a-,eoeo::!::a-9 1 

OfPUTMlQ ~.!:UIQ (IE;_C;;: ------~--o,r;•::r:-1'1!:--~ 

!nclv1-1U 

(s.eo1• Agrot~cn1cs rediiUl de Cancdxd'la-SC: 
ACjuJdçlo de tquiptmenU, COOI,OOSta d'e retra UCIVI<::cl~l, 
~~:~:~.'gdcoh, dlstrllluld'or ct• uterco 1I0,~1clo a s!c<:! 

NCd .. ·r~o.cco,oo 

~USTIF!CIITIYil 

J, c•enda a';)jcUn C!aht I nht1C!a Uta\a C!t H;_t"lsas ,., .. 

t:::~~!0~0! ~~J!~!;~:nf!a~:~!"!~~~~~~~!~~~~nf~:~!nad'a ;a aprovei 

Senta Calar1na poU"I destacada tlos!Ç~o no cenltla naclo 
,.1, eis oue tendo 1,U:O: do hrrtt6r!o ~<.:aclana!, 3:0: da POPul•~1:; 
busUelu, i o quinto ar<>d<.~tor nacLo:n:t de 1!1f:lentos e CH.Í on 
tre as Ota!orcs eontrlb...,lntes c:a rcedtl tributá:!~ da unUG. -

A 1ndUstrh ae transtai01aç!o, decorrente da produç:o t:e 
t:los, notada01ante mJlho e soja, Uh~a ir u11a llta.~ente tc~ntr!e> 
Ã lnd<in~Ja de prod<itas a!ln~nt!~los, coloca """' elevac;ro plano l'i 
r•p~eus .:1hrlocn~ea do u01o. 

A nti11ltuu 1 a su1noe ... ltuu ~~~~ upa~ntu nesu H I) c C :c. 
Ora, ae1 C<!U<>' te'"P" e10 (ll'e a !OduHrJ•lhaçlo prepiel• 

1<:11'1tu1do 1v1nço e;on6•lco, a atilrldadc buc, crh~~o 'ele anr 1u~s 
=~j!!~=~o' ii lndu•tr.h.UuçJo, or~qln~ ""' valllllla "'"-lça de Ccjc:r;s 

lld•uls, tttuoot du"n~ah!dos I)Or drQios t~cnlcos • c!~n 
tfrlcot. eo"':>~Ov,., aue o_ cstucc> an)r.~l. tso~cl•l,.~nte o de sutnoi 
' df ICIJ (ce•J vuu '"IL• tl~luente oo Que o """''no, e<;wlv•lenh,H 
11•, 01 <lejctas su!nc' da regUei oesH catatlncnse iii popula~Jo c'õ 
llohnda. · 

h ta nalld''d" leva ii ~"'• sBuaç~a grove <:"" ~·a contan\ 
naçlo ,,., b•eln ntarG~r,fleu. E"' ru3a alHo. o C"v"rno de S•nri 

~~~!~~;.~:·~:~:;;r s o /:.~~~~~~~r.:e~~~~~~~~~ le~~~urva~a.. • "'"e;:: 

ttte upecto l'lcgatha, çantudo, i ''"ola.,cntc .suphntaa>l 
pel" f!IY-da jiOtJortlnch da ntlltCo anl.,al .çomo acuoa <H<;J~n:~o. 

01 6rglo• t~enlcos 11 de Ptsgulu com~rava10 u10 aumeoto ele 
ati Ull" (cento 1 cln(l...,enta por cento) na pi"Oduçlo rr ... tireu, e, 
d<! COll: (sessenta por l:.cnto) na ele soja, •UI'Io e fdJio, dll"otU o 
tras. 

11 utHll•~~o co e~u11)o'"~nto 1 ser •dc.u1r1do ~:o• os rceu 
tot da pruentll c10ol1da cnJoJar;[: 
I) ~ clliO!na~~o ~os QlstoJ """ ldubo qv[•Jca c con•cc, ... ~nt• dillllnu' 

çlo do j"'partaC~Q ce •duOo. 
2) - cU~l~aç~o da ~onu"'1naç~o fetal r aethorla du condlçllu 

nUlriu do pa~uhçl~. 
:n - Jlclhcrlo du cono:Hç~u eealó<;Jtcn c amblentah. 
•l - au~cnta di prod<>çla ~aclo~ll t ou prdtJ•Io Pt8. 
5) - erucl~enta da ll~odutlvldadc IQdcola, . 
') • l""'ento d'o r"cdta Iíc,Ulcla ao produtor r<.~rll 111 conseQUC"f!U "' 

lhora du condlç~es ~conllmlca, aestt., 
1) - fl~lllçlo do l'lomr"' ao $Ol<l. • 
8) - cr<r!chcnto c• econo.,h agt!cola c industrial. 
'l -· 01110r ofcrt• dt' Ulmt"ntos tiO O>crclela interno 1 cons.,qu~nte b 

ratumrnto do pnça. 
10) - '"'"tnto d'l rceelta c~IIIPlal co~ au01cnto das c~portaçaes, 
11) - crU-clo:~rnto c• t11ceHa trlb<~tül• da Munlc!pia, d'o E~Udo 

di UnHo. 
Sinta Clhrlna ponut l'lh de ?00.000 (d<..tlento~ "'H) l!f 

pdetlrlQs rura!s, se~Cio ~uc cerc~ de 76.0!10 (setenta e sei' 0111 
oossuc• ~eMs oe dez 1'\cCtu~s, 60.000 (se~scr>ta ~!!) entre Ocz 
v1ntr, ,0,000 {sessenta llll) entre vinte e 'lnouenta ~ectltts c o 
outros 10.000 (oe.:t llll) tt"' entre 100 e 1.000 hcchres. 

56 der propriedades pouue• nis de dez 01ll hectares, eh 
por q...,c: IS escaUs ogt!colu dcHOipcnnall 101pottant11 papel no forfl 
çlo d'e pen<>al têcn!ca, • 

0 ~ 3-<!)~2~-7 \ 

QEPUTP.OO ~E:t!TQ OE C0::--------1-f :Cr;~:-;-=1 
-·-

Inclua-se: 

EICClll Agr!COla P~of, J•lv!r 8 •. S •. ç!;, Sll'la·.ligua Oo:>eeMSC 
llquldç:o de eq...,Jpamenta, campasto de rc!ro esca•~ddu, 
tutar •;r!coh, dhtrJbUJd"r de estuco. Uq...,ido t 9iac,l 
gestt~r. -
NCZS ~·750,000,00 

.)U,SJ·lFlCATIVII 

11 emcnd'• otlJetha datar 'a refn!d'a "scoh de rccuuos r.~ 
·e~uhlc' .i. a<:v!slçJo de IO.I'lUinath a~rrcola de.stinaca 1'1 ~provei 
ta01cnto (los dcJetos ar.bds ·na ~d'...,tlaç'11 org~llica. 

- S1nta C.o;tarlna ;I05S"t. deHae;d~ po~lçl" no ccn~tl:o nacl~ 
nal, eis que tendo 1,1)1;; do TerrHórJa Naelona!, ~"~a pol),.li~:'õ 
brnllalra, ê o q.,J~to produtor nacional de alio:~entos e ~st~ trr 
trc os "'•Icrn çantrlbulnles da nceita tdbuthia c; UnUa, -

A Jnd',jsfrl; de t:~nsfa:.,oç~c. decoucnte dil prod~ç":o ~e 
gr~os, ,nohdae~ntc ~ltno e soJa, aJhda 1 ""'' aJu,.ente tc~n1fl:;2 
d1 industria de l)tadutos alllnent!c!os, colocl ""'" -levael~ ;~hrro ~'i 
e10ptcsas catulnenses do ramo, 

A avieultuu c • sulnocult...,ro do e~tJaentts nesU lspect;:,. 
Ora, ·~ 10esmo te .. po e'" que a !nd...,~trhltuçsa Prai)Jch 

acentuado Hanço cea"ii"'lea, ~ atlvldadc ba~a crlaçlo de lnlil:als 
!~i!!~:~o~ .to !ndustrHUuçh, orl;lna uot voÍumc aaciço ele Ocjctos 

Adccals, ~studas desenvolvidos por ó:q~os têcnJcos e clcn 
tirJeos, co.,provl'" qut a cstcrc<> anl,.,a!, upeclll"'ente a de suinc'i; 
' oc 100 (ce•) ~el~S 01ah poJ ... entc do que o h"mano, eouhllcn:~.as 
~!~~n~:. dejetos su1nas d~ rcçao Qntc ~üutnense li popuhç~<t ai 

n~çlo dh t:!:1!:1~f~:~~,~~~:~~, u;: :!;~~~!~~~~~v: ~~~ .. :"~ o:o~;~·~t 
Cltatlna desen•clve o Prdjctc ele lleeup-.rae1lo. Ccns~rvaç~o 11 Man~_!; 
otC! Rceuucs Natur.tit ~ M1crdb~claS lildl"ag•;irJ~:u, 

Este upe~!o ncgaUv~, CO~'>tud'o, i a"'pluent.. s"tlhr.~a~' 
pch ~l~~oda h>pQrlln~h do estereo .•f!lO'at co"'o ad·~~'i' arginlço. 

Os 6rç~os t<!enlcol ~ de p.,~i!I"Ha çcooPr<>va., ...,,. '"'"~nto ~~ 
ati ISO~ (cento c clnou~n!a per c~nto) na proa ... ~:ro rrut!fcu 1 
:~,~~X (scuenta per cento] n~ de soJa, •llhd e fdllo, dc,-.tr~ .,• 

' 11 <.~t!!Jnç~o do cq<.~lpaO>cnto a ser ld<;ulrldo 1:010 os :c:cu 
101 da Pru~~.u emcnd1 ~:nsaJat.t: 
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I) • llll•lnaçla dOI o:utot co• ad .. Da <:~uf•lcao c conuqulnU· dhlnu! 
çlo d• h~ortoç~o de &<luDo. • ___ _ 

:t) • ~ll.,ln~çJa a• co"n"'L"••~o fC"Cii 1 -.lhorh du c:andlçau 
nlthlu da po~ul>ç~a. 

)) • •clroorh du car>c!IC~c~ ecol6çlcu 1 IO>I11PnUis. 
ol) • ·~·~nta da pradvr,~o nac!0<\1) c do oró~~.tlo PIEI. 
S). cuscl•cnto d~ cro~u_(lv!O>c!c l?tkoh. 
6) • au.,enta u ucdtl llauldo ao pro<lutor runl c consllqVtllh' • 

Jllor• dn condi<;Ou •con6oolcn dcstt. 
71 • nuç~a da.,.,., ... 10 solo. 
$) • uucl•cnta 01 1conomLa oqrfcala e ltldusUhl. 
ti • ••!<H oruu a~ all10cntos no •crc,.~o tntuna • <:a<~sc<wrntc tl 

fllCIII'CI\10 dO IITCÇO. • 
tO) • 1urcnta ao rc,·ctta ca~bhl cooo au.,cnto dos c~potllçlles. 
111 • crudncnto aa UCC'Ih triOutirh CIO l<un1dplo, do hlldO 

IIII Unllo, • 
5tntl Cttnl"~ oonul "'h de 100,000 C<Nze,tos ,.lll Oh 

prtnhtos runh, ~endo que ~u~• a~ ?&.coo Csetent~ ,.-seis :oou, 
ponue• r.c,os ~e de~ 1\c~ures, 40.000 (5cuen!a 01(1) entre dez ~ 
'finte, ,O,OOO_(nuenu mil) entre •lnn e clnqueMI l'lectucs e o~ 
outros 10.000 lde: •11) t!11 c_nt~e 100 c 1.000 llectuu. 

Sei dn proorhdades oonue• ••ts "" del ootl l'lrcta<l!5, eh 
por qui! as eseoln a9dcohs auc•ol!ni'IIIO 1m&~ortante papel na ror~• 

, çlo de penoal t~cnlc:o. ' 

nt',.UlAOO HEUTO or CONTO ............... 
Jndu•·~U 

t'ollglo Or. lllgud de Patta • Crio ,.ar~ -'se 
llqulslç~o de equipamento, ca~poHo de retro escav~deha, 
tutor a9rlcoh, dlstrlt>vldor d{l estuco l!qulc:lo ' Glod,;_ 
gestor: 
Ntz$ • 7'9,-000,00 

JU$TII"IC:IITIII'A 

, 11 e01cnda objethl dota< a nhrlda ncoh do:- fi!C:Unos ne 
eculrl~s ~ a~uhlçlo de '"~~ulnula :gdeC>la c:estlnada- ao aprove! 

, t ... ento do~ dejetos an!Otah 'lia a~ul>açlo orç&"i~~. 

$anta Ca~ulna pouul destacada posiçlo no <:l:'":itlo n~clc 
nd, ltls <lUC tendo 1,13~ do TerrltdrJo N:ado.,al, ):ti: da poo~laç:I.Ç 
btasUel:a, ~o QUinto produtor nacional de ~liM"tos ., c:nJ •. , 
tu as ulotn eontrlbo.:lntes da aceltl t:lbutüh ca UnHo. "" 

& IndUstria de: transrou'>Çl;~, decorrCn-ü -di prodUl;,_o t:e 
gr~os, notada.,ente dlt>o e soja, ill.tada à ~"'" altu.ent~~ ~ec:n.lfie! 
lfl Indústria de produtos al1ment!eios, coloca""'"' elevado phno u 
o:apuus. eatarlnenus oo u,.o, · 

A av1o;u1tvn e a svinocultura do l!~poentca ne.ste aspecto. 
Ora, ao IIOSOIO tem~o e• que 1 lnd~Hrlal1nçlo proolc:h 

acentuada avança eeonó111leo, a attviC:ade base, erhçlo de anl.,aJs 
Gullnados à tnduJtrhlhaç~o, o;lçlna VIl voluooe IIIClço de ~ejetos 
anhds. · 

lldeollh 1 estudas desenYoividos por 6t~!os tée"!C01 f, Cien 
tUJeos, CO~'Prov""' que o o:-stereo·anlmal, espeeill<Oent" o de su!noi. 

!1!~ !~0 tt~J:~~~ v;~~~o:"~! ~~~j'~~t~e~~e "~!t~r ~~:~~~ '• ec:~~;~i:~i~ '~i 
tklhnd;a. 

bh rul1d1de leva ~ u~a dtuaç:o guve QUe ~ 1 conh~:~l 
naç!o C:it• tl~ctu n!CirOQT~flen. EM :u:o Cllsta, o Caverno "" Santi 
C:ltutna Ce\envolve o ProJeto d~ ~eçupO'açao, Conse:vaç!o c ManeJo 
de ~eo;ouuos tlatuuh e tl!~tol>•chs ~i.c:ro9rHlen. 

tstt a,peçto negativo, ~ontudo, ~ upilmente suo lanUdo 
pch elevad~ t"POI'tJnth o:lo ntereo onimal COM aC:ubo orgànieo. 

Oc órg~os to!cnl~os e de pesquisa cc.,orcu• uro--avotento de/ 
1U 15Cl (cento c elnqucnt1 pc; cento) na pt~duçlo rrutUer1, ~. 
de ~Ol (SUHnta por ~cnto) na de soja, llllho e fc:lj3o, dentre c~ 
tns. 

& utlllnç~c do equipamento a ser adquirido co• o~ recu 
lOS di pronentc e01enda enseju~: 
I)~ clln!naç!o dos gutos <:OOt adubo <!Ullllca e c:onsequcnh dldnu~ 

çh da i"'POTtaç3o de adubo. 
2) • ellllinaçJo da canU.,tnoçlo h~al e •elhcrla dn co.,dlç~es 

n11~rlu <Sa popuhç~o. 
)) ~ •c:lhor1• dn eon~iç~n eeoi6Qlcn e ublel'ltals. 
l) •.•u•en~o da produç~a nadanaL e do p:6prlc PIB. 
5) - o:-ru~h•ento da prad .. Uvld~ce a<Jr!C~h. _ _ 
~) • 1u~enta ca rteelu llc;oJica d~ produtor runl e conaequ.ente "'· 

ll'lara dn condlç0t1 econ6micu dute. _ 
7) • tluç3o do home~ ao ;~lo. 
&) - ettseh•cnto da ~conomla 19rltola ~ 1ndu$tthl. 
7) • •alor orert~ de all~cr\tos no ~eteodo Interno e eon~~qu~n~~ b 

ute101ento do preço. 
10) - '""~nto' da t~çc!U cambhl COII aum~nto du c'•portaçlles, 
t1) • ensehe.,to da nceh• tl'ibuthh do ~unldpio 1 do Estldo 

da Unl,o. 
'5tnta Catarina po,sul 01eh de 'zoo.o~o. _{.duzentas ,.11) o~·

prJctüJos ruuls, stn~o cuc crrca de n.ooo {setc"ta e stis 11U1 
pouve• ••nos,de dct hcctans, ~o.oco (seuenta •Lll entu du 

D(PUTRCO r.f:UTO OE CCNIC 

Inclua-ui 

Coliglo Cenecl1h Rr•el1n1 11. d; Muann-Bcino Jardl• da Seru
A<luhlç~o de equipuento, COOOI!Oito de ntro e:scavadeha, 
tr•tot 19r!eo!~, distribuidor c:e utuea Hq..,loo " Oioal 
eutor. -
ÍICll •. 7~~.000,00 

3USJIFIC:IlTIVA 

cenir1as 
111 1=~~1!J~:~e!!"!a~~~~!r ~~ r:;~i!~~a_'~~~~~ .. ~~ã r::u!~~~v:Í 

h•c.,to dos dejctos lnlc~ls -na adub~ç~a o.rg~nlca. 
Santo Cotulna pouul destocada poslç~o no cenh!o nao;t~ 

nd, ds q~~ tendo l,lJ'- do Tc:ntt6rio Maelonal, '~ ca popuhç~ii 
brasliotln, é o q~lnto produtor nac:lonal de ai!.r.~entos e eH' ~n 
tu as n!Qrn conttlb~il'>tes da uteita trlb!.lt,rla do unUo. -

li indUstria de trwnsrorooaçlo, decorren~c d~ p~odt.~<;!o de 
grlos, notaducnte 10Uho e soja, al.laao ~ u10: alta_~ente tecntrJ:; 
di lndUstrh d~ prod~tos- a11mentlc1oa, coloca nu"' el•vado pl~no •i 
••puus uurlneo,ses do r;01o. · 

A adeutt\ln 1 a IU!nocultun slo axpoe~'>tes neste asp~ctc. 
Ou, ao •es<Oo tempo e• que 1 Jndustrhllnçlo prop1ch 

ace.ntuado av•nço econõ~lco, a •Uvidade base, crl;ç~o ~e ln!,.ais 
dntlnsc:los • lndustrhlhaçlo, orl!llna urn volu<Oe <O~<:i<;o de dc:Jetos 
•n1uls, 

ld~ .. ah, •Huda~ dn~nvolvl<1a~ tiO~ Ófglas t<!~.,!e~s e ele" 
t!ticos, co,.;,rcvam que o esterco animal, esoeclll<>en.te o de s"!nol;. 
f'de 100 (cem) vetes <Oals ooluer>te do que o huO'Iano, eouiv2lente,a$ 
sl•, os dejetos suinos d~ regUo oeste çatarinense li ~opul.~çJo ci 
Hohnda. 

Elh realld~de lo:-~a 11 u11a dtt.~açlo gnve que o! a eontaro! 
n~çlo dat tacln ntorogr~fle~s. e:m ruJo dltto, o Cover"o ee '5ani 
Catarina dosenvohe o Projeto de Recuperar;lo, Conservar;Jo e Mano:-Jo 
de Recursos ~~t~nh e Nlcrob4clas Miorogrãrien. ·' 

IE"$U l~l!ecto negatho, eOJ\tuda, E a.~p_i~re11te sur>lantaóo 
)C li elevada i"llortlnch do uter~!' llnimll ~Oir\0 ~c;lutlo .Ol!l~nico. 

C$ órg~os t1!enl~os e de pesquisa eo;mprovarn u"' ~~mente de 
1tE 150:t (ec,to ' cinquenta por cento) na ~;~duçlo rrut!rc~a, e, 
de 60l (unenta por c;.c:.ntoJ na de soj~. •Uho c fc:ijlo, dentre o 
tr~l. 

li ut1lluç~o do equipamento ~ so:-r adquirido ea• os ~e~v 
s~s di pruente e~enoa ensejar.:i: 
1) - di.,ln~ç3o dos çntcs eo<O" advbo q~fmieo e C:OI'>SeQvcnte dhlnv! 

çlo da Importaçla de a duO o. 
%) - eU.,inaçJo da contam!naçlo reeal c 10c:lhorl• lfu candiçlles 

nlthlas da po~uh~~o. - -- - - -
)) • 111elhcrla é~s eondlç~~s ecoiê;lcas e arnbientah, 
AI) - 1u10ento da prod~ç~o ~~c!onal o:- do próprio PIEI. 
5) - e~uch~nto da orcduthldade aor!co!a. 
6) • au .. ento d~ rcc~lta Uoülda dO proc:vtor ru~al c: ~cns1qvent1r "' 

lhon das cc~dl;ões eecnór.~ic•• deste. 
7) - fixa~lo da l'>orte,. ao solo. 
11} -. cre~eioto:-nto•da etono.,h a']r!eola e 1"du$trhl, 
') - ..,lor oferta d~ alt.,e•Hoa no '"''~ido interno e conte(l.t.~ants bl 

tat"""'~"to do preçd. 
10). aumento da aceita ea<Obhi ecoo au111entC> das ~•port•çl!es. 
11) - creselmento da rec:eita tr!buthla do Munidplo, <lo e:suaG 

d1 Un.Uo. 
Sinta C'tntna: poss~{ mah lle '200.00:0 (duzentos "'il) or'e 

prleUrlos rurah, Hndo ove cer.:.'; de 7S.OCO"-{seti:"ta e seis 0111 
possu•11 menos de dez r.ec:ares, 60,000 (sessenta_ ftil) entr~ der 
vinte, ~0.000 (~euenta 01{l) .entre vinte: e cl.,que,ta l'lectu~s c o 
outros 10.000 (dez ~lll toi!m entre 100 e 1.000 l'lcct~rn. 

56 do:-r proprleda\1es IIO~sue<~ ~>311 de dez rn1l hecta~es, d~ 
por QUe u neolu aQr!ca!at dcsernpenna• t11j:oorfanto:- piPI:! n~ rau'z 
çlo c:11 pessoa! tfcnlco. 

0:1.0:·-00:.:!:6-:11. 

DI!:PUTIIQO ~WTO OE: CCNfll 

I 
ll~ulalçlo de CQulpar>o:-,.,to, composto de n~ro eseaut'e!rt I 
tutor 19dc:oia, oistribuldor de esterco HQuldo e Bl.co.i 
gntu. _ -
Ntd •. 750.000,00 . 
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JUSTir II:ATl'tA 

A e•er>dl O!IJrtha dot~r 1 urutch ucolt de r~cursa• na 
cenhh-s lt. aquhl~~o ~~~ ••c.uiM.rl~ aqr!cr.ll ~ut1..,adt 10 aprav•L 
t••entD 'c1o~ dejuao ani"'ILI nt ad.,ba<;~a Ofl)lntco. 

Santa C1ttr!na ~OIIUI a .. ~~ltldl I>OI!ç3a no ceni:to ruc12 
ruol, dJ avr h~dO 1,!)~ ao Turlt<lrl~ ll~<:lanal, Jt di poput~;h 

~~=· !~• ;!l~rn ~ .. :,.~~f~~~,~~~~~~!"~,~=~~:"~~ I ;~t~; ::·;~"~,.~~o~ 1 11 ·~ 
À 1nd~atrh de tr"'"f"'r~a~la, decorrente di Ptoduçh de 

tfltll, 1\otada.,entl "'i•ha e lg.jl, Uhd.t ~ ""'' altl"'ente tc.;n!HC! 
di indú;trh ae procura• all,.entíclas, o;Olaca nu• cleviCIIJ pl;r>a •• 
e•pr1111 <;HUinenstl da rama. 

A tvlcl.llttJn e 1 oulnocultl.lfil do e•pocntn 1\clte tspecta. 
On, ao "'<'\ma tc.,po ''"que 1 lnl!ustrtaJ!uçlo proptc!.l 

'"entuado avança ~CO!'IÕoolco, • ltlvld~d~ D~u, "rloç~o dct anJ.,~ls 
'tst1t>ldo$ l Jndult~htluçlo, orl~lna u• vatu"'~ ooactço a~ dcjatas 
... l.~.ll. 

a~coo~ls, utudos duel'\ ... ohldos por 6rçlos tdcnleos c cl~!l 
&lrlcos, CDOipran• que o estuco anl,.al, UP~cial<•~ntc o de s\l!,.os. 
4! di 100 (U") UH!'$ .,_a.ls. poi\111\U d<1 que a 1\":uno, cqulwalentlt,l;!_ 
•h•, os' dejetos ouinos <:<1 nçllo <lute caurtncnu ~ popuhç~<> da 
Holanda, 

(sta rcal1d;d., lc,.a ~ ..,;., sltuaçJo gra"c ouc ~ 1 cenU•! 
tii<;Jo d~s llaclu i'>ldroQr~rtcas. E"' ru~a dhto. o Caverno de 5oo"lt3 
C•hdna dU~Moh~ o l'rojeto:> .a ~ccuo~nçlo, canurvaçlo c H~o"lcjc 
.tor ~ccurso1 Natur•h c HlcroDact~s Hldregr~rtcn. 

ll:ltl up~cto "~gatho, contudo, ~ '"'ohu"tc .suplantado 
pela 1h:uda 101pcHt~nch da utcrca •nbd CQrnQ ~d~Co atg~nico. 

J:ncluhn: 

Coliclo Julteu hnn Ca!'IÇII,.n-Na,.~ vcnoiu-sc 
Aquhlç:o d., c~uip~"'~nto, compnst<1 d~ rttta UCivadeiH. 
~!!~!:.'gr!coh, a1str1Culao. de esterco Uauido c Btac~ 

~~tezS - 7!'ia.ooo,oo 

JU.5Tll'XCAT1Vo\ 

A e•cn<~'a abjet!u dot~r ~ nferlda neoh de recursa~ r.~ 
ccsdrtos 1 •~utslç.la ele IIIIC!Uinarh -aqdcala destln~d~ 10 l~fovei 
ta•entQ dts ~eJetos anloo•h .,. adu~açio or~~ntca. , 

Sinta cotuin• po$•ul· de<tacada oa~I~:c no cen~:la nac!c> 
nal, cls que tendo I,D:I: aa rerrltcirlo Naclanal, ~"1: da ;:>aouLa~l~ 
brasHtlra, e o Quinto pro<lutar "acicnll ae aH,entas c t~tj e: 
tre os •dcH~S contribuinte' da uccHa trlbutüil di unuo. 

A lndo,jstfh de tunlfar.,~ç:o. decaru"te di Produçl~ di 
grlos, ndtad•"'~"te mtll'lo ~ so,J~. aLLad~ ~ uu ,ltancntc tec"l~lc! 
d.,_1<>d<istrla <IC praautos al101cntlclcs, coloca """' e:hv•ao ;ohna n 
eaprcsu. c"tari.-enses do u11o. 

A 1Y1cu1tun c a suloocuituu da c-poentes ncue upcct::. 
Oz-1, 1<1 ,.u.,a tempc em q~e 1 lndustrl•l1U~~~~ prc;:otcll 

acentu&do av•"ça eco"õ"'!Go, • athida<:l<! bna, criaçlo dt an101•!s 
dOIStln•dos l 1"d\lstrlalinç~o, .origi"a u,. vc!u"'t ""'ciço de o~jcCcs 
tn!••h. ' 

· .-~cooah, estudas denn .. olvldos ~ar .Srç:as t~cntcos e ele!!_ 
t!n.:os, ~amprova"' q"c a .,stcrco l"lm•d, upecl•lmente a d.ft su!nc~ 
• de 1()0 (c~10) veze~ mais poluente ao que a ·"u"'1no, t<l.,.lvohn:o.al 
''"'• os,deJC!tas su!nos oa roçilo acst• <:atarjn.,nse ~ p~pui~çlo ai 
Hohnd•, 

hta rcalictadc le .. a k u"a 1!tuaç~a grave que é 1 <:onllml 
MÇio dàs ueln t.idrogrHicu. E"' rodo dlno, o cc ... er~o de S•"ti 
Catultla dntnYalvc a Prcjeta de Rec"p~r~ç~a. conscl'"Y~~:OCI 1 ~;r.eJ~ 
de '-•cunos tiHunh t Hicrob~cin t~!e:ogr~ncu. 

Este upecto ntg&Uvo, contudo, o! ampUm>:ntc su~hnt&d5 
pc-la tlevada J.,patU"cl& do esterco 11\hll Cd«''O adubo o:gin,ico. 

OEPUT~OO N!UTO DC COIITD 

In.:lua-u:toHgio ,a.groto!cnico de VJdeln - se 

Aqu111Ç=a dr equlplrltnta, compaoto d~ nt:a •nca,.ldeiu. 
:!:~·:~.•'llrfcoh, disqlbuidor ele nt~:rco Hq\llda e 8lod_!. 

Ncrs - 7So.ooo, ao 

.JUSTXFlCAttVA 

. A coocndo ab.Jttlva dot~r • urcrtd• ucah de •~~ursos M 
ccsdrtos.• ·~ulslçl~ de ,.•outnar!a &Qdcola cntinad~ oa ~pra .. e! 
ta•~olo d,n Cljet~s anJ10~1s n1 ad~Q~çia o:ç1nJca. 

S•nt• Cahrlna pa$su( outo~lo:'l Co•!çh no cenSrlo I'ICIC 
nd, d'J que ~~nd<) 1,1,1 do t~rrlt6ria N~elonal, ~:( d• papui~ç!C 
brnUdta, f a qui"to pr~d~tar n;et<l~~t ~e allt1CI\t<IJ e ctst4 tn 
b"l Os •aloru -:antrJDuintcs qa ncdta ttlbuthh da IJI'\UO. -

A Snd.;strla de transror.u~Sa, decaruntc dt Droc ... çso ce 

9!1~!:,ú~~: !~·~=,.,~~ .. ~~!~~ :1 !!;~t r~ i!:~· e~~~~: ~~!":i:!! do t~~~~~ 1ii 
a-•!lrnn catul~cnscs do '""~· 

A a .. tcultura 1 1 sull'acultuu da e~potntu neste not~lc. 
On, ao ~>el'"<l to•ao e'" que 1 Jndu$triallno;-;,.o proolth 

ac•ntuado ••an~o ~con6lltco, 1 athtaade bnc, cr!aç;a de ~~~~~Is 
dtstlnld<ll ~ lnduHrhU.tiÇio, ari'illn& ua volu.,. ooaetço de dej~tos 
anl•ah. 

Ade,.als, estudos cleun•olwldas por 6rglos t:cnic<+t e rltn 
tftieos, ca•prcva• quo o cstuea •nlmal, npcc!al.,ent~ o de $uÍnot. 
f Oa 100 (cooo! vezes 01d1 po)uento do ~ue o l>uOtln~, equhll~n~t.n 
alll, os dcJotas 1ulnas di :~1111a a:cste ratulncnsr ~ papulaçl~ ci 
HOlanca. 

t:sta rol11dad~ leva • uu s1tu1çlo grave QLJc I 1 cann"'!. 
na~:a elas baclu llld:oçr~ricu. Eoo rn~o disto. ct Covoto"la O"fl' S>o"ltl 
Clt .. rlt>l dncnvahc O Ptajeto Ot RCCU!Ifl'UÇ~<>, C<II\Utyaçla C N~~~.)C 
di Aacursos NUurals • IHczooaeU~ HldrogrHicas . 

Cst1 lSP~cta nc;atJvc, ccntudo, ~ I"'OtiO>Intc Su!lhnUda 
pda tle•ada illpartlnch do nterca l"hal co'"o aduba orglnlca. 

Os o!rgSas to!cnlco~ 1 ce !ICS<:uha cc.,;orovam uOt ~u.,cntd C: 
atf "DI (~tnta e clnqucnt~ p<1r cento) na procuç:ct rr.,urua, c, 
de 1$1)1 (sunnh por cento.) na d~ ~oJa, •JJI>o I rctJ:o, d~nt:e o 
tras. 

A uUlUa~la da l<;ul~amento a ser odqulr1dct COO> os recu 
aos di pnsent~ c"'end~ ~nsejanl: 
1) - •ll•ln~çla dos qut_os ca01 ad~Dct Qt.Jh!co • catl~cquentc dhlnul 

çb da i~Dotta<;~o ac &duoo. 
2) - all•lnaçlo da cantudnaçlo r1cal t •elho:h du condlçbn 

n1t~rin da popuLaç:o. 
3) ~ •llhoill das eonalç~u ccclãg!eu e ... clcntah. 
ol) - auoo,.,to da produç~a nae!onal e da précria PIS. 
5l -

4

C.CISCillc"tO da p:aduti,.Jdadc agr!eala. 
4l - aUI'IIcnta da acelt~ Uo:;Uic!a do proQutor rural ~ con5equent• '" 

lhorl dH condlç~es econ6•lca~ dC.Hc. 

~~ : !~:!~~:e~~eh~:c:c~~a!7!0~g~!cola , ln<!\lstrlal. 
:t) ~· 1111ar ofert• ae all"e"tas na ooerc:tao interna ~ cansc.qu~n:~ b 

r•tC.a~~~Cnto do puça. 
10) • ao•~nt<> d~ receita ~~/Oilhl CD'" auon~rto dos U~e>~Uçll"~~. 
11) - c.rnelmento da receita t:lbuthia da Huniclplo, da E~taco t 

d1 Unlla. 
Sat~h catn1na passul oolis ~~ 2oo.ooo {du~~ntos mtll P: 

prilthlas rurallo sc,ao <:ue cc~ca de 76.000 (sct~nt~ ~ ~eb IIIi L 
passue111 men<1s ce dez hecta~::n, 60.000 (sessenta ••lU cM r c e~: t 

:~~~:~ 1g:~~g ~~:;~;7g ~i!) a~~~!~ t05n~e 1 :a~àn~~~~!~ .. ~~ctnes ~ 0 

s6 dez prcpr!ed,.dcs pcnueoo .,~h de 'dez mU htc.tares. eis 
par que as escolas agrícolas d1st10pcnl'l~'" ltoportante pa::>el na rorm~ 
ç~o de pusoal técnica. 

e:1.3-002a-a 1 
t----~--

OtPUTAOO N(UrO 01': CONTO 

!nc!ua-se:call.g:!o A11r!coh Vld1l R~11os. - Canotnhu - se 

o\quhlçlo- de cqu1;:)alllento, ca~.posto de r~tra cscavoceln, 
tutot .. gdcoh, tlhtdbuidQt o;tc esterco Uctu!do c elo~ 
g~otor. 

MCzS ~ 750.000,00 

,)QSTlFlCo\TI'fo\ 

A tMe"d' oDjetivl dctH 1 refer!da c!Call de ucu~sa~ ".; 
·ce:u!rlas l ac;ouiçlo d~ n1quln~ria ao;rf~oh oest!nada ao ap~OYC.:!. 
haento das dtJetoo 'nlmal$ -na ICubaç~o org;inicl. 

Sar.ta catar ln• pouut. desta~ a (la paslçl<> "" ce:'l~r!o ~·C~.f 
n•l, ds que tendo 1,UlC da Tert!t6rla. N~clcnBI. ')!;da __ pnputl;t~ 
Dusilel~a, ~ o q~into prod"tor nacional de attn~"t~i c esU C!!_ 
tu os aalaus contribui"tes da >ecelta tributHlil ca UnUa. 

o\ lnd<.\st'rla de tr3n~rorooaçJo, decorrente cta p:-odu~l!Q. "" 
grJos, not~cam~nt,. milha c saja, alia(!~ i; U"'l a!tamentl tc:riiLCI 
da tndÜ~trta ~t prCd11tos •ltment!dos, caloc• nulO ~i.,vada phn~ a"i' 
e•preus c•tannenses <lo tt01o. 

A avitult-.fa.c:.a lu["acultura slo •~pa.,tcs nnto: a~::~cto, 
Ou, U• •~smo tco:ioo ~ .. ·Que 1 lndustrhl!zaeio or~c-lcia 

acentuada •••~~e ecc.~ê,.lco, • atlvldad~ Dnc, cr!a~;ão at ~n!~us 
d~stinadas .lo i~<!ustrhU:a~~a. arJ~!na u• vol1.1101 "'~ClÇQ cc d~J~tos 
lnl••h • 

Ade.,,.!,, estudos desen,.alY!dot par 6ro:~QS tienlcos e ~h~ 
tíf!cos, co~rQyl"' <;uc o estereo anl.,•l, e$pt~11lto~nn o oe •~lnc·~ 
i ce 100 (ee"'l yezes '"ais D<IIUt"tc éa que o llu.,~na, eouL ... IIer:~,H 
sin, as d•Jeta; suínos da rc-;Uo oeste c~to:inansc ~ pa~uh;;!~ :li 
Hohnd~. 

IE$tt t~lllCldC. le"~ ~ "'"" sltuaç3o QUVC ~UI é a coo"l~>"! 
111ç1D das bachs 1\ldta~r~ricn. E111 ru~a dl$ta, o Çover"o ac '"'ta 
Catarina duen~ohe o i'roj.,ta d~ AecuOtrtç~o. COI'SI!Iruç:o c lloo"lcj-:l 
da ltecuuos ~atuuls e M1UoDadn H1d~ogrU1c•s· 
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(lU uoccta nt91tho, eantuda, f '"Ph•rllt~_ •u~LII'It&ea I 
•111 eh•eda l'"P<Ht~n(h ~o uurco/t<>h•al como a~~,oba or~ln_lco:. ' 

01 1Stqhl tfcnlcol" de p~sauln ea.,~ra••• u• •~r~lltC d 
1tf UO~ te~nlo e e!nQu<'NI por t(riU>I na prad~>;~O rr ... t(fen, •· 
1ft '0\ (u .. enra por eerHa) na ae soja, 'dl"a t r•IJlo, d~"tu o 
tut. 

A utll!uç,o do tQu!pt...,,lo 1 nr adQYirldo ca• 01 aeu 
101 da prnentc ,., .. .,da t"ujaU: 
11 • .,llalna~lo ao• quto• eo'" odubo Qu!aleo t con•equtntt di•lnu} 

:ri • ~fi~~~~~~~o~!'~!~r~!t~~~~~· recai • ulhorl~ dú çonoto;iln 
nHhL-u da po:>ula~~o. 

]) • ••Jhorl• ~u c;l)"trdlt;~n eeol6qlen e '"'bl_t_n_~d_s_c__ 
•l • •u•enta cU proctu~<lo f\IC\anal • _ao Jtr0prlec Ptt!., ~ 
S). u•lelrt'ento eh praaut!•!OI~• ·~rfeoh, _ 
'l • 1u•tnto <la re~~IU llC!uiC& co p~ocutat t"rll • conu~venh ·~ 

lhOU Ou COf\<llCOCI econQ•l~al '!IU_\_1. _ ' 
71 • thaç~ç do ~>orre..- u solo. 

:l : ;!r~~~:~::~ 1 <I~~ ~~??~~~:_o_~-~~c~!~ç=d~~1~l!~~!
1 ~ c_o-nse~uentt b-

10) • !~!:~~:"~~ ~~:~ii~°ClmDld C<>"' au•cnto <lu ••por_h~~n. 
11) • rnscl.....,nto da uccita tflbut.irh do lolunlclçlo, do (SUCo 

d• UnUo. 
Santa Catarina ~onul uls de 200.00(! (dvzento_l 011l) 't 

pr!Hhlas ruroll, sendo que cc_rc• de 76.000 __ (H~~nta_• ui• o:n• 
ponvr• ~rnos ~e dez hrctl:n, 60.000 (suscnta •:l} entre dn -
yJnte, 60.000 (scsscnu FO!l) cntu vinte c cl,Qce"t• l>.,ctares c o1 
autto~ lll~ooo (<lcz -u) th enu"' 100 • 1.000 l>ectuu. 

56 d<'l ~roprlr.<Udel pouv.,._ .. ats d.,_ de• .,Jl hectares, oh 
por que •• rscolu •-.rl~ohs descmpenl>~"' ISil)OtUntc papei na too• 
Çlo dC ~CSIO~I to!~nico. 

Dl"Punoo I'IWTo or C:DtiTD -----~· .-----.-·-_-.T~ ;fL:b ~ 
-~-

AquhlçJo: d., rq_u{p~m.,nto, co.,pa-sto de ntro nehaelcln, 
tutor ~~~r!coll, d!HtlbuhJor ee e5.t.C:Z.e.o rrqui<:lo r 81o~l ·- -NCzS -·75o'.ooo;oo 

JUS7ll'lC'A111l'A 

A "'"'cnd~ obJet!n dot~r 1 refeHd~ ucGh de re-cvr~os ne 
·ccn.frlos ~ ao:;uls!_ç~a ce "lO:u!~arh IQ~teol~ ~••Unad~ ~o >otoHT 
h•.,nto ero:s dcjetol anhds na ·~~baç~o orçln!ca. -

~anta C:atulna ponul ClesUcada posiçJo na cr~üto n>c!a 
nd, •h q_u~ tendo 1,1~~ do rcrrH~r1o ~>c1onll, n :Ja poputz~f5 
brul!c!ra. " a cw!roto PtOdYtcr n:z.elorul de all'Oentos e esti rn 
tu os r.alo~e~ contuoulnt~s di rec~lt> tribuUrh ea UnUo. -

A 1ndúslth de turarornaçlo, auorrente d~ prod~ç~o· ~~ 
grfoa, nCltldt<~~~nte o:ltthif r sojil, a.!haa 1 un:a •lta.~c.~te tec.~lrt:a 
da Jndohtri~ de PrOdutos__ all"''"t!clos, coloca"'"" de••do phno ai 
C•JHesu catulnrnses do r no. 

A a.-lcvltuu "' • sulno~ultun do e~poentcs neste •~pec~o. 
Ou, 10 ooeuo t~'"PO u que a lndustthltuc-lo .Dtol'lda 

ac:cntul.<Jo aY~ni;"O eco.~õ.,Jco, a Hi'l!<!•d~ ban. cr.U,lq ;:!e Ul!uls 
deltll'oldos ~ lnd:ustrhlluçl<>, orl-.tna u~ volu<:~~ uclço -oe <:re-.JHcs 
anl••h. -- ' 

Ade"-111, Utudos due"vohtdos por drçl.os tlcnlcos e d~n 

~ '~!e~~Ó (~;~]0~~~e~u~a ~ s c~~Í~~~t :n ~~~~~,; c!p~·~!·:~~~,.,~~u~v~~ .. ~~!~~t 
da, os dcjctos sulnds da rrçilO oeste catã'rtn·e-nse:-1--popula~~o ;;~ 
Holanda, 

na._so d:.S ~~!~ 1!:'~}~;~;, }~r~~~. u~! ~!!~!"!~~~~:~~--~~~e;.,~. ·d~ 0 ~!~~·-} · 
Catarina deunvol•• o ~rojuo de l!e:uperaç:'o,' c'~n•eroa-;:_o c ~o<~nc;o 
de 1\ecuua\ NHunls e Mtc~ollachl lfldroQr~rJea. 

lstc HPI!'tto n~çatho. contudo, é a .. ~l~"'"'"t~ !uphnt~:o 
P"'l• elcved& !tnportlncla ~o esterco lnhd CC"'O ~auoo Ot~i.~ico. 

01 drç~os t~cntcos e <!e ~esqulu CP"'Dravam U"'- au,..cnf~ d~
ltl HO~ (cento • cinquenta "por ~eil"tol na ~re<!"uçlo rruttfeu. e, 
d; 'ox (Hnenu por cento) <"la de soja, ~t1ho- r reJJ;u, ac.<"ltre cc 
hu. 

A utlllueJo dn ~oulp> .. ~nto•t ser 3-~o,ulrl<lo ~o~ o~ %~cv: 
lOs da pre•.,nt' e~enda ensejor~: 

1) • t:ll.,ina~Jo do~ çutos co"' adubo o.u!odco e tonuq_ventc dl11Jnu: 
çSo 0::.1 I"'~OIUÇ~o de oduoo. 

2") - clJ•Jn.çlo OJ t~nU"'i"•ç~~ recai e mdhod~ du co<>.:llç~cs 

''. :!l~~·:·~: ~~/~~~~:g~~ u:olú;:eu ~--;-~üe,-~~~--- · 
1) • •v,.ento <I' pro~uo;-~o "aciO"Il e oo pr~p:io ~:6. 
51 • c_rc~~J.,e~lo d~ produthiCJde ~çdco;l, 
') • •u~..-m:o 4~ r~c .. t~a lt~·Jic;r d? prcdutor rur~l"e oo<"l•equ.~tCi ,.~ 

lhtt~ diS cono;~l~!les eto<"~l<'"lCn <::este. 
7) • Uuçl_o do 1\omem 10 solo. 
I) -. cns-cl.,e'lto a~ econo~lt açr!coh e lnduHrhl. 

L::Ef!uuoo Nruro or co:7;; ---------.-, ;;c;,;:;• I 
-~-

AquhlçSa de equipamento, comPa~tó de utro escavlt:drt, 
tutor agr!coh, dbtclbuldor de CltUCl<> liquido 1 BloCI! 
G"'stor. 
HCzS -·7~0-000,0IJ _ 

JUSTIFICATIVA 

A uenda objetha dotar a reretlda ucola de zecunos o:oe 
cenJrtos l ~qu!1lç~o de UQul;,_uh açr!coh de$tlnoa~ ;c aprovei 
"tl.,.nta dos dejetos u•l.,ah na ~dubaç~o o~g.inlca. 

Sonh Catnlno possui Ccsuc~~a poslç~o "0 cenirlo nae11~ 
nll, eh ~~~c tendo I,DX do rc:rlt6rlo Nacional, Jt ~·. ~oç~<~ç~:;~ 
busltdu, ~ o quln~o Pto<!u~ot "1~lCO'IIl de :.U,..entc~ e u<• =!:. 
tre os ulaes ecntrlbutrotcs a; recd~a tribuUri~ :a UnUo. · 

"• lndústtla d~ trJ"srar,.•<;Jo, Ceco~~cnte ~a p~o<!~;!n <!e 
!1~~01, notaduen!c "'H~o e soja,· ;!;ada ~ "u101 ~lu~.ente tccn~r!c_!' 
da !Mústr!a de produtos lll"'cnttdos, coloCla num elevado p!lno u 
111prnn cuuJnenses do rilmo, · 

A evlcultur• c a sulnocultur2 s~o .. ~poentes neste as~ec_t_c.. 

Ora, ao us"'o te~po e,. que • lnduatrhlh•ç~o prcolcl.l! 
•centuado a•anço eeonô,.Jco, a lthldadc base, crhçJo de l·"imus 
d"'stlnado~ ~ !"dustrialluç~o. orl!llf'la "-"' v<:>lu"'c "'adço de_c~J•tos 
anl•a.ls. 

Ade••11, estudos dcscnvolvidcs por õr-.::ros tkn!ClOS ~ cle!!_ 
t!rtros, co~prova,. Que o csterco-an!Otal, especialmente o ce suínos. 

~1~~ ~;o dg:~~s ·:~i~,:·~: ~~~~i~t~.~~. ~~~~::r7~:~~~' ~ ·~~~~~l~~j~' ~t 
Hohnda. 

htl ruiJda<:e leva ~ uio; situ~ç3a çravc auc ~ 1 conta"'! 
uç:,c us baelu hldro-.ttrtcn. E,. ru~Cl dluo, o c.:~cr..,o a~ Sar.:a 
~tar!nil etsrrovot.c o Ftojeto de :!.ecupcra~~a. C~nsen~;.to ~ ~'~ncje 
d~ l!ecuUdl N~turals • 1-!lcrcllachs >UdrO!ll~rtca~- • 

E1tc aspec"tc "evatho, eo..,tudo, i a"'Pl~"'cnte .su~h"c~::.: 
pcl~ •levadlll l!>jlort~nda ao est.,rco ~nimal como ae ... bo orgin!~o. 

fls dt!I;05 t~c.fl1co1 c de pesquisa ec;,pi:ovu um aur,nto dlf 
até HOX (cento "'ct<"~~uenta por cento) na pr<>dvçlo rrut!r!~1, c. 
de 60~ (sessenta por cento) na de seJa, o;Jiho t! fe!J~o, de.,:~c o· 
tras. 

I. utlllzaç~o do equipamento • sez adquirido com os reeu. 
SOl da pascnle .,m.,nda enseJ~r;i, 

1) • ell.,i<"IJç~o do' ~'ltos com adubo qutalco c ccnse~ucnt• dlo;Jnu' 
çlo .:a l~Porto;~o de a:Jubo. - - - ~ 

2) • clhina<;~o oa c~~tacol"•ç~o reeal c •el~oril das ecndl~:u 
nH~nn dM pcculaçlo. 

l) • "elhcrh das condtçOes .,colóQ!cas c ambient•!s. 
•J • aumc~to da ~roCuç~o n>cion~l 1 ~o próprio f'l8. 
5) - cr.,~ci .. ento d• p:cdvt1v!dJdc a;dcoh. 
oG) ·'""'"'"~o da receit• HooJ.t:la do proc~tor rural c cons.,qu•"te, .,_ 

lho r& ·c.-rconclç?o~s ccon~mlc~s .:e~tc. , 
') - lh~ç~o co hc~en 10 solo. 
15) • c•~~cl .. ent., da .econ~<~(& •!lr!Cola "' !ndustr~at. 
7) • •a::r nrcrt. :IC.lllmentos no 01ere.,do interno e ClonscQue,.,tc b• 

utca.~~nto do p-re~o. . 
10) • au~eMo da re~cUo C3~blll ~o"' au,.cntO das upor~aç11cs. 
11) • casdmento ~a receita ttlb~t.irla do Município, oo Cs~ado 

da UnUo. 

Santa Catarina PO$SU! mais d,. 200.000 (du:~nto~ "ill t>r. 
prhtârtos rura~•. ~eneo C!"~ cer<:a de 76.000 (setc~U ., H: I .. H-~ 
possuo~ ~enos ce c:z ~'-'C lares, GO.~ (sesSenta ~111 ~"trc c~~ _ 
wlnte, t:O.OOD (~esstnU "'lll entr~ v1n~e e clnnv~nu h~cnr~s r·c-
ouho' 10.000 (del •lU Um e"Ue 100 ., J:ÕOO heçt.ccs. ·_-

56 d<"~ propr/~d;.:-u poswe.~ m~is de dez ~il heetar!$, e!• 
:;~ :~e P=~~:!~o~:~,~~~ ~colas dcse,.penham. t•portar>te papel "~ forn-

. . 
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r•--•_3_-__ ~_0_3 __ •_-__ a ____ _j ________________ r 
OFPUUilO H(!,ll(l Ç( ÇQIUIJ I ;~ =:! 

Aquhlçlo Clt" eq..,!paooe.,to, ea•posta de utr6 ucovaCieJu, 
tratar •oricol•, cJIHrlbuldor cc nterea l!q~Jao • &JoGI 
gntor. -
MCd .'no.ooo,ao 

JIUStJrJCATEVIl 

A ucncla abjetlvl ttatu :o nfer1d~ ncall de ttcunrn ~~ 
ecnhiot. • •oulalç!e> de "'l~utr.ull a:;~r!coh cntlnaaa ao ~p:ov~T 
h•~nta da:~. aeJctas af'll.•als .,, aaucaçla orglnlcl, . -

S1nh Catarina possui dUtiCI~I aaslç~o no cen:irlo 1\lc:lO 
nal, ds que tenda 1,13:1 do hnJtCrlo Naclanol, 31;; da popt~hç'S 
br•sUclu, c! o quinto IHOdutor ruclond de dlmentos 11' está e~ 
trc os ••lorn c:ontrlbulrucs da rcco:lta trlbutüla da UnUe>. 

ol lnd.:istrlil. do: tunsror'"açlo, dec:arnnte da prad1.1ç!o Ct 
11rlos, f'IGhd~mentc •Ht>o e sojl,_ dhOa • uu dure"te t~cr'lirtcl 
Ga lndYst:h ele l)rccutas ll!me,.,!!~lcs, caloc~ nu• elev&do pla"c ai 
•oopreus catulnen~u do uma. 

A &ficultun 11 11 sulno.:ultuu do txcoentcs neste lsJ)eda. 
Ono, ao •es•a teMpo .,,. 11ue ~ lndustr!alinçlo propld• 

acentuedo av~nço econÕMlco, a lthldade base. crhçlo de anl"ds 
destinados _. lndustrhlh;açla, origina u .. vol""'" ••clço d1t dejlttCS 
anl•a.\1. 

Aduah, estudos duenvchldos por d.,~aos i~cnlcas • el~!l 
UUcas, co,.pro~a., que a estuco anl.,~l. espcclal"ente ~ de su!nr.~o 
• de 100 (Ccllt) vuu "•is poluente do ~u• o l>~"'a"o• equlvele~u,u 
ai•, as deJetn su!ncs da ugUa ente catul~ense ~ p~pullçao ai 
Hahnda. 

Esll realidade leva ' uu s!tvaçh grave QV~ of a c:ant1"l 
uçla d•s bacln hldragràflC"u, E'" rHIO disto, o O:Ovnno d~ San~'i 
(&Urina cest•>Oo!Ye o Projeto dr R=~v?euç~o. tcnnr~~ç~o or H~nr;= 
dt lltevuol ~<•tuuts t Mltrco,du H!Crcgr~rten. 

!:stor aspecto negatlYC, contudo, ~ a~pla~entor suplanta~= 
peh tlevacra h•porUnda do ester.ca anJ10al ca•a advbc a~o;lnico. 

Os 4:rqJos Ucn!ca1 e ae cesoulsa ca~provaro u!l auMenta d 
1ti ISO:!!: (cento e cln~uent.11 par crnta) 11.11 ~rodvç3c r:ut!feu, e, 
de '0" (sornentl par centa) na <!<~ saj.11 1 10llho e feij~o, dorntrn o 
ti'IS, 

• ut1llnç3a !;lo IQVI?ntntll 1 ser .lldQI.Ilddo ca• os. recu 
s.os lia. presente e11end1 enujad: 
1)- •!JIIinaç~a dos autos co"' •d<~tla qu1111co e consequente dldnul 

çllo da hpartaç~a ee .110uba. 
2) - ellmlnaçlc da car.ta:oinaçlo rec1l e llelhorla das eondlç~es 

nHilrln da popuhçlo. 
•'3) .:. 11elhorh d~1 CO<'dlç~n eca!d~lcu • ai!II)Jentah. 

I) -.aucenta di proCu~~a nacland e ao a:óprla PIB. 

·:J : :~:~~~~"dio r~: .. n~d~~á~l~!c~o •g~~~~~~r runl • ennsequente • 
U>Otl dn condJçeors econ6.,lo:as deste. 

7) - riuç:o <lo hc"'~D ~o solo. 
I) ~ creselaento da eeonc'"ia a9deoh or lndustrhl. 
') -· ulot cru ta dor alimer>tos no ~>ere;do Interno or consequente 1:1 

, rateamanta do preça. 
10} - aune..,to da receita "~'"bhl COI> au.,ento <lu or•portaçOes. 
11) • crest;l~.cnto da receita UlOvtJr!a CIO Munldplo, d~ _ t"stado 

da u ... uo. 
S.nt• Catarina possui "''h "" 2oo.ooo [<luz.er>tos •lll rr' 

prleUrlos tvrds, sendo que ~erca <lt 76.000 (s~te,ta o seu 1011 
ponuea •fnos de de~ ~orctues, &0.000 [sessenta 11111) o:ntte <l~:r e 
'finte, ,0.000 (sesunta mU) entre vlntor • çJnquenta MctHO'S • a 
autros 10.000 (<lez .. 10 th entu too e 1,000 norctnes. 

So6 det Propriedades popue10 ~ds !Ir du dl l'lec:tarn, eis 
por que 11 O'>catas ·~r!cohs <!CSC"'I)enh~• J.,portanh papel na tar10:; 
çlo de p~unal técnica. 

-------------;lr;c=c :,:;--
......... -

1st• uu::or%orcb"nto tu ,.rte do Pro!)n~>s dor r>t:,4nsio e ~e
lhorh era [nslnc. HcnJce dit NJchtirJo da Ed~c1çio. 

o orshbel•cJ•ento ji tnlehu 1un tthtdadn e o prbeho 
~rupo d• aluno' Ja'i adqvlrl 1111 u soruJ can~eborntos, 

lorn•-st "et:enlido, earol<.~lla, lt;U'Ic•r novas recursos psra 
dablllnr III rocaa Cleflnltlva u lthldadu da ntabehelm•r.~o. !: 1 

aqulslçio de •ater til per••nente i de r~nd~"'entll I•portinc:h p1u 1 
for'"•~io rias t<icr.Jco1. 

01 rvncra•e,.tos ba'islcos du.tl l)ropos~a c:on~Rntu•-n no plur! 
Us•a da rnUdaC't bruUe!n, lnteriorJ:açio do enstno prorlsslonell • 
zante, Clherstttca~.io da h~bHHa~ico protinlona.l de n(ve1 "'~ato. 

E ,o ruturo est.i a torcc,.ornllar 1 1çio go~eUI~.,•ntal •• tava: 
dai athl<!ades a:;rleoln Ylsandc nseçuru o at.ooento da prod,..çio 1 a d,l 
•lnu!çJo dos evrscs a rt>~ de ®e lllllentoa "'" •alo: valvme prorços 
.. h acorulv•is scJI• eolocadcs • Clisposl~io d& "'"''"•nldador. 

0.1.:-;.,...003-il-""' • 

I Ocpvtado Ncvto de Ç~ntc 

J'U S T l F I C A T l V A, 

llstor estaodtd<~ento ru p;rte do Progca'"' c:e 
lhe r h da E"ns!no Uenicc do l(lnlstific. da !:Cvcaçlo, 
~ . , 

Torn•-se ne~ush!o, contv~o, ac:rorsc:n novos recun:u PUI 

~Jallltlur de ro:u dcflnlt!":a n athld;<les C:o es~abebch=nto. E o~

qull)norntlil hboutorlll • de runda.,ental !GOpCitUncta ;>HI a rct"'l~la • 
dos t~crolcos, 

Os tunda .. ornt.:.s b~slcos de:sta proposta eancent<l<a~slt no l'lVT,! 

l:ts110 da riealldade llrulleln, !nterhrluç~o <la ens!nc. p:oflnlo.,aU -
zlntor. dheulrlcaç3o d.:t habllltaclo ~rort,.slonal de ,.~vel >~4dln, 

E o fUtura esti • recc,.endu a ~ç.lo governuorl'ltal ~,. ra~or 

dss Ulvldades 19r!colu vlnndo anegun: c au"ento da prcdvçlo " a 11.:, 
."'inul~~o dcs cuuo$ a rtro de que all•entos e"' ,.a!~ r ~oluiiP. • preço3 ••h 
•cesd~~~s seja. coloc!d:lS~dhpo,l;~o di nurunJdade. 

013-0034•:..;.;! 1 
r----c,c.c,,c,-,~",_,'-'·"',-,-,7.-ccntc,-----------------rl ~JF~~~ :-J 

Inclua-se: ~~"~3Ç~<l coe Cndno d:l Pelo Cea.Educ~elan~l do Vlle da rtaja~ 
Escol~ r~::ri~~ d' P'!lse.ll t Co~stcu~:io ti~·· a! de ltaJd. 
tiCZS ~.iloa . .:oo 

Foanttr U•)o.cau:o>.,s:r.~~a 

r.:ibtlca: ~Ln 
NCzS ~.cco.c:c,e, 

JUSTifiCAllYA. 

tr1-1e totalunte CQ":'Ieh::d~. 

lnedstor" recuuas destinado' lo sv1 'IUva;lc 1 ~· es~eehl 
pau lc;uJS:ç:o 11~1 e<;ul~~"''~"<tos ~•;;nsl:lcs ao tv~clan&~t"to. 
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Nossa obj~tho "'alar, ndl, hld~nte•tnte, 1111<;1unr 1 I••· 
dLUa i•llhnt.~lo ""'"' IMh·enidldt 1:11 PU<:I. Este ur~. ~ontudo, u• 

A or•~"'ltlddad~ da vld1 t•v•-nos 1 eonc:uh q.,. pr•e!u•os 
asuguru, lloJ•• •~ui e agJu, 0:1. recvnos necn':IJr!as 10 r..,fi.C!ona•ento 
duaa initi.ttha Que JJ tu 1 l)UU nat1rld concl<~l(la,. 

1 odg~oo qos rerurscs ct>J_ethl evltn que ncrl\n trlbut~ • 
rln seju uttlhu:u' nu rêbrlen de co"Su'OO 1t nrvlçcs d~ tere•! tos 1 
li• ca•.,lJuou pu :a eonHc.,clo duU !IOJ)ottJnte l.riJcJUhl QN .f 1 Escoh 
Ucnlca da Pnca • C:onttrucao ,..,d, 

lnclu:~-e: 

Í:seoh l~rotfcnlca de I"Otto UnUo/!:C 
l::d11leaçlo 
NCU<S.OOO.OOO,CO 

l'ont• <!e Rec<Jrsos: 
1,2:1,.0H4:!0,2,COII • "rúbr!<;>a '132- Valo: P«;lS 1.000.0CC,oo -
15230,CloU:W52.0C:a • rúbr!c:a H~2· V;lor NCzS 1.COO,CO~,oo 
15231,C~JJ·~5!.C05 • rU~r!c:t JlJ2· Ya!cr NC~S I.CCO.MO,ao 
U2H.oa~t:o'052.00G- rU:>rtc:a H20· valor NCz~ 'oc.ce:J,ao 

Ü2H.OU42~n.OOII • ~~~~f~! mt ~!i~~ ~gi ~gg:ggg;~~ 
JUSTIF It"ltTIVA. 

O Proçu111a ~e ~.pand~ a lldh~:h de Endnc Uenlco ~o 1~! 

nlltirlo di Eaucaçlc prevU, !n!eldmentc, a CCI\Stru~lo dt 200 U:::B. 
lu tic:nlcn a putlr di UB7, 

hta !1\lc:lttlH, ou u fl~e di dutl\vDlv!llentc, anujcu 
1. eo.,struçlo c:e J.,ú,.nos utabelecl"'•"to$, ntandD ptrte Ji u Pl! 
no tune:Jona01et1to o outro~ e11 hse de canstrt,~çlo. 

lllçuns, e:ontuao, nlo tiven11 suas oorn it~lctadn, trobora 
c:on,te,. dos ;.roçuus. ~ o cHO a'a rscah Açrotfc:nJca de Porto 
Unllo, tis oue crhda ot!c:lll,.ente, co'" ~ru ;douirldl Ptll llo.Jnle! 
palld~de, Jnnht~oo tee:urscs pHI 1 eonstruçlo ~o J)f~dlo. 

tlcseja/'\Os, poh, ~"' u01• po11t1c•. ~c•lhta, evlt'ao ouc P<!, 

ciosos rec·unos ujaoo ut!liuan f'{lS .rubrlcu )120.ÇO, •aterhl de 

ccnsUca t 3TlZ.oo, serv!~os de ter~eir:s e ~neuqes, as~u "' c:h! 
litlctçlc dt outras ~u;;ens eotut~tl'l. 

Os 1nvesU,.,entos JustUJca11-se nas atlvldades que PjiSSÍ:>! 
Uteoo a rorooaçto de t~cnie:os dr n!nl >~êolo c au111 -flaue• nn;; 
udas o c:umprl11~nto dos prlf'l~!pios b.isleas "'"que se ;,.enUm 11 

nc:olu 1çrkolas c .a;;rrotdenieu: plunlhmo da rnUnde bns!le! 
r1, lntcrlorlaçlo ao en~it~o-~rortsslonaUut~te, dheultieaçlo ela 

habilidade prorhdonal e 1 p~eoeupaç~e de ror"'ar j..,ntc aos agrl~ul 
tous p~ofin!ona!s de nível "'êillo, puf•nnch:mrnte f11hos d~s 

" ·png.-.•thOto dld~~lee, de sfdlos prlndclos ~Ue:u, de uluhr derl 
nlç3o orcflnlan;J.pedagégle:a c a •~elo t tah JnlcLatJvn, cot~su!:l.! 

hnchndo·U 1\u~a obriqaçlo di aç~o l)oHtlea, co~o u• proríeoJO 
uerdclo di eloadanh, 

U1~ill- é'll>:.f:'..-••<.. l 
r-~"-,-,-,,.,-,-,-,-.. ~,-,,-~-.:;;--------~· rr ~r-p:;: J 

.................... 

tseoh .:g:otdrnie:a de c:açaO'oriSC 
i di r le~çl.:1 
r.c:zs.~ .oca .coc,C:o 

---------·--, 
ln2).1ó!~420~~.':lCI - rUbrln 302 • v.lor NCrl r .O'lO.OC'CI,oo 
132,0. oau2::1~:0:. ~c a ~ rUo r I c• H)2 • v~ lo r NCZ"I r. coo. oco. oo 
l52Jl.O!DIO~l.~~8. rUEJr1es ·H'2. vli~r NCd T.o~c.ooo,ao 
U2".a~U40~õ.OJ8 • rUcr!e• H2~ - valor NCd 500.0'.'0:0,ott 

nlt.rlea 3D2 • ~alar loiC:d l.oac.c;;o,aa 
·u2n.ceu2on.oo8 • rU~r1e• H3:1 - niar NCzS 500,000,~a 

JUSTlFlC:ATS\1&, 

O l"rogulila de hPI'Ido • Mdhoril do Ensino Ucnlc; oo W! 

nhUrio da Educaçlo IH~twll, Jnlchlaente, 1 canstruçlo 01 :roo uce 
1n ticnleu • puHr <::e "117. 

Elt& lnldltha, ort u fln de due,.vohl.,..,to, "tnuj<.u 
1 c:onstruçlo dlt inú~eros utlbellciooentos, •stanao PlUe J~ u Pl!, 

no tune:lon••ento t outros "'" tau da e:o.,Hru;io . 

.Alguns, eontudo,-nlo tlwcra• Suis obras Iniciadas, lt"'bor~ 

c:of'ISh• dos progra'!lu. ~ o easo dt Escola ~grot6cnte• d~ ' t'lCtdor, 
eis que crhCI• ootlcld•cnte, cooo ~na adauirllla p .. la NuniclaalJC~ 

cfe, Jn1dst1'" raeursos psra 1 eonstruçlo oo Pr.dio. 

CcnJ••os, poh, ea ""'' pDlhica realista, evJ~ar a""' llt!, 

ciosos ree ... nos seJ•• uUllndos "~ ·rl'brlcn '120.00, 01;tcrlal ae 

eonsuooo 1 'U1.0QI)D2.00 1 aabu de sctw!çós de te.tcei:os I' cnc•.r. 
gos, Slrt~do tocn na clanirteaçlo e11 o"'tr•s aespeus eJ:reMt~. 

Os ln,estlaentos jusUrteiii•Se nu athldadn QUI possic.f. 
!1te11 1 torooaçJo de t6e:nlc:os dor nível n4d1o 1 nsl:o flcue,., nseç:;. 
lidoS o tUIOptillenta doS Ptit~dplos bhlco:s Õl-1 que U usen~a~ U u 

colas 1qr!eoln e a;rotérnlc:u: plunlls~c d~ reallC:aae o~n11:1ra7 
1nta~iorinçlo do ~ndno prorlnlonallnnte, dlvarslflc:aç~!l ::.a. hol-:.f.. 
lldade prortnlenll 1 1 puoeu~:~lçlo de for.,u Junto aos t<;.rleut:: 
res profinlonals ae nhd 11édiô, pnrerene:l•l.,entor r !lhO~ a:• , o:~ 
Prloo:s t'lrleultoru, c:onnHuJ"nliO·•• ·~·u~oo uma dii'O!On'lt:a~lc ~· p~a.i 
.. usmo Cllditlce, .::e sádios p:lndplos étle:o~, de ul~~ar aer~·•lç:; 
prorisdcnal.pedl~dglc:a R o IPOlD k tais lnlchUwu, epnsu~•:!p;l 

11\do.n nu~ cbrtgaçlo da 1çla pot!tiea, eor.oo u'" pror!euo e~er:;_ 

elo da eldadanll. 

-0,·., .. ;;-;;;;0;;0-,",~o;;:-;;,.;;-,;;;;;,-J. ---------, ... .--:: ........ 
r oa-urA::o::~ EDlVAl.oo uon" I Pa ~"c11 ·-ll.!..!.J! 

l..l(ere.slt o ut. 111 do Pr~;~,leto tlc !.c! ~ l)fll' ( c:réditPs 

adletonr.h ao Mln!:sthlo o:!~ "EIIuc:;oçl!o), de fo;na 1 Incluir no PrD,1=to 

Nez$ 100,000,00 ( e:e• .,II c:ruzndos novos) p.tn 1 canstruçllo d~ Esco!a 

Agrnto'c:nlcll dt Piltos , nn H.mk.(pfo de Patos ··Estado d.t Pard:Ja 

rente: 

Progra.roa de tu:'la.!ho. c:r~dlto'Sup!C<~entar 

1~000 IU,.JsU:io ds Edue11ç:to 

152'& no~~20!12 • PzoJeto I AtJvldad• 

a Esr.oll To!enlc1 Agdc:nla, o~provelh-ndo 1 vocaçlo agrleD

le do llul\ldplo 6 t.,verutho 1 que nSo pado>.nns tugir. o lluntcfolo de 

_ , P•toa f'~erce gut!O'e lntJul!ncta n;:s regUlo sertltnejl, 50 IOUnte!"los do 

P1nlb1 c Cshcros ll.,ltrdres s~o polarl::r.ild~s P'-'h s"':a ec:ono11tJ., ter. 

ee!r.a '"' ter.,os de arree.\dJçlo dot 1,..ostos, A •gro~ec:uhla <i! "prlr>e:l· 

' pai htor d~ dcscn·,o\wln..,nto. U.. dos ".al<>u·s centros c~tud~"Hs, andl!' 

se deshc:a 15 F1euld~de$ de Agronoooia 1e1Cll!nchs Eeon.,.,!cu , 
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lrch,..u:: O'ldol CQ.bt~ 1 Jooartirda dlt ttzS 1.0:0.IXXl,IXl {- •lli>Io di CN
ndat l"t.l'ffl'l pau &te<'lf)er K proJ-to oe ÇQ<>$tru;~ IH •~l• "" IVI!dplo de 

O!:o.:ólKl, 

!neluli-se ~ ct:d:rr 1 !tll:>Ort"'-:1& ~ ~~ LOOO.OXJ,OO (tuo •Uhlo de cru
ndo1. I"'VVS) pari atll<'li::t lO projeto de ccnstru;lo de c:;o:ol& no IVIIc(:>lo de 

l'l:trvllrclla IPE). 

---
lnd ..... M' arde tQUCleT 1 looflertircll de/4o;•S 1.0:0.0::0,00 {lvl •ll~ OC Cl\>

zados novos) pua lte<'IÓI't 110 proJeto "" cet~Stru;lo doi C'Seel& l>:l ..... tdplo 01 
Taru No-o& {PC}. 

Ire lua-~ .. -.ae c:cwor 1 1"'1XlrUnc:1• .:C I.ClS t .OOO.OXI,C:O (Ivo aHI'I!Io llo oru~ 

udos noVOI.l oan •t~ •o orcJetc;~ ~ eonstr..,.5o de a'lellll no -.niclp!B dJ 

Afdti!I){P(.}. 

o:t.3-ee ..... 5-a , 1 

tiEPUlAOA IMQU!:L cAPtenue7 I '::;r=-::';';;:=J 
··~::51!-60 .. 0-7 --

Irw:lu:o·'" Ql'lde -• 1 l.,:.ortânt:h de llc::rS 1.000.000,00 (tuo •tlhlo à!! cru
udcs novos) pu• &hl'd!:r aa :>I"Q.ldo de ç;nt,ti\IÇ5o de asco.J.a no IUilc(&llo de 

IpWI (P(J, 

_I 

---
lnelve-::o atld<> co..Co:r 1 l~rt~eç!a de tc.d 1,0».C01,00 U... 111lh%a dlt cru-

ZIHlct. -l p;ou aterw;~er ~ projdo de co·"tru;$o do t:u:ob no Mlc~lo de 
cr.,lto (Pt), 

0J.3-.0o»J'I.2--0 1 
r----·~--· 

lnell>l·~ Ot'ldc ~~ 1 lr.POrUnel& de _'ICd LCOJ.IXXl,OO (l'i.ooi,.Jlhlo oe cru

~~ I'IOYDS) J:an ~t~r ~G proj(t:J de ~X:<".stn..,lo de escol; r.o ""-"':Crcic- de 

S!tlo go, flordru (PC), 

lnclu-se onda couber 1 111portancls de rczs 1.300.0XI,OO 

pua lteMde: 1 construçJQ da Esce>h .\grot4c.nlc:a no 1unlc.!plo 

Fgnta c;lc l'lccunos: l5.2lS 084-l 2052,207-ICZS UXlO.OXI,OJ 

U.2l& 0844 2052.008-N:ZS 500.000,00 

O aunlcfp1o d• Macap'-~P possui a ooouhç!o l!ll torno de 

,214.!]00 hsbltantcs. 
C01 1 c:on1truçlo di Escola .\grato!cnlcl os 11u.t>lclplos do 

rarreln Co•es, Tlrtsruglldnh"o e M;c1p~ •cria bcnc:rlc:ildos • 

ll Ugllo I>Onul c:~prnslva I>I"Oduçlo de srra~,fodjla 

••ndloca, barÍana e lc:I)UIU coo çc:ul. UI a neccss,rlt anl.! 
Lfnc.h tilcnl~a. 

l"rlndpall ct>Jcthos c:o• a !1ple.,ent1çlo di Escol• ! 
grotoilcnlc•• Fbu o ho1é1 no ca•pa, c:Yltar o lxldo r .. ut, l!, 

P•nar o conhecl•ento t'cnlco COI vhhl 10 cresclcoonto o. 1>•.2 
duçlo agdcdla no IUnlc!ptc, 

0:1.3-00 ... <:!>-ó --L 
D~,.l"tado Fede:J: "J" Rosen•unn --l•l,.llt<Ocntc-sc ' atl•~da::l~ 1~~~}.0Ull70)1II.OO~. ap~Jn rJn~ncc!rc ~. 

Uuhc:rsla~d~$ n~u F4d~r~t&, co01; !m,,nUn~!a de t«:Z$1.000.000,0" 
{Hum •l ~~~o de cruu~o~ novosl ,nra atcnd~r a cone lu~~~ ao CI\MPU~ 
UII!VERSITM!D O~S r.~ClllO~i)'iCS R<"'J:llO~S 0€ ~Ot!WISTI>IIÇAO, C!WCI , 
COJ~TAOEIS E CIE,;~[~S ECC!:OtHCr.S Of PlllM~.S. ESTr.OO 00 P.".~nu.• .• 

JUSTif!CJ\T!_'!! 

• ', ,",.CEPAl, atcnd~ l">oJo 4.CCC alu""'• c:l•.ndo$ d&"S •~l, clive nu· 
NÇlC"$ ao Sul O~ Srutl, dc~tacandc·'•' d~ O:::>~!t da S~nl• C~tsrL • 
n~. q,.,o .lru Ot .-r~~:otn<õ!~ de u!OI" c•..>r~·~~~. 

~ "'~~·• nt' tcc::l:zJC~, no Cutc 0'10 Poun,, ~ .,antlda p~'" P•de' 
t"13 M\lnlcl;J::l, =~=~o ~~la q •al, ~~~ •onc<l r<1curso~ nró:,;!as ·.~"i 
c:..,~luJ: ::s:a :~~: a: gran::J~ r.n•tc:Jad~u, ~"~ ajvan~ a .,~.,t~r ~~ 
ucoo n[v~l CC cnG~.~c. ~c,. o:~~-~. • ou~c• ~~~ Melhodu do proceHc ~
!;fu:~'lonn1. 
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--Ula.UII·Sf ONOf COUOrJI 

, 1 J.,~o;~;UI'IC:!a d~ NClS 1.000.000,00 !H"'" •llnlo dot l'run~as M•cS)I)I 
ri aUnd~r 1 constr .. ~So a~ ~tO~ 01 ruNO.O.ÇJ:O r.I.C.,J~0/\0[ ,..,. .. JCIPA~ OE AJr 
MllllSTRAÇAO t ClEtiCIAS (ÇNOMICAS .OE UI<!AO DA VITORIA, hl1d0 <lO P1ra': 
~. . 
FOIIT(r~ U2n.oa..uo,2.ooll - NCU LOOo.ooo.oo 

JUSflrtCIITlYA 

• A FUNOA~AO rt.CULDAOE "lmlCl!"AL OE ~OMlNtsTIII.ç:~o _E CIE~ClAS ECDt!Oio!J 
CAS OE UIIIAO OA VITOR!!I, 1t11<'d~ l'lcj~ 1.,00 l}<jnç-s,-otlun:!u Cl$ ••Is 
dlvnn• ••91~~~ do Sul <lo 8ru1l, <leotoe~noo-u o OH)• de Sa"ta C~ 
tulna, como ~ru de 11roced~n~h de "''l:~r e•orusso. A ~esu ut' 12: 
ealluda no Oest• do Puani, • monllda l)eh Pnhltun >'.Jnldpal, n 
do pda Cl"ll. n~o pou~.ol n~uno$ Pfdprt~s pau .;onstruçlo <11 .. .,a 
Sotdr, Que ajudar' 1 "'lntcr u10 1>0'" n(wel ae ens1">G, ~e• ~oroo, 1 Ousei 
dt •tli'IGfill dO I)HI~UIO tdu~aolon1l, 

--
JMt~UI!.-SE llNOF.: ctiU8(R< 

• 1 I•petU~th a~ N~ZS 1.ooo.non,oo IHu• m!!t>le ae e~Jtodos d~•esl 
PIU atender 1 cr~H:.,çl: ae Seoc di Escol& ltcn1c:• de Co•o!telo da 
UMl'ffRSIORO( n:otRiol. CO PARAM.(. 

JUSTifiCATI~A 

• A !sc:oh, lol'c:nics <lt Colll<!rc:1<:> <11 r.Jnlwer;!dade fede:al IID Pln~i,! 

tende SOO •!unos, no curs? de 20 crau Pror!nlc.naHu"t', E ••~UO& 

poth UniYeHI:Iada reaeral oo Pu•n4, e, nlo P?nu! Se:le prdprll. 

T"" runc:lantdo c• uln uopusta<ln pel& U"ivotrsld&de teaeul, no 

pdalo prlnc!Pal, ,neeus!h de ncunos pua ac:atlar a construçla os 
1101, co:o o otlje~ivo da •alhonr 1 II,Uitldai:re de anslno', 

l 
r----~orr=. =.,=":7'o7,:o~.cF UE.CUED --

Inc:lua-ac Cll'lde «'\!l::u • !m;grtânch de NC1$ l7o,ooo.oo . 

(cento e nttnt1 1111 eruudos ru>v~) par• nzhuraçio c!o rréd.io do 

Cilllaio E:t~dulll ~:enoc"-1 Ron<lon, no ~~.le!rio de C...on 0 ~. 

J'u~tU'icaUva 

o ,.:rtc!lo q>.~e a1:r1re e-.da da tri• r.1l alW<oa. o1"enocl" p.-

r1ro f"lrr • "ll'f:'\lranç•• Ntocrulta; <te obr11.11 r•ra 1ua rer~unçi:o • 

atcutençio. 

[_ 

Incln•·r~ on<'le coula~ • i•po"~~ncie <I• 
:J,OOO,OOO,OO (doh "Uh3f's de c:ruu<'lo~ novo~), P'l"" ucnder 

truçio do prÓdlo d• tacoto ~Oj'rotéc:n.tce de t'açadoc - se~ 

ronUI 1SU9011U20S2,0011- lfCr.$ 2,000.000,00 

A c:onltruçio do pr<Ódio <'11 E.eoia Aqrot.cniea 

de C•ç•do" u c:ontt.itui .,..,_antiga reivlndic•o;io d& e-un!.da<le 

lfaqu•l• l.eportal'lt• •unici:plo C•t•dnenee, noU<Io.,ante depoh que • 

Pre!•Hun l'l<ll\!.dpal, nio obUII\te u dHic:uldl<lu Un1n<:11U~ que 

envolve• 1 Pl~nic:ipelld•d•, co• winaa • •lud&r •• •utor~d•dn !S 

derata 1 COflrrniur • ra11l1uçio d•quel• ot>r• dooll o ternno p<>rl 

1 '"" 'ude, 

OtPUUDO t.tl:t H~II'IIIQUE 1:r=-:1 ---
tnelu•·•• ond1 c:oub41r 1 1•poctônc:h de !'ICeS 

2,000,000,00 (doi• •lliiÔot• de c:ruudoa novo•) par& •tender c:on,1 

r.ruçlo «o P"<"oidio d• hcola ~grot<Íc:nic& de Po .. to Unii.o - se, 

FartU: 1523SOSU~0)2,0011 • MCd 1.000,000,00 

152l5084C20S2.207- JI'CzS 1.0® .• 000,00 

Anti<;ra ••plnçio d'> comunidade de Porto trl\iio, 
a c:o,.,•truçio d1 o:•c:oll Agro-ticnio:-11 daqu•lÕ Olunlc:ipio , Ucou 10a!.e 

próxi""' d• rroUd•d• quando 11 Pl.'tfeituu Pluni~ip<ll d<>ou u• t.<lrreno 

""'""que •• uu 1o<:"1 !oue e.-i<;rlda 11 ud .. d~ •neoh. lh.lt.~. Gqor41 , 

•o Go,.erno- f'odenl e1~uar o~ r•cur•o• ne<:<IUOÔ:rloe par• que 1 o-'bra 

••:!• r~llh:a~• • poue • p<!pllbo;:io de i'<>Ho União c:anr.er co11 · ~ •n 
aino pen •clhgr deoel\vol,..,r ,.,..,. •t.ividadas. 

DEPUTAD.o l,.!lU:_1:f_f_IIR_I_Q_I!_I; -· 

Znc1"•-•• <m<l1 eoubs" • i01poninc:ie de NC:r.$ 

l.ooo,ooo.cc te•• •il c:ru~•doe n<>vosl per& c:uauer b<Jh•• de ••t:u. 

do=J pc>ra tilllol de <>perádo: na E•c:ol• 'l'oknico~~ 'Jupy, J'<>.in 
v!.Uo; - se. 

De1noeee•ádo aH..,.ar que <Í l.n<'lhpenoâvcl 10 

opnârio bt&dleiro cent•r COOI lp<>io d• r•cuuo1 d& Unl.io para P1'2 

ver • educaçio do• uu" filho1. "l:nt•n<lo•IO, no <:no-, de ~eolo 

'l'~c:nle• Tupy, onde i •inht.udo ue en•i.no proUoaionathlnte da 

elto n>vel, ... .~. &in<l• •• ju•ti!ic• n•• dot.1 çiio. 

0:1.3--0$:.>""· ., \· 

I Otl'tiTA?'J _LU:-;:1:-,-.-,-,-,------r~ ;r= =8 --:-1 ---
Jft<:1u•·•• g""• couber • i.,ponin,.ie d• lfCt' 

1.000.000,00 (hu• •l.lhi<> da c:nu:adc• novoel pon -lhonr u ln.r. 
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UliÇÔ•I • dq•urh ... c•rlel por..,IIIIIU por•,. ~~:..:•ali Agrí~oll C.ll: 

••r 11• CU~••••· AO ... nldpa .. "' -requeri - ~e. 

r.t11 IU50DIH20$2,00I- IIC:d 1.000.000,00 

oiiiiU.I.rb:açlo 

A 1:•coh Agdcola c-•• di Ol'lveh·a, ""' t&D. 

to• ••r.,J.;o• teoo '"'IHI<IOI i CQaunl"•d• <!• .r.uqu•ri, •• hMI Cl, 

rin1, ,..,,, )><>t dlflculdadu f'i.,,...,,J.r•• qu• p«<uh• ••r 1Uvill 

""' c:v- • pr•nnu ""'"""', 

J!!U HFNI!!O!lt -
lnc:lu•-•• ond• couber • i"'por\inci• de NC&S 

,,ooo.oao.oo CtriJ •Uhõ•i de cruudo• novo•l Pau n•ndn • •quJ. 
slçiio d• ~lrC'O• • ounor •quil>"•onto• pou • t~col• 'roicnic• d• Pe.z 
C:l I C:Gnltruo;âo ICI..,nl d• Haja{, S.ntn Ç,otu•ine, ln•thuiç:Õo c:Ja Full 

d•çio de ~ndno do Jolo Coo-•duc•cional do V•l• do i:t•j•!, 

l'oru:er: 152500ftU10U.l01 • KC&$ 1.000.000,00 

U2500IIU20S2 ,Ooa - Mr.ES 1.000,000. 00 

15UOOU.UOU.207 - NCd 1.000,000,00 

'l:otd ... ntc concluÍda, o que por ei a.i reprt; 

••rtta eluado J.nvenia•nto• públicoa, a rocola 'l:ê~n.lc• de •••c• .. 

Conatruçla !faval de lujaÍ nio eonUQ'-''" atlnqlt auu fl.rtalidadeJr e 

obj .. tivoa por abrotuu hltll' de .,quip<unentoo. CO>Oo •••• o.lt..,açio 
niio poo:!~ I'OCnlar•-.. ê que apr••.,nt••o• a pra. ente eaenda .--

DEI'U'T1100 L\J:Z HttiMlO\J~ -
Inclua-•• on<la c:o,.ber • iaponincle da I'!CE$ 

too.ooo,oo (novec:ento• •(l CTUEiu!oa novc•l oau -ai•i14U u de•al 

••• de 01ontoqc• do hbornOrio e oq,..ll'içiio de ooatuhl ~grícoh 

do Colêgl.o 119dC<>Ia de :sio I'II'IJud d'0411te, se. 

J'onteu 1525501SU2052.00IS - IICZ:S 400,000,00 

152~401!14420~2.008 - NCz:S 500.000,00 

lntldodea de enoii>O t.Ocnicet co""' o Col.Oqio 

A<;r:rfc<>l• da Sio'1Hq"e1 d'o.u .. niic padeJO Uc•r duhlcadoo "" recu,;: 

aoa pu·• o aund!o>rnto d• '""• nao::uoi~lld411 b.idcu pllra nu funci.l! 
nuoanto. tna • .,endo u• por ob,uivo pr .. ncl>er nu hcuna, 

--------·--

lNCtull-sr o ... or couorR 

, e 1ooportlnc1o d~ IICli ~00.000,00 rculnh~ntos •tt cruudas novos) os 
ta ser ap:lc:sdo ~'" trfor,.a~ c oQul~L.;'" de cQulo•"'c"to~ ~qdcolu os:" 
r• a [ICetla ~grotl!cnlca fedeu! da Barr.,iros, ElUdo oe Pun4,.[)uco. 

tE!!!!.~ U221.aeu2o~2.oce - NCZS ~co.ooo,oo 

.Jt.JSTJI''IC.UTYII 

, Tuta.se da uu Un1dade Eseohr 11-.rfc<:~.h, do ensino de Ú çrou, <I'-'• 
.te.,d• "cJft l.naa alu..,cs, criudol d~• '"~h dlvuut r .. gJ~u ~c Ncrdoo 

~= :·:::!~~~~: ~i~~·~ .. : 1 di~ .. ~:~!"'~u~i~1~f!; ~~~:i:~~~~~~~ ~~~~~~ ~;~t 
0\llll:;uiCO. _ _ -
A •nu nU Locdl~ods ns Zon• da Mata-Sul do Eshdo, e ~ n~"tld~ ~e 
lG Mlnhthlo as Educ~~~o. Sul runooç1o d1t1 sorodiOaCar>c..,te }0 anos':" 
AtUIIIOCrlte, 1 citado E~cala aon~cnta cauctcrhtica de C~teriouçlc, 
a<>thlda peLa LnsurlcHncla de recur~os llunlcioal e esUdull oora e
bras da •elhart .. no sul estrutura r!sica .. , linda, pau a uc..,pe-ra • 
ç'o,~ doo. equtpuanto~ e utc .. ~!lia~ •-.rí~aln. _ 
A 1!:1tola, ar1 ft•nclo..,~da, ~ "'"a IJnldld~ de €ndno tdcnlca-ogr!cala e' 
1gropccuhio, de sum~ lm~orUncll pua a l'urtcr~tet dos Banetros e 111 
ra o Est1do <lB Pcr..,omouco. - - - - -- -
E de l:lea 1t•Hte •enclonot que 1 toererl<ll escola r~er~icl, nlo pou'-'! 
recursos prdprles, >'lljl vlsU, 1 mes/lla •cr de ~u~ter grHu(to, Su• 
cl1er~teh 4 ~~ •lu""" e11 reghe ae n•d-lnte:cnato, 1nternHo e e e~ -
ternc. 

--
IMCLUII-5E ONO€ COUBER 

• a io\portlncia de KCZSl.OOO.OOIJ,CO (l'u., m!l~lc de cruudos no•oslo• 
u atender 1 cor~Hruçl:> do Pr~dl~ d~ rAClllOAilt 0( Clt!o!ClAS 50ClAlS !' 
PllC~O~S llE fOZ 00 l(;UAÇU - fi>C1SII,.t1UCO de Para,l. 

~- u2,.o~u20~2.ooe - NCU t.ooo.ooo,oo 

JUSTIFICATIVA 

, A F•tuldade de CHr~ehs 5oclah ~pllcad•s de roz da !~ua~u - r~ct
SII, te• h~Je 1.1100 olunos, dhtrl~ulc:Os ~m 39 tu:c,.as, 75 o:corcntru 
:Jii run:lonjrlos, e •ant~ll em f<.mdon;&mcnto o~ c~rsos de Ad.~inlstn -
çSc, C1inelu Cent~:.cis, letras • Turhmo. A ra_~ul.:!~""-• runcior~a ~~• 
nas no pe:!cdc noturnc ~"' oels pri'dlcs, un ~e~l~.:l nel~ ;tala·• 81<>1-: 
clor~tl (Ccl4çla Anolo-~'"ul~il"ol e outro peia s~ctet••h ~e Estac:'2 
Ed..,CJÇ~O {Col~çlo llarllo d~ RI<> Branco), ""' sH~Iç~o prec~:h, un~; 
e"' •hU, Que n salas ::e auln, s~o <H~ens!on;o•s p~ra o ens;no ce 
I e II ~raus. cara turmn <Se ;H 40 alunes; en cuan~~ na F•~·•!dace , 
•u!tu·turmas, tt<l u!s oe ~O al~ncs, e taaos ~oul~es. O "~"ffO <~e 
ulu de ~\.ln d!socn!•els; j' n;c attnde • der:-a'>d~ c:le alunos. seno~ 
ne:cudrlo 1 !.,~rovtn<:J~ oe uoLc<'-tes das m3h dlvcr.os P~TI ~ue 1>1 

~· t~~~~ 1~i~! ~;~~~~~~~ :. "~~ê~~s~" v~~i~~~! :~: ·;~~t!~se:•~:a:gi~i:a~. 
acena l F•culdade a um r~U~e:o rep:~sentltlvc ee ~ov..,.,s de roz oe I· 
~...,,çu c reoU~. Cabe ulhntar que a FACISA, Junumente ca"' 's ou
tru tr~s ro;..,)dadeo do Oesa da Paun~, eH~ lr~teçJad• n,a llNJOfSTE· 
Unlversloode [s!;oual do Oe~te oc Pnan~. e, di~ quHro, • F~C!Vf~ , 
.. ,. Casca•el-Pr: rAC!I".O.!l, e• ~>~arecnal c~ ... <lldo Rer~don.Pr; r~C!IOL, •• 
Tohdo-Pr, a r~cls~. ~ ; Untca Que n~o ~ouut S~d• oró~rla. c at~ I• 
9011, u"'a de nosus cuactuísttcas ~ de Faculd~de •n6uee~ "; ~Jao~ ... .a:u hoJ .. , 1 Flculd~Oe runclo~o" o •elt>or Que ocda, oelo esforço de 
~lgu<n lguaçuen~es, e pelo ~erse•eunça e crenç1 no ensino $upcrlor 
d~ nona cidade por parte dr ::>r~feHores e aluno~. ~"a, C~'" a t~•PQ, 
• o,ltu•ç=a csU O'-'IS~ tnsuHenth~l e o rato da FACJSA, r~Je oonulr 
Sede prOprto, poOu6 truer eo..,seQu~"cln nada ravor~vds à Co,...,nlao 
Oe, Se nl~ veJamos, se., Sede n~o ~ l'~nhel phnejar :na"o~ runos ~! 
u Fol da !~u•çu, atlvldiOe de exte.,slo e pesq~lu ~ ln•iavel. ~ pe
de ooornt t:uc os Cuuos noje orucddos tenl>a"' que sorrer dL.,in"l -
ç~et na orutl de va~~s ou suspens~o dos prdd~cs vestl~ulo:cs, poh 
n~o "' c~p1ço para nen(ler sequer •s necessidldGS atu~ls. 

5uphunte~se o prbjeto ·15~58034·U081-04SI, 

~quhlçlo e In1tallçh de Instru.,cntal pan Ensino c Pesqu!n, 

co•>o.tantc da l~l Orc•ment~rla, co• a 10>porUnch de NO'S 'oo.cco,oo 
(trer .. ntos •ll cruud-::s novos). 

Fonte: 11Z400BU1052. coa I<IS )OO.OOCI,OO 
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SENADO FEDERAL 

l-ATADA 112• SESSÃO, EM 17 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 - 1\BERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Sr. Governa· 
dor do Distrito Federal 

- N• 71/89-Df (n• 61189-ClAG), na ori
gem, submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Projeto de Lei do DF n9 40/89, 
que autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contratar operação de crédito. 

1.2.2 -Parecer 
Referente â segwnte matéria: 

-Mensagem n9 117/89 (n~ 244/89, na 
origem), do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta que autoriza a Prefeiturn: 
Municipal de Bonlto--PE a contratar ope· 
ração de crédito no valor correspondente 
a 80.848,17 OTN, de julho de 1987,junto 
à Caixa Econômica Federal. 

1.2.3 - Comunicação da Presldên· 
da 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei do DF n" 40/89, lido ante
riormente. 

1.2.4 -Requerimento 
-N°42ll89, de autoria do Senador Rai

mundo U.ra e outros Senadores, solidtan· 
do qae a Hora do Expedieilte da sessão 
ordinária, do dia 29 de agosto de 1989, 
seja dedicada a homenagear o Jornalista 
Edison Cid Varela, SUperintendente do 
Correio Br&iliense. - -

1.2.5- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado no 225/89, 
de autoria do Senador Humberto Luc~na, 
que altera a redação do art. 9" da Lei n~ 
7. 773, de 8 de junhá-de 1989, e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 226/89, 
de autoria do Senador Humberto Lucena, 
que regula as coligações partidárias e o 
prazo de registro de candidatos a Presi
dente e Vice-Presidente da República, nas 
eleições em Segundo Turno e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 227/89, 
de autoria do Senador Humberto Lucena. 
que dispõe sobre os horários de propa
ganda gratuita, nas emissoras de radio
fusão. ~ 

- Proleto de Lei n~ 228/89, _de _autoria 
do Sena"ao Humberto Lucena, que atribui 
ao eleitor o direito de voto em trânsito, 
e dá outras providências. 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei do Senado n~ 229/89, 
de autoria do Senador Louremberg Nunes 
Roc_ha, que dá nova rectação ao art. 125 
da Lei n9 5.1 08, de 21 de setembro de 
1966 (Código Nadonal de Trânsito). 

-Projeto de Lei do Senado n~ 230/89, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
revoga a Lei n9 7.770 de 19 de junho de 
1989. . 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SEl'IADOR AFONSO SNYCHO -- Difi
culdade operacional do Porto de Santos 
em decorrência de ação dos comandos 
sindicais dos portuários. 

SEI'!ADORPOMPEU DE SOUSA- Ato 
simbólico da posse do Reitor eleito da Uni
versidade de Brasília- UnB, Professor An
tônio Ibanez. 

SEIYADOR OLA VO PIRES - Ação da 
Polícia Federal no combate ao crime orga
nizado. Escassez de recursos destinados 
a Superintendência da Polícia Federal em 
Rondônia. 

SENADOR !YELSON CAR!YEIRO -
Ap~lo em favor da paz no Ltb~no. 

O SR. PRESIDENTE - -Solidariedade 
ao pronunciamento do Sr. Nelson Carnei
ro. 

1.2. 7 - Ofício da Liderança do 
PMDB na Câmara dos Deputados 
···-De substituição de membro em Comis
são Mista. 

13-0RDEMDODIA 
Requerimento n~ 407, de 1989, do Sena

dor Mauricio_ Corrêa, solicitando, nos ter
mos regimentais, a retirada em caráter de
finitivo do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 4, de I 989, de sua autoria, que susta 
efeitos_ do art. 2", inciso VI, do Decreto n" 
97.45.5, de 15 de janeiro de 1989, cu]t:,~ 
dispositivo determina a alienação das 
_açõ_es_ representativas da participação da 
União no capital social da Companhia Au
xiliar de Empresas Elétricas Brasileiras -
-caeeb. Aprovado. Ao Arquivo. 

Proposta de Emenda à Constituição n? 
1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
6n do art. 14, para desincompatibilízação 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 

-Piefeitos, Discussào em 1" sesSão ordiná
ria. 

Projeto de Lei da Câmara ~" 223,. de 
1984 (n? 2.099179, na Casa de origem), 
que modifica a redação do art. 434 da Con-

solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1 ~ de_ maio 
de 1943. Declarado Prejudícado, 

Ao Arquivo. 
Projeto de Lei 9o Senado n" 48, de 1988, 

de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com vistas a assegurar 
o pagamento das horas em que os ferro
viários - mesmo os de estações do inte
rior que realizam serviço intermitente ou 

-de pouca densidade -ficam à_disposição 
da empresa. Declarado Prejudicado. Ao Ar
-qUiVo: 

1.3.1 -Matéria apreciada após a 
Ordem do Dia 

-Requerimento nç 421/89, lido no Ex
pediente 'presente sessão. Aprovado. 

1.3.2- Comunicação da Presidên
cia 

-Designação da Comissão Mista da 
Medida Provisória no 79/89, que acrescentâ 
dispositivo ao parágrafo único do art. 1' 
do Decreto-Lei n9 2.435, de 19 de maio 
de 1988, editada pelo Sr. Presidente_da 

- República, e fixação de calendário para a 
sua tramitação. 

1.3.3- Discursos após a Ordem do 
dia 

SENADOR JARBAS PASSN?INfiO -
Decisão da Comissão Mista do Endivida
mento Externo, relativamente à suspensão 
do pagamento do serviço da dívida bra
sileira. 

SENIIDOR NELSON WEDEK/N- Pre
caridade do trecho catarlnenese da 
BR-101. . . . . 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES
Declarações do Presidente do Citicorp, 
John Reed, a respeito da negociação da 
dívida externa dos países da América La
tina. 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA -
Comemorações do Centenário da Procla
mação da República. 

SENADOR IRAM SAMVA - Criação 
de um programa de transplantes com ver
bas específicas. 

SEfiADOR MAUROBENEVIDES-Ins
talação, em Brasília, do XI Congresso Bra
sileiro de Avicultura. 

SENADOR MARCONDES GADELHA, 
como Líder - Medidas econômlcas ado
tadas pelo Governo. 

1.3.4 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.4-ENCERRAMENTO 
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2- DISCURSO PRONUNCIADO 
EM SESSAO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Leíte-Chaves, profe· 
rido na sessão de 15-8-89. __ 

3-DIRETORIA GERALDO SENA
DO FEDERAL 

- Estrato de termo de ocupação de 
imóvel. 

4-EDITAL 

-Dá Comissão do Distrito Federal, 
convocando seus membros para uma reu-
nião a realizar-se em 22-8-89.--- -

5- ATAS DE COMISSAO 

6-MESA DIRETORA 

7 -LIDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

8- COMPOSiçAO DE COMIS
SÕES PERMANENTES. 

Ata da 112"' Sessão, em 17 de agosto de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa 

António Luiz Maya e Nabor Júnior. 

ÀS 14 HORAS E 30 M!NaTOS, ACIVIM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES:" 

Mário Maia - Nabor Júnjor - Leopoldo 
Peres - Ronaldo Aragão --João Menezes 
- Jarbas Passarinho - Carlos PatrOcíniO - -
Antonio Luiz Maya- Alexandre Costa- Edi
son Lobão --Chagas Rodrigues - Afonso 
Sancho - Od Sabóiã de Carvalho - Carlos 
Alberto-;,.,_ Lavoisier Maia-Ma reandes O ade
lha - Humberto Lucena - Raimundo Ura 
- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor -
Teotonio Vtlela Filho_.:....:AJbano Franco-Leu
rival Baptista -Jutahy Magalhães- Ruy Ba
celar - Gerson Cama ta -João Caimon -
Nelson Carneiro -Itamar Franco- Alfredo 
Campos- Severo Gomes- Fer-nandO HE:i"ul
que Cardoso- Mário Covas-Mauro Borges 
- Iram Saraiva - kapuan Costa· Junior -
Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa- Me ira 
Filho -Roberto Campos- Louremberg Nu
nes Rocha- Mendes Canale- Rachid Salda
nha Derzí - Wilson Martins - Leite Chaves 
- Jqsé Richa - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin - Carlos Cbiarelli -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 49 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicíamoS -nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 o Secretário lfã proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 
DO GOVERNO DO 

DISTRITO FEDERAL 

MENSAGEM N• 71, DE 1989-DF 
(N' 61189- GAG, na origem) 

Brasilia, 17 de agosto de 1989 
Senhor Presidente: --
O forte incremento populacionarno Distrito 

Federal tem exigido da admininstração públi-
ca redobrado esforço na manutenção dos pa- _ 

d~Q_e:s de _qualidade de vic;ia_atingidos, a par de dólares) Aviso no 1023/89, datado de 8 
da preocupação com a preservação do meio do corrente rnês, para os efeitos dos Decretos 
ambiente e atendimento condigno dos mi- n~ 74.157/74 e 96.5.55/88 e do Decreto-Lei 
grantes que neste região do território nacional n9 1.~58n7, artigo 19 De sua parte, a Direitoria 
depositam a fé de suas esperanças. Executiva do Banco lnteramericano de Desen-

Af\,lndamentalpreocupaçãodemeugover- volvimento aprovou, em dezembro de 1987, 
no com as questões sociais levou-me a con- os empréstimos n"" BID 814/SRIBR e 61D 526-
fedr prtoridade" absoluta às ações de reassen- OC/BR, destinados ao Projeto em referência. 
tamento de populações de baixa renda, à recu- Em face do exposto, estou encãreceildo a ~ 
peração de _escolas e _hospitãis, à prestação aprovação do presente projeto de lei, uma vez 
eficiente dos serviços públicos e à recupera- que a outorga legislativa é essençial à conse-
ção e expan.são da infra-estrutura instalada. cuçâo do objetivo qué se pretende alcançar. 

A Caesb, Companhia de Água e Esgotos Solicito, ainda, a apreciação da matéria ten-
de Brasília, completa 20 anoS de serviços Pres- do em vista que o prazo para contratação da 
tados à comunidae brasiliense Com a respon- operaçao de crédito estâ prestes a expirar. -
sabilidade de duplicar 0 volume d'água adu- Joaquim Domingos Rl'riz, GoVemadof- -âo Dis-
zido, de ampliar a estrutura de esgotamento trito Federal. 
sanitádo e de coduir as estações de tratamento PROJETO DE LEI DO DF N9 40, DE 1989 
norte e sul, garantia de despoluição do Lago 
Paranoá, hoje receptáculo de detritos e esgo- Autoriza Contratar Operação de Crédito. 

O Senado_Federal decreta: 
tos, causa de seu desequilíbrio ecológico e Art. 1o É 0 Distrito Federal autirizado a 
do rápido proc-e-sso--de eutrofização de suas 
águas. contratar Operação de Crédito no valor de até 

Com esSi:!-õbjetivo, condUi~se ein bom ter- US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de 
mo negociação tomada há dois anos com __ dólares americanos), junto ao Banco Intera
a esfera federal e com_o Banco Interamerlcano -ttrericano de Desenvolvimento- BID, e à Cai-

xa Económica Federal. de_ Desenvolvimento ~ BID, garantidndo-se 
0 acesso a recurs-os da ordem de US$ Parágrafo único. Os recursos prt;>venien~ 
20"0,0CfO~O-Oõ.OO (duZentos milhõe-s de dóla- - tes da Operação de Crédito -de que traiã. este 
res), dos quais _ug$ 100,000,000.00 (cém. artigo destinam-se à execução de projeto de 
mllhões de dólares) através de financiamento ampliação e melhoramento do sistema de 

água potável e esgotamento sanitário de Bra-
a ser prestado por aquele organismo interna- sHia. 
dona! de fomento, compondo-se a contra- --- -
partida nacional com recursoS destinados pela Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
Caixa Econômka Federal, além de recursosc sua publicação. 

Art. 3o Revogam-Se as disposições em 
orçamentários próprios- do Governo do Dis- contrário. - -
trito Federal. Brasília, de de 1989. - 101~ 

O projeto em referência, destinado à am- da República e 30" de Brasília. -
Pliarão e melhoramento do Sistema de Água t1 C · - d 0 . #~· ...... t:---' ·~') 

:r VI Om!SSé/0- 0 ~Su1J.V 1 -l;:l.leraJ, 
Potável e Esgotamento Sanitário de Brasília, 
foi distinguido Pelo reconhecimento de priorl- Parecer 
dade exarado pelo Senhor Minstro-Chefe da PARECER N'1' 152, DE 1989 
Secretaria de Planejamento da Presidência da (Da Comissão -de Assuntos Económicos) 
Rapública, _que atestou a capacidade de paga-
mento-do Governo do Distrito Federal para Sobre a Mensagem n 9 117 de 1989 
a contratação de empréstimo externo junto (no 244189 Tia OrliJem), do Senhor Presi-
a Banco lnteramericano de Desenvolvimento, dente da Repúblíca, submetendo à apro-
novalordeUS$IOO,OOO,OOO.OO(ceminilhões Ltaçáo do Sen"ado Federal proposta que 
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autoriza a Prefeitura Municipal de Boni
tcrPE a coiJtratar operação de crédito no 
valor correspondente a 80.848, 17 OTN, 
de julho de 1987. )'unto à Caixa Econó-
mica Federal -

Relator: Senador Ney Maranhão 
Com a Mensagem n<:>117 de 1989, o Senhor 

Presidente da República submete à deJibera
ção do Senado Federill pleito da Prefeitura 
Municipal de Bonito-PEque objetiva contratar 
junto à Caixa Econôrnica Federal, esta na qua
lidade de gestora de Apoio ao Des_envolvlmen
to Social- FAS, a seguinte operação de cré
dito. 

Caracteristicas da operação: 
A- Valor: o equivalente, em cruzados, a 

até 80.848,17 OTN, 
B-Prazos: 
I -Carência: até 3 anOs 
2-Amortização: 10 anos 
C-Encargos: 
1 -Juros: de 1% ao_ano, cobrados trimes

tralmente. 
D-Garantia: Vinctira·çao- de quotas do 

Fundo de Participação dos Municípios-FPM 
E-Destinação dos recursos: Implantação 

de uma escola de 1 o grau. 
Considerando os aspectos social, econômi~ 

cc-financeiro e legal, a operação apresentou 
viabilidade, enquadrando~se nas normas ope~ 
racionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS: 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento 
da Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOWÇÃO N• 51, DE 1g89 

Autoriza a Prefe1'tura J11uniclpal de Boni
to-PE a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
80.848,17 OTN, de julho de 1987,junto 
à Caixa Econômfca.Federaf. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Bani

to--PE, nos termos do artigo 52 da Resolução 
n9 -93, de 11 de outubro -de 1976, alterada 
pala Resolução n9 140, de 5 dezembro de 
1985, ambas do SenadO Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, à 80.848,17 OTN, 
de julho de 1987, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade-de gestora do Fun
do de Apoío ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de uma escola 
de 19 grau. 

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

Sala das Cõffilssões, 17 de agosto de 1989. 
-Raimundo lira, Presidente --Maurfco Cór
rêtJ - Leopoldo Peres - !rapuan Coslb Jr. 
- Teotôn/o Vilela Filho- Ney Maranhão
Relator, - Jo§o Menezes - Olavo Pires -
Edison Lobão- Hugo Napoleão -Joào Cal~ 
mon- Ronan Tito- Carlos Dercarn. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai à publlcação. 

Do expediente lido, consta a Mensagem no 
71, de 1989-DF (no 61/89, na origem), de 17 
do corrente, encaminhando ao Senado, nos 

termos do disposto no § 19 do art. 16 do ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
e da ReSOfUÇ:ao n9 -157, de 1988, do Senado 
Federa~ projeto de lei do DF que autoriza con~ 
tratar operação de crédito. 

A_matéria será despachada à Comissão do 
Distrito Federal~ onde poderá receber emen· 
das pelo prazo de 5 dias. Encaminhada ao 
Senado _nos termos do art. 4<> da Resolução 
n9J57, de 1988, a proposição terá tramitação 
urgente, devendo a Comissão do Distrito Fe
deral errütir seu parecer no prazo máximo de 
25 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a _!ne!?~a1 _requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

-REQUERIMENTO 1'1• 421, DE 1989 

Requeiro à Presidência do Senado Federal, 
nos -termos do art. 160, alíneas a, b, c do 
Regimento Interno-desta Casa, as providências 
cabíveis no sentido de que a Hora do Expe~ 
cliente de quaisquer das Ses&ões Ordinárias, 
a serem realizadas no dia 29 de agosto de 
1989, seja dedic'ada a homenagear o Jorna
lista Edüson Cid Varela, Superintendente do 
Correio BraziliEmse. 

Justificação 

Pretende~se com essa iniciativa prestar justa 
homenagem ao Dr. Ed1lson Cid Varela, tendo 

-em- Vista_ os 30 (trinta) anos de serviços por 
ele prestados à Capital Federal, como Superin
tendente e fundador do "Correio Brazilíense", 
veículo de Comunicação que, com isenção, 
Idoneidade e ii(jueza de informações, tomou~ 
se um dos cinco mais importantes jornais da 
imprensa brasileira. 

Por delegação de Assis Chat~auPriand, cou
be a Edilson Cid Varela, que_ chegou a Brasil ia 
em agosto de 1959, a miSsão de criar um 
jornal, cujo espírito arrojado, inovador e trans· 
parente se assemelhasse ao da nova Capital 
do País. 

Tendo, portanto, cumprido, com a coragem 
e pertinência pr6pria dos grandes vultos, a 
tarefa que lhe_ fora confiada, inaugurando em 
21 de abril_de 1969_ o "Correio Braziliense", 
caberá, por certo, a essa brilhante persona
lidade da' imprensa brasileira a homenagem, 
objeto do presente requerimento. 

Brasma, 14 de agosto de 1989. - Senãáor 
Raim_Lmdo lira-PomPeu de Sousa- Nabor 
Júnior-Antônio Luiz Maya- Diva/do Surua
gy- Meir1!_Filho -João Lobo- Humberto 
Lucena -Mauro Benevides- lli'Json Martins 
-Jorge Bomhausen -Itamar Franco e Fran
dsco RoDemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-De acordo com o art. 255, item I, do Reque
rimento Interno, este regulamento será objeto 
de deliberação ap6s a Ordem do Dia. (Pausa.) 

Sol?re a _f!lesa, projetes que serão lidos pelo 
]9 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
!'I• 225, DE 1989 

Altera a redação do art. 9P da Lei n~ 
7.773, de 8 de junho de 1989, e dá outras 
provldênci'as. 

O CongresSO Nacional decreta: 
Art. 1~ O artigo da Lei n" 7.773, de 8 de 

junho de 1989, que dispõe sobre a eleição 
para Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, passa a ter a seguinte redação: 

"As COnvenções Nacionais Partidárias 
destinadas a deliberar sobre as coliga
ções e escolha de candíaàtos serão reali
zadas até o dia 12 de setembro de 1989, 
e o requerimento de registro dos candi
datos escolhidos deverá ser apresentado 
ao Tnbunal Superior Eleitoral até as 18 
(dezoito) horas do dia 15 de setembro 
de 1g89". 

Art. Z' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Oadª.s as peculiaridades da próxima eleição 
presidencial, que será a primeira a realizar-se 
após 29 anos da última eleição, é natural qUe 
a campanha eleitoral se torne intensa e polê· 
míca. 

Prova disso é o número de candidatos que 
se apresentam para seus eleitores, além da 
grande diversidade de partidos. Isso, a nosso 
-ver, m9tiva o surgimento, qu~e que diário, 
de negociações políticas lnterpatidárias, visan~ 
do a novas coligações. 

Ante estas circunstâncias, pãrece-nos opor
tuno e, sobretudo, conveniente que se prorro
guem os prazos prevístos no art. 9? da Lei 
n~ 7.773, de 8 de junho de 1989. 

Sala das Sessões, 17 de agosto_ de 1989. 
-Senador Humberto Lucena. 

(1<\ Comissão de ConstítuiÇão, Justiça 
e Gdadarúa- competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 226, de 1989 

Regula as Coligações PartidáritJs e o 
prazo de registro de candidatos a Presi~_ 
dente e Vire-Presidente da República, nas 
eleições em segundo turno e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 o Ocorrendo a hipótese prevista no 

§ 1 "• do art. 29 datei n? 7.773, de .8 de junho 
de 1989, dois ou mais partidos políticos pode
rão coligar-se para registro de candidatos co
muns. 

Art 2° As Convenções Nacionais partidá
rias destinadas a deliberar sobre Coligações 
serão realizadas 3 (três) dias após a procla
mação do resultado do primeiro turno e o 
requerimento ao Tribunal Superior Eleitora] 
até às 18 (dezoito) horas do_segundo dia após 
a Convenção que os escolheu. 

Art 39 Os critérios e normas para as Con
veções, Coligações, Registro dos Candidatos 
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e Propaganda Eleitora] para as eleições do 
segundo turno, são os mesmos previstos na 
Lei n• 7.773, de 8 de junho de 1989. ·· 

Arl 4" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5 9 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa reguJamentar, 
principalmente, formas pela qual dar-se-ão 
coligações partidárias, caso aconteça: o segUn
do turno nas eleições presidenciais que ocor
rerão no corrente ano. 

A Lei n9 7.773/89 omitiu, para-o caso do 
segundo turno, as forma e prazos para as coli-
ga~s partidárias. -

E claro que uma lacuna deste tipo poderá 
trazer transtornos políticos para o bom anda
mento do processo eleitoral que ora se desen
cadeia em nosso País. 

O Segundo tumo-é-urça inoVação nesse 
processo e cornpllcá-lo seria urna maneira de 
atrasarmos a consagração do regime demo
crático que se vem conquistando com a transi
ção por que passa o País. 

Assim, ao normatizar a matéria, queremos 
contribuir para o aperfeiçoamento eficaz do 
processo eleitoral. 

Sa1a das Sessões, 17 de agosto de 1989. 
-Senador Humberto Lucena. 

(À Camiss.§o de ConStituição, Jusdça 
e Gdadania- competência tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 227, de 1989 

Dispõe sobre os horários de propagan
da gratuita, nas emissoras de radiodifu
são. 

O Congresso Naclonal decreta: 
Art 19 A nova filiação partidária de Sena

dores e_ Deputados, a partir de 17 de agosto 
de 1989, não influirá no cálculo do tempo 
destinado aos horários de propaganda gratuita 
de cada partido ou coligação que concorra 
às eleições presidenciais de 15 de novembro 
de 1989. · 

Art 29 O Tribunal Superior Eleitoral bai
xará a sua competente Instrução Normativa. 

Art 3? Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O projeto de lei visa regular o prazo, além 
do qua1 a nova filiação partidária de Senadores 
e Deputados não alterará o cálculo do tempo 
dos horárlos de propaganda gratuita, destina
dos aos partidas ou coligações que concor
ram às eleições presidenciais deste ano. 

O Tribunal Superior Eleitoral fLXOu em 17 
do corrente mês, a data limite, para que a 
nova filiação possa influir no cálculo do refe
rido tempo. 

Este projeto, portanto, o que pretende é in-
cluir na lei, a decisão do TSE. -

Sala das _Sessões, 17 de agosto de 1989. 
-Senador Humberto Lucena. 

(À Coml~o de ConStituição, Justiça 
--e Cidadania- ComPetência terminativa.) 

. ~ 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
n• 288, de 1989 

Atribui ao eleitor o direito de voto em 
trlnslto, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional de_creta: 
Art. 19 Nas eleições para Presidente e Vi

ce-Presidente da República, o eleitor que se 
encontrar fora de seu domicílio eleitoral pode
rá exercer o direito de voto._ 

Art 29 - O Triburia1 Superior Eleitora] expe
dirá instruções regulamentando o voto em 
trânsito, ficando, deste logo, estebelcido que 
os eleitores, fora do seu domicílio, votarão em 
seções ·eleitorais próprias. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se :as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Com o advento da transição democrática 
por qu_e paSsa o Pàís, nada m~s justo do que 
a legislação eleitoral consolidar todos os 
meios eficazes para a concretização final desta 
transição. 

Assim, todas as facilidades devem ser dadas 
ao eleitor para que possa exel'<:er o direito 
de voto. 

Agora mesmo assistimos a uma intensa 
campanha, nos meios de comunicação, para 
a maciça participação do eleitor facultativo, 
principalmente os jovens de 16 a 18 anos. 

Evidentemehle que o objetivo desta campa
nha, que obteve grande sucesso por sinal, foi 
o de motivar os jovens a exercer o direito fun
damental da cidadania. 

Ora, se essa constitui uma preocupaçãó do 
Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de 
toda a imprensa, também o legislador deve 
preocupar-se com o estabelecimento de todos 
os mecanismos possíveis que favoreçam ao 
el~itor. _ 

Sa6e-se que é grande O número de eleitores 
em trânsito no dia das eleições. Por que não 
assegurar o exercício de seu direito em trân-
sito! _ _ _ _ ___ _ 

É verdade que o Projeto que deu origem 
àlein~7.713,de8 de junho de 1989, r~ulava 
essa· -modalidade de voto. Tal dispositivo foi 
vetado pelo Presidente da República e o veto 
mantido pelo ·congresso Nacional. Mas é lógi
co e necessário rever esse ponto, pois como 
já dissemos, para o aperfeiçoamento dessa 
transição democrática, se torna imperativo 
aperfeiçoai' nossa legiSlaçáo eleitoral, introdu
zindo mecanismos eficazes para a consolida
ção do que todos esperamos. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1989. 
-Senador Humberto Lucena. 

(À Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania- competência terminatiWI.) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
1'1• 229, de 1989 

Dá nova redação ao art. 125 da Lei 
n? !3.JO[t de 21 de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trâilsito). 

O Congfe"ss_o Nacional decreta: 
Art. 19 O·art. 125 do Códgio Nacional de 

Trânsito passa a vigorar com a seguinte reda
ção. 

"Art. 125. O Ministério da Educação 
incluirá, nos currículos escolares de pri· 
meiro e segundo graus, conteúdos de 
educação para o trânsito, segundo pro~
grama estabelecido de acordo com o 
Conselho Nacional de Trânsito". 

Art .29 O Poder Executivo tem o p_razo de 
60-(sessenta) dias para regulamentar esta lei. 

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubUcação. 

Art. 49 Revogam-se as cl_isposições eni 
contrário. 

_J~cação 

O trârisito, no BrasJl, é considerado um dÕs 
mais violentos do mundo. Basta dizer que 
morrem, em nosso País, cerca de 50-mil pes
soas anualmente, vítimas de_ acidentes de trân
sito nas estradas e nas ruas de nossas cidades. 

Os motoristas, embora habilitados a dirigir 
veículos automotores pelo órgão competente, 
tornam atitudes incompatíveis com a respon· 
sabilidade que o ato requer. É como s_e não 
tivessem nenhuma formação pslcológica para 
conduzir um veíc~,tlo. Assim é que pacatos pais 
de família, quando se veêm ao volante, tor
nam-se violentos, agressivos, desrespeitam os 
sinais, enfim, infringem as màis elementares 
regras de trânsito e da boa educaçãoLpondo 
em perigo a própria vida e a de terceirOs. 

Como reverter essa situação? 
Parece-nos que é preciso fazer um trabalho 

didático junto aos futuros motoristas, muito 
antes qu~ ass1,.1mam a_ dir_eção de um veículo. 

Esta -idéia não- passou despercebida- ao le
gislador, visto que á-art. 125 do Código Nacio
nal de Trânsito incumbe_ o Ministério da Edu
cação de divulgar noções de trânsito nas esco
las primárias e médias do País, segundo pro
grama estabelecido de acordo com o Conse
lho Nacional de Trânsito. Mas as campanhas 
educativas que visam a cumprir esse dispo
sitivo são esporádicas, não atingem todas as 
escolas e, quase sempre, são prejudicadas pe
la ausência crônica de recursos. 

É preciso, pois, dar nova redação ao pre
ceito, para torná-lo mais eficaz. Esta é a nossa 
proposta. Queremos que se incluam conteú
dos de educação para o trânsito nos currículos 
escolares de primeiro. e segundo graus, de 
modo que aulas sobre o assunto sejam obriga
toriamente ministradas em todas as escolas 
do País. O Ministério da Educação decidirá 
qual a disciplina que será responsável pela 
transmissão desses conhecimentos. 

Nosso objetivo, pois, é assegurar que sejam 
transmitidos aos jovens instruções elementa· 

-- re5-sobre as normas de trânsito, enquanto cur· 
sam o primeiro e o segundo graus, a fim de 
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que se consdentizerri da imensa responsa
bilidade que assumirão mais tarde, ao con
duzir um veículo. 

Esta é uma ação preventiva, que decidirá 
efeito a médio e a longo prazo, à proporção 
que _contribuir para a formação de urna nova 
mentalidade do motorista particular e do pro
fissional. 

A preocupação com o número excessivo 
de acidentes de trânsito no Brasil não é apenas 
nossa. Recentemente, 6 Conselho Nacional 
de Trânsito expediu a Resolução n" 734, de 
3I-7-89 (in "Diário Oficial", de 8-8-89), que 
estabelece normas mais rígidas náo apenas 
para a formação de _condutores de veículos 
automotores, mas também para o registro das 
escolas que se dispõem a esse mister. Aliás, 
também os diretores e instrutores dessas es-_ 
colas deverão habilitar-se- junto ao Departa
mento de Trânsito, na forma do art. 119 do 
Código Nacional de Trânsito e do Anexo IV 
da citada Resolução. _ 

Igualmente, as campanhas educativas de 
trânsito, previstas no art. 124 do Código Nacio
nal de Trânsito, se bem -planejadas e dirigidas, 
poderão contribuir efelivamente para cons~ 
cieri.tizar de sua responsabilidade os motor(s.. 
tas agressivos, assim Corno aqueles_ que se 
vão tomando relapsos com o passar do tem
po. 

Ao apres_entar este projeto à consideração 
desta Casa, esperamos estar contribuindo, se 
não para eliminar, pelo menos reduzir subs
tancialmente os addentes de trânsitos em 
nosso Pafs. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1989. 
-Senador Louremberg Nunes Rocha. 

LEGISlAÇÃO CfTADA 
LEI N• 5.1 OfL_ 

DE 2 I DE SETEMBRO DE I 966 

Art. 3° --SAo revoqadas as di~P?sições em 
contrárío. 

Justificação 

O Presidente da República, tendo em vista 
o disposto no artigo 25 do Ato das Disposições 
ConstituciOnais Transitórias, e considerando 
existirem_diversos dispositivOs legais atnbuin~ 
do ou _delegando com~et~ncia, hoje privativa 
do Congresso Nacional, ao Conselho Mone
tádo Nacional e ao Conselho Nacional do Co
mércio EXterior, resolveu adOtar a Medida Pro~ 
visória n? 53/89 para prorrógar o "status quo" 
legislativo até outubro do cor~nte ano. A ma
téria transfoi:inQu-se na Lei n''7.770/89. 

É notório que entre as competências dele
gadas, inúmeras dizem respeito à possibili
dade contratar e negociar ·com os credores 
externos. As recentes c:onstatações feitas por 
esta Coiníssão-e pela Comissão Mista da Dívi
da Externa sobre a ilegalidade e a inconstitu
cionalidade de diversãs dáusulas e condições 
pactuadas no passado desaconselham a pre
servaçã_p ·de tais dispositivos. Recomeiida-se, 
em conseqüencia, a iniediata revogaçã:o dos 
preCeitoS-em causa, faiendo retornar ao Poder 
Legislativo, de imecliato, a plena capacidade 
para decidir a respeito de tão relevante ma
téria. 

Sala das Sessões, 17 de ;;1gosto de _1989. 
- .:..._ Senador Itamar Franco. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Odadania- competência terminativa.) 

-o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:-Os projéfos lidos- serão publicados e reme-
tidos às Çomissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Afon

----so- Sancho. 

Q.SR. Af'QI"'SO SANCHO ( -CE: 
Institui o C6dtgo nacional de Transito. Piõnui'ida 0 seguinte discutso.) - Sr. Prest-

................................................ -~·······~~··~Q·--~············~ dente, Srs. Senadores, gostaríamos de_ Cha-
Art 125. O Ministério dã EdUcação e CuJ- ma:t -a atenção desta Casa para ri-latérla de 

tura promoverá a divulgação de noções de grande relevância, embora pouco notada, ex
trânsito nas escolas primárias e médias do posta em ampla e oportuna reportagem do 
País, segundo propaganda estabelecida de jornal O Estado de S. Paulo, do dia 6 do c_or-
acordo com o Conselho Nacional de Trânsito. rente. 
.... N ............................................... u,.,~·••m••·········· ........ ~= ~" 'Trata~se, eminente::; Senadores, da situação 

(À ComisSão de Educação - compe
tência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 230, de 1989 

instalada em nosso maior porto, o de Santos, 
sabidamente o mais bem equipado da Amé· 
rica Latin-a e pai' ôhde escciain 60%- (sessenta 
por cento) das exportações brasileiras, no mo.. 
mente em risco de perder sua funcionalidade 
e, conseqüentemente, tomar-se improdutivo 
para a vida económica do País. 

Revoga a Lei n~' 7. 770 de 1 ~ de junho . SegUndo registro da çe(erida reportagem, 
de J989. __ -aliás, notícias anteriores já diVulgadas pela im

O CongreSSo Nacional de<:-reta~ 
Art. ]9 O.artigo ]9 da Lei n9 7.770 de 1~ 

de junho de 1989 pãssa a vigorar aCrescido 
do seguinte parágrafo único. 

''Parágrafo único. Excluem-se da prorro
gação prevista neste artigo os dispositivos que 
atribuem ou deleguem competência para con
tratar ou renegociar empréstimo financeiro- ex
temo· em nome do País." 

Art. 2o- Esta lei entra em vígor na data de 
sua publicação. 

prensa errt geral, quando da última greve dos 
estivadores, o porto de Santos tomou-se o 
maiS caro -ao mundo, provocando a fuga de 
navios men:antes para os pOrtos do Rio de 
Janeiro, Parima!:Juá; Itajaf e Rio Grande, os 
qUais oferecem custos de operacionalidade 
impOssíveis de serem dadas pela companhia 
docas do Estado de São Paulo. 

Seridci representante do Ceará, em pariti
Ctllar,' mas com intereSse na defesa do bem
estar nacional, nossa iniciativa nesta aborda
g~bre o porto de-Santos não induz qual-

quer prefer~nda em ralação a São Paulo, bus
cando, apenas, situar urna questão, cuja gravi
dade, para a vida produtiva do País, deflui da 
sua simples descrição, embora esteja embu
tida em caso aparentemente localizado. 

A realidade configurada nas dificuldades 
operacionais do porto de Santos denuncia 
urna deformação ali sedimentada e muito de
senvolvida mas, infelizmente, factível de ser 
transmudada para a vida produtiva do País, 
pelo tré!ÇO comum de sua feição de extremis
mo corporativo, especialmente fincado no se-_ 
tor de exportação. _ 

Revela a matéria de O Estacjo de S. Paulo, 
o predomínio de um poder absoluto, gerado 
em tomo de um sindicato de estivadores, por 
via do qual o aparato oficial, implantado no 
porto de Santos, poderá transformar-se em 
cemitério de equipamentos, hoje, subutiliza
dos em decorrência da ação predatória dos 
comandos sindicais impostos à massa de 
1 O. 700 portuários com o discurso ilusório de 
privilégios cartoriais~ onde_haveria de existir 
critérios de produtividade e radonalidade de 
custos. 

Segundo informações levantadas pelo autor 
da reportagem, uma operação feita por 12 
homens no Rio, não se faz, no porto de Santos, 
com menos: de 41, exigindo, por absurdo que 
pareça, um dispêndio de tempo três vezes 
maior. 

Pior, porém, é a denúncia da existência de 
corrupção e apadrinhamento na e;'l(ecução 
dessas atividades dos estivadores, sendo co
mum as acusações de folhas de pagamento 
forjadas para viabilizar a duplicidade de joma
da_s de trab~lf1-o, com as quais se multiplicam 
os custOS para obtenção de uni -regime -onde 
predomina a negligência. 

Encastelado em seu domínio cartorial do 
território, assegurado por nossa Constituição 

--de 1988, repetindo o erro da-leQiSia"ÇãO ardi· 
nária anten·or, cuja alteração se impunha por 
bom-senso e valor democrátko, o sindicato 
dos estivadores de Santos não tem contas a 
prestai- a--ningUém~. absoluto, não se:' preSta 
sequer a dar informações ou esclarecimentos, 
cOnlo registra a ã1Lidida reportágerri. 

Ce"rtamehte, devemos nOs penitenciai por 
haver prosperadO" para nossa ConStifuiçãõ, Um 
reg'ime sindiCal marcado pel~CfelãÇao espúriá 
de dependência do poder público com o supri
mento de recursos da chamada contribuição 
compulsóriã, iniPosta a:os cidadãos que- nâo 
manifestaram adesão para tal entidade, en
quanto se nega o direito de outro agrupamen
to sindical para atuar no mesmo território, 
quando isto fosse desejado por parte da cate-
goria profissional. -

Implantamos na Carta- de I 988, o modelo 
importado da Itália fascis~ pela ditadura Getu
lista, relaxando apenas na desobrigação de 
prévia autorização estatal para a constituição 
de novos sindicatos, quarido antes isto depen
dia de permissão oficial dada através do Minis
tério do Trabalho. 

Louvemos a liberdade sindítal expressa na 
sua exclusão da órbita de intervenção do_ go
verno mas, reconhecamos sua conspurcação 
com a transformação do sindicato em entida-
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de imposta por quem tenha a iniciativa de 
criá~Io sobre toda a categoria profissional e, 
o que ê pior, com poderes para estebelecer 
e exigir contnbuições compulsórias. 

Diante dessa realidade institucional, se não 
houver aglutinamento das forças democráti
cas para reagir aos abusos instrumentados 
no exercido dos poderes sindicais, podere
mos ter o porto de Santos transformado em 
verdadeiro "Elefante Branco" e chegar à para
lisação total de _suas atividades, como aconte
ceu, com o porto de Liverpool, na Inglaterra, 
conforme está lembrado na matéria do "O 
Estado de S. Paulo". 

Depois de ter sido o segundo maior do reino 
Unido, o porto de Uverpool acabou encer
rando melancollcamente suas atividades, em 
decorrência dos altos custos operacionais pro
vocados pelas exigências, privilégios e greves, 
do pessoal da estiva. 

Não sendo possivel encontrar soluções de 
recompor padrões de normalidade nos custos 
operacionais do porto de Santos, seria prefe-
rível, certamente, promover-se oficialmente a 
sua adequação ao movimento estabelecido 
em razão dessa atuação predatória do sindi
cato-dos estivadores, pois, inaceitável dar-se 
sustentação administrativa com recursos pú
blicos a aparato cuja capacidade vai reduzida, 
mantendo-se_uma fonte sugadora de recursos 
públicos para instrumentar privilégios finca-

te País, onde se_assiste, a cada dia que passa, 
à falêricia de certas autoridades, onde se assis
te à predominância de corrupção e do desca
labro público-e cito como exemplo o desgo
verno de Jerónimo Santana em Rondônia, on
de se instalou a maior corrupção já vista na
quele estado - existe um organismo que se 
constitui em alentadora esperança para a po
pulação: é a Polícia Federal. Essa poticia, que 
consquistou, por sua eficiência, operosidade, 
seriedade, dinamismo, competência, integri
dade, o apoio, o respeito e a confiança da 

___ comunidade nacional. 
A sociedade, por todos os seus segmentos, 

admira sua polícia. Se os índices de crimina
lidade não são mais assustadores, deve-se, 
em grande parte, à atuação dos homens e 
mulheres chefiados pelo Diretor-Geral, Dr. Ro-

- meu Tuma. _É raro o dia em que os jornais 
não registram vitórias expressivas da Polícia 
Federal, seja na prevenção, seja na repressão 
ao crime organiZado. ·E Um combate sem 
quartel às quadrilhas de contrabandlstas, de 
seqüestradores, assaltantes de banco, de la
drões de automóveis e, em particular, contra 
os traficantes de drogas, sobretudo, na Ama
zônia, onde_ a proximidade com a Bolívia, o 
Peru e a Colômbia perinite a- criação ·de novas 
rotas para o tráfico rumo à Europa e aos Esta
dos Unidos. 

.dos na improdutividade. -
Há poucos dias, Sr. Presidente e Srs. Sena

doreS~- a ünprensa nacional registrava o efi
ciente e bonito trabalho da Superintendência 
Regional da Polícia Federal do Amazonas que 

Sem pretendermos oferecer solução pronta 
e acabada para o problema, quando não dis
pomos de dados e estudos que seriam neces
sários a tanto, pareceu-nos, contudo, impe
rioso levantar o interesse desta Casa para a 
questão e, quem sabe, propiciar alguma- rea
çáo adequada por quantos estejam em melho
res concUções do que nós para oferecer subsí
dios e idéias, no sentido de sanar esse quadro 
sinistro_ exposto na reportagem de O Estado 
de S. Paulo. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, 
para tentar contribuir com o sentimento de 
ser a realidade de Santos um sinal de alerta 
para outras em processo de configuração por 
todo o Pais, como decorrência de abusos cuja 
existência devemos- combater. (Muito bem!) 

DURANTE O DISCURSO DO SR. 
AFONSO SANCHO, O SR. POMPEU DE 
SOUSA, 3' SECRETÁRIO, DEIXA A 0!
DEIRA 1l4 PRESIDÊNCIA. Q(JE"/f OCU
PADA PELO SR. NABOR JÚNIOR, SU
PlENTE DE SECRETÁRIO. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Conc-e"dO a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

OSR. POMPEU DE SOfJSA PRONfJN- . 
CM DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À RE
WSÃO DO ORADOR, SERÁ P(JBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (NaborJúnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senãdor Olavo 
Pires. 

O SR. OLAVO PIRES (PTB- RO. Pro
nuncia o _seguinte disClirsõ. Sem revisão- do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, nes-

interceptou vultoso contrabando de cocaína, 
que saía do Brasil em tonéis que constavam 
estar abrigando o inofensivo e benéfico ·óleo 
de copaíba e que, na verdade, continham a 
maldita cocáma. 

Sr. Presidente e Srs. Semid6res, infeJiZinen
te, estamos no limiar de ver toda essa efici_ên
cia, toda essa confiabílidade_da opinião públi
ca naCional para com sua Policia Federc;~l cair 
por terra. Ante_yejo o aproximar-se da catás
trofe, da terOPestade, pois nossa polícia está 
na iminência de mergulhar na calamidade pú
blica. E digo isso pelo que vou expor, a seguir. 

Na semana passada, acompanhado do ad
vogado Dr. Drago, dirigi-me ao Gabinete do 
Superintendente da Polícia Federal, em Porto 
Velho, ·o-~diligente Dr. Arthur Carbone Filho, 
para tratar de vários assuntos e, tão logo aden
trei naquela dependência, fui contagiado por 
um ambiente onde a frieza e a apatia eram 
constanteS~ Berri diferênte~ do ·clima encon
trado em visitas anteriores, quando tudo era 
energia, animaç!o, dinamismo e confiança. 

_Era inútil o_ esforço, em vão, realizado pelo 
Dr. Carbone, para não deixar transparecer o 
quadro existente, de triteza e abatimento, que 
a todos contaminava. 

E--há- razão de Sobra para tal situação. Não 
-haverá exagero se o Ministro da Justiça invocar 
estado de calamidade pública para a Polícia 
Federal, se não, vejamos: luz, telefone, telex 
e água ainda não foram cortados na Superin
tendência de Rondônia, em face da respeita
bilidade e do prestígio pessoal de que goza 
o· Dr. Carbone perante a comunidade rondo
niense e os diretQre_s desses órgãos. Não fora 

isso e a SuPerintendência- já estaria fechada, 
por falta de pagamento dos selViços essen
ciais ao seu funcionamento. 

Diligências das mais importantes, que re
presentam, na prática, a caça direta aos bandi
dos - contrabandistas, traficantes de drogas 
--..!., não estão sendo realizadas, por total falta 
de recursos ·para o custeio das diárias dos 
policiais, que teriain que se deslocar da sede, 
para o combate ao crime em outros sítios. 
Não há, sequer, numerário para abastecer de 
álcool, gasolina ou mesmo óleo diesel os re
servatórios das viaturas. O postO de- gasolina, 
de álcool e diesel, que abastece a Policia Fede
ral, Superintendência Regional de Rondônia. 
estã, há noventa dias, sem receber pelo fome
cimento prestado, e já ameaçando cOrtar o 
fornecimento, principalmente no regime infla
cionário em que vivemos. 

Não existe nenhum empresário de qualquer 
ramo de atívidade empresarial que tenha con~ 
dições de fornecer qualquer mercadoria para 
não receber no dia. Vejam bem o forneci· 
menta já está, há noventa dias, atrasado e, 
automaticamente, cortado. Então, não se po
de abastecer as viaturas da Polícia Federal em 
Rondônia, porque--o posto que as abastecia 
já não o faz e os outros postos de gasolina, 
obviamente, já tencjo tomado conhecünento 
dessa situação calamitosa e insolvente, tam~ 
bém não vão arriscar-se a abastecer_ os carros 
da Polícia Federal e a ficar 90 dias sem receber 
pelo abasteclmento. 

Assim comO está, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o crime continua levando vantagem, 

-- ganhando as paradas e marcando gols contra 
-as autoridades competentes, que deveriam, 
se tivess_em condição material, estar comba
tendo a criminalid~c;le em todo o País, inclusive 
no nosso EstadO;- RondQnia. RecrudesCe O
contrabanêlo, particularmente de ouro e cassi
terita. Os cartéis bolivianos, colombianos e pe
ruanos da droga se revigoram, porque a polí
cia, pelo que já disse aqui, se tem mostrado 
impotente para combater o quadro atual no 
Estado de Rondônia. 

Tenho a certeza de que o quadro que reina 
em Rondônia não é privilégio do nosso Esta
do, a Polícia Federal, em todo o Brasil, está 
nessa situação de calamidade pública. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex" 
um aparte? 

_ O SR. OLAVO PIRES- Concedo, com 
muita honra, o aparte ao Senador Divaldo Su
ruagy. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Nobre Senador 
Olavo Pires, V. Ex• nos traz um quadro real
niertte preocupante; e· moStra as dificuldades 
materiais, as dificuldades financeiras por que 
passa uma instituição,- conforme V. EX' frisou 
com muita propriedade, que Conquistou ores
peito e a admiração de todos os segmentos 
da nossa sociedade. Essa polícia, que se faz 
credora da admiração do povo brasaeiro, está 
enfrentando dificuldades para combater crimi
nosos, contrabandistas, traficantes, enfim, pa
ra proteger a população brasileira. O discurso 
de V. Ex!', com essa denúncia, merece o apoio 
de hrlos aqueles que compõem este Cole-
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giado, principalmente para fazer com qu~ o 
Senado cobre do Poder Executivo, através do 
Ministério da Justiça, os meios neCessários 
para que a Polícia Federal, tão bem dirigida 
por esse homem que conquístoLi a admiração 
de todos nós, o Dr. Romeu Tuma, volte a con
tar com os instrumentos indispensáveis para 
o combate ao_çrime orgariizado. Congratu
lo-me com V. Ex' pela feliz iniciativa de trazer 
ao debate do Senado da Repúb!Jca este_assun
to, da maior significação e imporl:ãncíá, e, ao 
mesmo tempo, preocupante, porque Y. f:x' 
mostra a isnegurança a que está exposta a 
sociedade brasileira. 

O SR. OLA VO PIRES - Agradeço a V. 
EX' muito honrado, o seu aparte. 

Nobre Senador Diva1do Suruagy, V. Br co
mo homem probo, prático, competente, expe
riente, traz, no seu currícu1o de homem públi
co, em toda a sua vida, inúmeros serviços 
prestados à Nação, já foi Goverilãdor de Esta
do, e sabe muito bem que a Polícia Federal 
é uma entidade, uma instituição da qual a 
so_dedade realmente não_ pcxfe prescindir. 

Estamos tendo, agora, um verdadeiro des
file, uma verdadeira seqüência de atentados 
à integridade fisica_de todos nós, brasileiros, 
antes_os assaltos, os s_eqüestros- por exem
plo, o desse garoto seqüestrado em Goiânia, 
Said Agel Filho, de família do meu relaciona
mento, da minha amizade, sou amigo pessoal 
do pai dele, um advogado íntegro, sério, uma 
família respeitada se viu abalada por um ban
do de marginais que_ seqüestraram o garoto 
e graças a Deus, o seqüestro, apesar de toda 
a celeuma que causou, não representou ne
nhuma perda de vida humana, mas caracte
rizou, sim, a impotência de toda a nossa polícia 
ante três ou quatro marginais, que dominaram 
toda a situação. Oteguei a me pergi.mtar: será 
que a policia não teria algum gás, alguma 
coisa que provocasse sono, um gás parali
sante que pudesse ser aplicado nesses margi
nais e fizesse com que eles, quando estavam 
dentro daquele carro forte, adormecessem e 
se permitisse o resgate das jornalistas e do 
motorista que estavam indefesos, à mercê da 
sanha e da irresponsabilidade _daqueles ho
mens? E o que -se viu? Eles conseguiram sair 
vitoriosos, a bordo de um confortável bimotor 
sêne_ca III, fato que permitiu, proporcionou um 
incentivo para seus ColeQ-as de_ banditismo. 
Antes de concluir as minhas palavras, Sr. Presi
dente, faço um apelo à imprensa, tão presente 
e tão ávida em divulgar até coisas que não 
existem, coisas absurdas, promovendo algum 
sensacionalismo, apelo à imprensa -jornais, 
rádio e televisão - veicule este pronuncia
mento, não com o objetivo de divulgar a minha 
pessoa - a minha modéstia me impede -, 
mas para fazer chegar com mais precisão às 
autoridades brasileiras, já que algumas real
mente se conscientizam da necessidade dos 
seus posicionamentos somente através de 
pressão- e nin'Quém pode desconhecer que 
a imprensa é um ótirrio órgão de pressão, 
principalmente Sflbre determinadas autorida
des-, para que essas autoridades se sensibi
lizem, e o atual Ministro da Justiça, Dr. Saulo 
Ramos, tome realmente conhecimento deste 

meu pronunciamento e dote a Polícia Federal 
dos meios mírllmos necessários para que esta 
possa d-~penhar as funções a que se pro· 
pôs. 

Enquanto isso não ocorrer, os assaltos às 
nossas residências vão continuar existindo, 
cOm famllias seildo submetidas a vexames 
dos ffia\S_cO_n$rarigedOres; a cocaína e a ma
conha vão continuar sendcf consumidas, sen
do transportadas corno se transporta o_ inofen
sivo arroz, feijão, milho e ç.e~fé: os seqüestços 
vão _continuar proliferando, e a população bra
sileira vat continuar indefesa nas mãos dos 
marginais, já que a nossã- polícia está, em face 

·dessa situação, totalmente sem condição de 
CliD'lprir seu papel. 
__ Não pod~mos assistir, inertes, à desmora
lização da autoridade policial, nem ao seu deg.. 
prestígio - um órgão que tem honrado e 
di_gnificado seu papel de garantidor da sesu
Fal'i"Ça- -pública, da ordem e da lei, não pode 
ser lançado ao descrédito da população, meus 
nobres Pares, de maneira n~nhuma! 

Pergunto ao Sr. Presidenfe e aos Srs. Sena
dores: sem essa imagem·creconfiança, deres· 
peito e de segurança que ãinda impõe e ainda 
representa a Polícia Federal, o que será dessa 
população brasileira? 

Terei qúe recomendar a cada brasileiro que 
procure as casas especializadas, compre logo 
um arsenal de armas, contrate meia dúzia de 
seguranças pessoais, e vamos ter que passar 
a viver. aqui, quase que naquele cllrri:a do velho 
oe_ste..~mericano. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apelo1 vee
n1eritemente, à Mesa Dfretora desta augusta 
Casa para que_ encaminhe, com a máxima 
urgênda, esta grave denúncia às autoridades 
interessadas, competentes e responsáveis, ao 
Excelentíssúno Senhor PreSidente -âa RePú
blica, ao Sr. Ministro da Justiça,- aos Minis
tros da Fazenda e do Planejamento, porque 
é muito comum reclamar-se da atuação de 
deterniinados Ministérios e ouVIrmos a respos
ta de_que o Ministro do_ Planejamento não lhes 
destinou o competente recurso, que as verbas 
não cfiegaram àquele Ministério, e, sem verbas 

-- e sem recursos, temos que admitir que o Dr. 
Romeu Tuma e os Superintendentes Regio
nais não podem tirar do Seu_ bolso o recurso 
necessário para manter a efetíVa aç_ão_ da Polí
cia Federal. Que esse meu pronunciamento 
chegue também às mãos do Sr. Ministro-Che
fe da Casa Ctvil e do Sr. Pr_esidente da Câmara 
Federal, para que adotem providências iine
diatas, no âmbito de suas atribuições, para 
socorrer a população brasileira e a nossa Polí
cia Federal, hoje quase inadiinplente. 

Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente. Muito 
bem! (Palmas) 

Durante o diScurso do Sr. O/avo Pires, 
-o-Sr. Nabor Júnior, Suplente de Secre
tário deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu __ de Sousa, 
3" Secretário 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Conc_edo a _palavra aq IJobre _Senador Nel
son Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
R.J Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, há um País para o qual todas as atenções 
hoje estão voltadas: é o Llbano. Para lá voltam
se as atenções do Mundo. Durante anos, a 
_forinosa cidade de Beir~te, da qual gl,lardarn 
todos que por ali passaram a mais grata lem
brança, é palco de uma guerra de que, em 

._regra, não participam os l!baneses. 

Assumi, Sr. Presidente, um compromisso 
ao ouvir recentemente, no mês passado, ao 
passar em Campos, no interior do Estado do 
Rio, um grupo de cidadãos daquela terra, que 
me prqcurou. A intérprete me fez apenas um 
apelo: "Ocupe a tribuna do Senado e diga: 
o Ubano quer paz". 

Desse compromisso eu me desobrigo neste 
instante. 

Eu acho que este é o _sentimento não só 
dos filhos de libaneses que moram no Brasil 
como· de todos os brasileiro_s. O Ubano quer 
paz. Colaboremos para que wn dia o Ltbano 
tenha paz e-'que esse dia seja o mais breve 
poss'ivel. 

Era o que tiilhci a dizer, Sr: Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sr. SeiiadorNelson Carneiro, a Mesa con: 
gratula-se com o seu Presfdente, que agora 
nos falou do plenário, e solidariza-se com essa 
sua defesa de paz no Libano. O Líbano, pais 
que outorga, pelas suas tradições de paz, de 
demcoracia e de_ equilíbrio, era charhado de 
"Suíça do Oriente Médio", o Ubano se desSan
gra-numa- desumana guerra ctvil, 'que mata 
os libaneses e emociona _a Humanidade. A 
Mesa, portanto, associa-se às expressões de 
V. EX', meu nobre Presidente Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, expediente que será lido 
pelo Sr. lç Secretár[o. 

É lido Õ s~uinte 
OFIGAB/IJN' 2!0/89 

ar;;~.sijia, 14 de agosto de 1989 
Senhor Presidente, 
ComuniCO a Vossa Excelência que o Depu

tado Sérgfo Spada passa a m'tegrar a Comis
são Mista destinada a Promover Exame Analí
tico e Pericial dos Atas e FatOs Geradores do 
Endividamento Externo Brasileiro, em substi
tuição ao Deputado Fernando aasParian. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia protestos de estima e consideração. -
Deputado lb,_sen Pinheiro, Líder do _PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Será_ feita- a sLiDstitt.ilÇãO solidtaaa. 

CO/>!PARECEM MAISQSSRS. SE!YA
DORES: 

Aureo Mello - Olavo Pires - Hugo Napo
leão_- Mauro_ Benevides - José Agripino 
-MarcO Maciel- Divaldo Suruagy- Ronam 

-Tito- Márcio Lacerda -José Fogaça. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-EStá esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência, nos termos do art,_334, alí_nea 
a, -d.O Regimento Interno e conforme o Parecer 
n" 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadani~. ded~ra prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 223, de 1984. 
(Pausa.) 

Item 1: Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 

- ~ à Câmara dos Deputados. Votação, em turno único, do Requeri
mento n"407, de 1989, do Senador Mau
rício Corrêa, solicitando,_ no_s _te_rmo_s regi
mentais, a retirada em caráter defmitivo 
do Projeto de Decreto Leglslativ_o n9 4, 
de 1989, de sua autoria, que susta efeitos 
do art. 29, inciso VI, dó Decreto n" 97.455, 
de 15 de janeiro de 1989', cujo disPOsltívo 
determil')a a alienação das ações repre
sentativas da participação da União no 
capital social da Companhia Auxiliar de 
Empresas Eiétricas Brasileiras --
CAEEB. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item4: 

Projeto de Lei do Senado n9 48, de 
1988, de autoria do Seil.ãdOr Nelson Car
neiro, -que altera dispositivo da Conso
lidação ·das Leis-·do T rabãlhO, com vistas 
a assegurar o pagamento das horas em 
que os ferroviários --m"esmo os de esf.a
çôes do interior que- realizam serviço in
termitente ou de pouca densidade - fi
Cam-à disposiÇão da- empresa. 

Em votação. - A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
Os Srs. Senadores que aprovam o requeri- a, do Regimento Interno, e conforme o l?'arecer 

menta queiram permanecer s_entados. (Pau- n? 58, de 1989, da_ Comissão de Constituição, 
sa.) Justiça e Odadania, dedara prejudicado o 

Aprovado. Projeto de Lei do Senado n9 48, de 1988. (Pau-
Aprovado o requerimento, o Projeto de De- sa.) 

creto Legislativo n? 4, de 1989, será defmitiva- Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
mente arquivado. vai ao Arquivo. 

O Sr. Pompeu de Sousa, terceiro seCre- 0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
tário, deixa a cadeira da presidência, que _ Está eSgotada a matéria Constante da Or-
é ocupada pelo Sr. Nelson Cainelfo, Pre- __ dem do Dia. 
sldente. 

Passa-se à votação do Requerimento n9 421 
O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) de f9-S"9-:-iid6noExpediénte,pormel6doq 

-Item 2: o Senador Raimundo üra e outros Srs. Seria-
Discussão, em primeiro turnO, da Pro: - dores solicitam que a Hora do Expediente da 

posta de Emenda à Constitu~ão- n~ 1, sessão ordinária do dia 29 -de agosto Próximo 
de 1989, de autoria do _Senador João Me- - -- ~Jél dedicada a homenagear o Jornalista Edil
nezes e outros Senhores SenadOres, que -sorl Cid Varela, Superintendente dO Correio 
altera os prazos estabelecidos no_§_6? do BrllZiliense. 
art. 14, para desincompatibilização do Em Y.Otaça.o. 
Presidente da República, dos governado- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
res de Estado, do Distrito Federal e dos permailecer0 s_entados. (Pausa.) 
Prefeitos, tendo __ __Aprovado. 

PARECER, sob n9 145, de 1989, -Será cumprida a deliberação do Plenário. 
-da Comissão Temporária, favorável O SR. PREsJDENlE (Nelson Carneiro) 

ao prosseguimento da tramitação da ma- - O Senhor Presidente da _República editou 
téria, com voto vencido dos Senadores a_ Medida Provisória n~_ 79, de 15 de agosto 
Chagas Rodrigues e Maurício Coirêa. de 1989, "que acrescenta dispositivo ao pará-

A Presidência lembra ao Plenário que, de grafoúnicodoart.l«doDecreto-Lein<>2A35, · 
acordo com o art 358, § 29, do Regimento del9_de maio de 1988.'' -- -
Interno a matéria permanecerá na Ordem do De acordo com as indicações das Lideran-
Dia durante cinco sessões ordinárias éonse_cu- ças, fica assim constituída a COmissão Mista 
tivas, em fase de discussão, quando poderão incumbTda de-emitir parecer sobre a matéria. 
ser apresentadas emendas assinadas por 1/3, Medida Provisória n 6 79 
no mínimo, da composição do Senado. 

Em discussão a pfõPoSta, em prilneiro tur
no. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a dis~ 
cussão terá prosseguimento na sessão de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Item3: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 223, de 
1984 (n<> 2.099n9, na Casa de origem), 

Titulares 
SENADORES 

Suplentes 

Aureo· Mel lo Humberto Lucena 
Iram Saraiva 
Jutahy t-~agalhães 
Odacir Soares 
Josê Ignácio Ferre1ra 
Roberto Campos 

Cid Sabóia de Carvalho 
Francisco Rollemberg 
LourtváT Baptista 
Teotonio VI leia Fi lhO 
Jarbas PassarinhO 
Gar)os Alberto O lavo Pires 

DEPUTAOOS 
que modifica a redação do art. 434 da Titulares 
Consolidação das- Leis do Trabalho, apro- Suplentes 

Magutto Vilela 
Fernando COOlho 

vada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 19 de_ kltôn i o Câmara 
maio de 1943. - -~~ ~r1sco Y!ana 

Ooreto Campanari DJenal Gonçalves 
Ricardo Fluza Ney Lopes 
Jatro Carneiro Jbfran FreJat 
José Costa Antônio Perosa 
Ernesto._Gradella V1rgílio Guimarães 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnefro) 
___;_De acordo com_ a Resolução n" 1, de 
1989-CN, fi'ca estabeleCido o segUinte calen
dário para a tramitação da matéria: 

Dia 17/08- Designação da Comissão Mis
ta 

Dia 18/08 - Instalação da Comissão Mista 
Até 21/08- Prazo Para recebimento de 

emendas e ·parã a· ComiSsão emitir parecer 
quanto a adf!1issibilidade 

Até 31/08- Prazo na Comlssâo 
Dia 15/09- Prazo no CongresSo Nadonal 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_ -_Há or~çloreS iii.scritos. 

Conce-do a palavra ao nobre Senãdo~ Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO PRO· 
NUNC/A DISCURSO OOE. ENIREOGE 
À REWsAO DO ORADOR. SERÁ PUBLl· 
0\DO POSTERIORMENTE. 

Durante o discuiso -dó sr; Jarbas Pas
sar/ilho, o Sr. Nelson CainefrO; Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada ·pelo $r. Antônio Luiz Maya, 
Sup~ei1te de Secretário. ---

Durante o discurso do Sr. JarPas Pas
sarinhq._Q_Sr. António Luiz Maja, Suplente 
de Secretário, -deixa a cadeir_a da prêsi·. 
déiicia, que· e Oi:ujjiida pelo Sr. Pompeu 
de Sousa, 3 9 Secretário. ' 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo n palavrã ao-nobre SenadOr Cid 
Sabóla de Carvalho._ (Pays_ij)_ 

S. Ex:' naO- está presente. _ 
ConCedo_ a palavra ao nobre_ Senador Nel

son Wedekin. 
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -~ 

SC. Pronuncia o seguinte discurso.l- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a rodovia BR-1 01, 
uma das mais importantes da nossa malha 
rodoviária, não foge às condições das demais 
estradas brasileiras, com precá.ria conserva
ção e excesso de tráfego. No meu Estado, 
as condições da BR-101 são ainda piores do 
que nos demais trechos_ da rodovia. Em con
seqUência desséi precaríedade, centenas de 
acidentes ali acontecem todos os meses, com 
muitos mortos e feridos_ e com enormes pre
juízos para a economia. Tudo issO, num trecho 
de apenas 466 quilôm-etros, eritre oS muni
cípios catarinenses de São João do Sul e Ga
ruva. 

A construção dessa rodovia levou dezenas 
, de anos, e sua implantação no território catari
nense somente-se fez à cUsta de peSados sac_ri
ficios. Na época, era tida como desnecessária, 
porque seu traçado corria paralelo ao da 
BR-116. Argum"entava-Se, -também, que a pro
âuçãÇ> _econôrnic~ não justifica~a a obr_a. Não 
foi preciso muito tempo para se Comprovar 
a falsidade dessas afirmã.ções: lo9ó depois de 
inaugurada, a BR-101 obteve a preferência 
dos _motoristas, que viram nela uma forma 
de_ economizar tempo e combustfvel. 



3966 Sexta-feira 18 OIÁRIO_PO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) AGOSTO de 1989 

Como os motoristas de automóveis, m_uitos 
dos quais com destino às c;idades litorâneas, 
'também -os caminhoneiros optaram pela nova 
estrada, abandonando a 6R- J ) 6, que passava 
por Vacaria e Lages para chegar a Curitiba. 
Hoje, no tenitório cataôneose, a antiga opção 
rodoviária, montanhosa e mais longa, com
porta um tráfego muitas vezes menor do que 
o registrado na BR-101, para cujas margens 
transferiram-se os postos de gasolina, os res
taurantes e outros equipamentos de apoio. 

Infelizmente, as_ facilidades proporcionadas 
pela nova estrada têm tido um _alto pre!;CJ. O 
excesso de tráfego tem sido a principal tausa 
de acidentes gravíssimos, com a morte ou 
mutilação de motoristas e passageiros, e com 
elevadas perdas no transporte de carga. Esses 
prejuíZos, esses danos à economia, por si s6 
já justificariam a duplicação-da rodovía e ou
tras obras, como a construção de anéis rodo
viários, passarelas e outras. Quando_, porém, 
analisamos os danos à _integridade física, à 
vida humana, o custo dessas melhorias é irre~ 
levante, dispensando qualquer análise entre 
os gastos e os resultados da obra pretendida. 

Refiro-me aqui, especificamente, ao trecho 
catarinense da BR-101, não apenas por ser' 
representante daquele Estado, mas por ser 
o mesmo o pior da l:P_dovia em toda a sua 
extensãO, por ser o trecho em que, proporclo· 
nalmente, se registram acidentes em matar 
número e com maior gravidade. 

Artigo recentemente publi<::ado pela im
prensa, com ®dos _fornectdos pelo pr6prlo 
DNER, confumaro_ mih_hªs _afirr'nações. 

Desde 1980, mais de duas mil pessoas mar-_ 
reram em acidentes, somente no trecho catari
nense daquela estrada Ainda nesse pequeno 
trecho, de 466 quilômetros, oç-orreram 1.085 
acidentes nos primeiros quatro me_ses deste 
ano, com 989 feridos e 130 inortos. Isso nos 
dá a triste média de mais de uma pessoa morta 
e quase nove feridas c;lia_d_a.rnente. somente -
repito - no trecho ca,tarinense da rodovia. 

São números es~rrecedores. O progresso 
trazido por essa estrada está represen~ndo 
um ânus pesadíssimo, com um número de 
vítimas que se aproxima dos conflitos mais 
sangrentos. 

Os primetros motivos de~_m_ortandade e 
dessa violênc:ia, de acordo com o DNER, são 
o excesso de velocidade, as ultrapassagens 
arriscadas, a imprudência de muitos moto
ristas, problemas mecântcos, a precária con
servação da estrada e o _excesso de tráfego. 
Nos primeiros meses deste ano, mais de 1.300 
veículos, com predominância de caminhões 
pesados, trafegaram diariamente naquela es
trada. Dez anoSi atrás, essa méd_ia não t::hegava 
sequer à metada. Pode-se observar, portanto! _ 
que o tráfego mais do que dobrou, mas a 
rodovia,_a1ém de não ter sido duplicada, ainda 
carece_ de melhor conservaçãp. 

a Ministério dos Transportes reconhece a 
gravidade da situação, mas alega escassez de 
verbas para a execução de novas obras. Para 
a duplicação da pista no trecho catarinense, 
o orçamento deste ano destinam apehas NCz$ 
6 Il)ilhões 126 mil, reservando Nc$ 8 milhões 

500 mil para restauração e melhoramentos, 
eril valores do mês-de março. -

É forçoSO- reCOnhecer- a: ibçlgi.lldade das ver
bas, maS é imperativo tomar ProVidências que 
ponham fun à sangrenta rotina daquela rodo
v{a. Não pode uma Nação que ostenta o orgu~ 
lhoso titulo de oitava economia do mundo 
permanecer imPassível, enqüanto o tr_ânsit_o 
caótico e a imprudência ceifam milhares de 
vidas. 

Como o Ministério dos Transportes, alega 
o DNER_ fa1ta de verbas para a conservação 
e a duplicação da estrada, atingidO que, no 
~no passado, foi pela Operação Desmonte, 
que redundou no carie de qUatro quintos dos 
seuS reéur":sbs orçamentários. Além disso, per
deu outra fonte de reCursos. com a extinção, 
pela ConstituiÇão yigente, do Fundo Rodoviá
rio Nacional. 

a que não se juStifica, Sr:Presiden~e e Srs. 
Senadores, é a destinação, nesse mesmo pe
ríodo, de verbas gigantescas para projetas de 
longa maturação, que s6 apresentarão retorno 
em dez ou vinte anos, como a Ferrovia Norte 
--Sul. O País, na cdse em que se encontra, 
não po~e se dar ao luxo de fazer investimentos 
que se tornarão economi<:::amente viáveis em 
prazos tão longos. 

O sistema rodoviário nacional representa 
_um património de 150 bilhões de dólares
superior, portanto, a to_da nossa dívida externa 
- que está PaSsándo por um danosO, um 
-corrosivo processo de deterioração, Esse pro-
cesso vem se _acumulando já há três anos, 

_e <i" cada -dia se manifeSta com maicir íntensi~ 
_ ___ da_de._ No ano passado, dos 5.600 quilómetros 

de ~ªdas que deveriam_ ter sido recupera
dos, somente 1.700 a forafu, segundo infor
mações do próprio DNER. 

Dentro desse quadro tão grave, o t,l:echo 
ca~rioen_se da BR-1 01 destaca~se, requeren
do prioridade._ É preciso prevenír contra o ex
cessa de velocitiade._ é precis;9 punir a impru
dência dos motoristas, coma também é pre
ciso"duplicar a rodovia e promover sua recupe
ração. E preciso, enftm, reclamar providências 
urgentes, protestando contra a apatia, a passi
vidade" das autoridades responsáveis, que cru
zam os bra_ços diante de tão terrível carnificina 
que onera a economi_a da Nação, que àeixa 
centenas de lares enlutados, milhares de cida
dãos feridos ou mub1ad-os ·parã. o resto de_suas 
vidasl 

Era o que tinha a dfzer, Sr. PreSidente (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra aÓ nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB· 
BA. PromJncía o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, as declarações do 
Presidente do C_iticorp, John Reed, em visita 
à Améric::a Latina, de que os~b_ancos interna· 
clonais não estãci dispoStos-a-reeditar a rene
gociação mexicana, que levou à r!!núncia de 
15 bilhões de dólares, soou como um grito 
de guerra ao "Plano Brady"'. Corria bem as si~ 
nalou em Editorial o Estado de S. Paulo, 
"o fato parece--rioS grave, por constituir autên~ 
tica provocação ... Para o Brasil, a sttuação é 

mais grave ainda neste moro_ento em que ten~ 
tamos obter um acordo com o FMI, especial
mente quando, ao que parece,não corltamos 
com qualquer apoio do Goveroo .de Washing
ton, que simplesmente nos esquece." 

Só temOs a lãmentantar esta intransigência 
do Presidente do Citicorp. _- _ . 

_ _ Embora apreensivos todos recebemoS com 
alento ao anúncio das preocupações do Presi
dente Bush sobre a dívida externa do Terceiro 

-Mundo, qUe- <::ulffifnarãm na _ _proposição do 
"Plano Brady". Tudo _lndicava que Governo 

-~ bancos credores, pelo menos dos Estados 
Unidos, afinai compreendiam a necessidade 
de um tratamento não couvencional da_ dívida 
externa. Basicamente,_ o "Plano Brady" apon
tava pata uii1 redução do principal devido e 

'prOpunhâ:· -- · · - -
1) incentivàs fiscáiS compêiiSàtôriõs às per

das dos bancos credores; 
2) -alterãções na legislãção a fim de _que 

estes bancos reduzam as reservas para crédi
tos duvidosos; 

3) criação de um Departamento junto do 
FMI que compraria, com deságio, a -dívida do 
Terceiro Mundo levando-a ao progressivo can
celamentO.~. · - -
---ora, é precisamente isto que vimos progug

nando, desde que, é claro, tais resultados não 
fossem c::ondi_cionados à perda de_ soberania 
dos países beneficiários do "Plano Brady". 

O anúncio de que o "plano" se ímplemen~ 
tara e coos_eguira reduzir 15 bílh_õ.es de dólares 
da dívida mexicana reanimava os mais otimis
tas, 'e parecíã c::on-duzir o continente latino-a

-mericano para um alívio de sua divida externa 
- - e retomada dos apartes líquidos de capital 
- externo indispensáveis ao financiamento do 

deSenvolvimento. Afinal, desde _o início da dé
cada nos convertemos em exportadores de 
caj::lltats e financiadores do resto do mundo. 
Era hora de mudar. Como bem assinalou o 
Editorial citado: 

"Em1985, num total de emissões de qbrk_ 
gações internaçionais de 167,8 bilhões de dó· 
lares, os países ricos, os da OCDE, receberam 
87,7% e aquales em desenvolvimento 4,3%, 
em 1989- (primeiro trimestre) num totªl de_ 
emissões_ de 69,6 bilhões a=OCDE _recebeu 
94,7% devendo os Países do terceiro mundo 
contentar-se com 1,1%. No tocante aos crédi
tos_ a médio prazo, a diferença é ainda mais 
dramática: a participação dos pafses ricos pas
.sou de 69,2% para 92% e a dos pobres de 
2.?_, 7% para 4% ._ Os dados c:omprovam .......... 
sem porém justificá-la- a declaração do Sr. 
John Reed." 

Vem,- -agora, porérn o Sr. Reed e semeia 
novamente o desalento. Afirma claramente 
que o ·caso rnextcano foi uma exceçãÇ> e que, 
simplesmente, não se repetirá. Isto signtfica, 
portanto, o enterrá do ''Plano Brady". E uma 
nova centelha no Darrn carregado de fusões 
sociais no continente. Breve assistiremOs ao 
anúncio do ajuste interno do Presidente Me
nem na Argentina. Consta, seg'undo notícias 

- qUe nos chegam de BuenoS Aires, que o preço 
çieste ajuste será elevadíssimo: 3 milhões de 

. desempregados e ameaça á sobrevivência ffsi· 
ca de quase 1 milhão ·de trabalhaçiores já ex-
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postos à carência e à fome. Sobre ~te cenário, 
rejubila-se o Sr. Reed com as melhores provi
sões amealhadas pela diminuição do "expo
sure" do Citicorp. 

Lamentável! Lamentável! (Muito be111!) 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senador_es, est& _a_n_o, _em todo 
o Brasil, serão promovidos eventos cOmemo
rativos de um acontecii'Tlento ·muito impor
tante na história de nosso país, resultado de 
um longo processo de conquistas sociais e 
de aperfeiçoamento do próprio conceito de 
Estado. 

Neste ano de 1989, transcorre o Centenário 
da Proclamação da República, quando serão 
relembrados aqueles personagens que, movi
dos pelos ideais de progresso do Brasil e bem
estar do seu povo, contribuíram para concep
ção, -desenvolvimento e1!Qn~olida_ção ·do regi-
me republicano no Brasil, -

No dia 11 de agosto corrente, em reunião 
solente no Palácio do Plana1to, ·com a presença 
de membros dos três Poderes e dos Ministros 
da Cultura da Amértca Latina e do Caribe, 
o Presidente José Samey instalou a ComisSão 
Constitucional do Centenário da RepúbliCa, 
destinada a promover a realização dos eventos 
comemorativos que, por- certo, contribuirão 
para aprofundar e difundir ·corih&úTientos hls- _ 
tóricos, bem como redescobrir os nossos ru
mos -como país e nação. 

Estas comemoraçõeS vão, mais uma vez, 
reposidonar a verdade histórica dos longos, 
tortuosos e sofridos caminhos que desagua
ram no 15 de novembro, após passar pelos 
inconfidentes de Minas Gerais, pelas reVolu
ções pemambucanas de 1817 e 1824, pelos 
Balalos do Maranhão, Cabanas no Pará, Sab\
nos na Bahia, pelos convencionais-de !tU, Far
rapos dos Pampas, sem eSqUecer as inspira
ções libertárias das revoluÇões francesa e 
americana. 

As Comemorações do CentenáriO,cuja Co
missão tem como Presideiite 6 ilustre Senador 
Marco Madel, será um acontecimento de ex
traordinário significado histórico, político e 
cultural, que abrirá um grande espaço para 
uma melhor avaliação do nosso passado e 
uma profunda reflexão sobre o nossO futuro. 

Há dias, solicitei a transcrição nos Anais do 
Senado do discurso do Senhor Presidente da 
República, José Samey; ·na iiiStaiaÇão-_da refe
rida Coiníssão Constitucioná1,-dãndo, desta 
forma, o impulso inaUgural dos triióalhos qUé 
estão sendo realizadOs para o Centenário da 
Proclamação da República. Fínalizando, Sr. 
Presidente, reitero o pedido fazendO-corista!' 
como anexo do meu pronunciamento, o refe
rido discurso, documento de relevantes pr6-
positos e revelações. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LO(JRNAL BAPTISTA EM SEU DIS· 
C(JRSO: 

Pronunciamento do Presidente Josê Samey 
na Sessão solene de inStalas.ão-·a-a Comissão 

COnstitUcional_ do Centenárío da República. 
Palácio do Planalto-:- i 1-8-8~-

Senhoras e Senhores, 
--Agrãàeço aos membros da Comissão 

Constitucional do Centenário da República, 
criada pelo artigo 63 das Disposições Consti
tucionaisTransitórtas para comemorar o Cen
tenário .da República e da primeira Constitui-
_ç_ão_Republicaila, o honroso convite para pre
sidir esta_ ses_sãã solene. 

A-gradeço as gene"rosas_ e sábiás palavras 
aqui proferidas pelo Senador Nelson Carneifo, 
e-assinalo a presença dos membros dos T rés 
Poderes, na sede do Governo da República, 
simbolizando a un,!dade dE~:terminada pela 
Constituição Federal, e a presença dos Minis
tros ºa Cultura da América Latina e do Caribe, 
que se encontram reunidos nesta Capital -
patrimônio da humanidade-, a fim de discu
tir e buscar caminhos para maior integração 
cultural do Continente. -

Assinalo finalmente que, por uma feliz coin
cidérrcia. há_l62 anos fundavam-se os cursos 
julídicos no BrasiL 

Errió6ra aparentemente_ desconexas, -São 
estas duas efemérides ligadas pelo fato de que, 
sem as elites jurfdicas formadas em Olinda 
e SãqPa~ulo, não teriamos a Riepública, episó
dio dos mais complexos da nossa história. 

Grandes datas são momentos de ·reflexão · 
e de estimulo. Ensejam a movimentação da 
inteligência do país- profeSsores, jornalistaS; 
autoridades, cidadãos e sociedade em geral 
-.:...._no sentido de repensar, de refazer sua visão 
sobre o passado e o presente, no processo 
incessante que defirie um pãís em busca de 
sua identidade e do seu fLrt-uro. 

Ao_ se completarem~ em 15 de novembro 
de 1989, os cem anos da Proclamação da 
República, a sociedade brasileira estará, ne
cessariamente, voltada para o significado des
ta data. 

_ No quadro de um processo democrático, 
no qual o exercício da cidadania pressupõe 
a consciência da identidade histórica nacional, 
as ·comemorações relativas _ao Centenário da 

__ R~pública deverão estar associadas ao conhe~ 
cimento de tudo que contribua para maior 
compreensão do próprio significado da Repú
blica para a História e para o Brasil. As come
morações têm, portanto, um duplo papel: o 
de aprofundar e difundir o conhecimento his
tórico e, nesta medida, redescobrir o que so
mos. 

_ _A, criãção d§l_ República no Brasil, co~o dis
se, é um fato complexo. Ele não pode circuns
crever-se à proclamação de 15 de novembro, 
devendo ser interpretado como um lento pro
cesso histórico, idéia náscida nos ·corações 
de patriotas _de vários cantqs do território na
cional. Inconfidentes em Minas Geiais. dOUto
res e padres que fiZeram as revoluções per
nambucanas de 1817 e 1824- já prenun
ciadas por Bernardo Vieira de Melo, em Olinda 
- Balaios no Maranhão, Cabanas no Pará, 
Sabinos na Bahia, convenciOnais de ltu;Farra
poS- do Rio Grãnde e de- Santa Catarina. 

Foí _certamente pensando na importância 
dessas elites jufidicas e políticas que o querido 
Padre-Mtõnio"Vieira afirmOu, no sermão da 

Epifania, ser a República "o espelho dos que 
a govern.ârrt", 

Temos-tãrftbém a comemorar o Bicente
nário da ii1confidência Mlneira .....:. na verdade 
iniciada em dezembro de 1788 e encerrada 
com· a execução de Tiradentes em 1792:-A 
importância da conjuração é imensa. A união 
do sentimentO popular e _do anseio das elites, 
~ressõs na frase de Tiradentes: "Trabalhar 
para todos", e_o próprio ideal republicano inse
rem o Brasil na grande aventura h-istórica do 
finaJ do século XVlll, junto Com a Revolução 
Francesa e a Revolução Americana, de criação 
do mundo contemporâneo, que busca liber-
dade efuSliç""ã-Sodal-- -- - -- -

Chefe dO Poder_- Executivo, procurei come-" 
morar' o Centenárto da República e o Bicente
náriO -da Inconfidência de -inõdo anti-retóríCO. 
Enfrentei um dos mais graves prOblemas da 
historiografia republicana, que é o dos arqui
vos dos Presidentes. Criei no ario _passado; -
sob a coordenação de minha Assessoria Espe
cial, o Programa Nacional do Centenário da 
Repúblíca -e-BicentenáriO da Inconfídência, 
agora transformado em Secretaria-Executiva 
da Comissão Constitucional, voltada para a 
preservação da memória nacional. Tudo na 
convicção-de que a preservação, organização 
e consulta de documentos arquivísticos e bi
bliográficos, museológicos e audiovisuais, 
coristitueri1 a maneira· mais eficaz e perma
nente de com-emorarmos episódioS históriCos 
da Inconfidência e_ __ a_ República, exercendo o 
grand~ direito dos cidadãos, que é o de conhe
cer o seu passado e sua memória, para melhor 
poder decidir-o seu fuTuro. - -- -

Apraz-me, por isso, assinalar no artigo 63 
do Ato das Disposições ConstituciOnaiS Tran
sitórias o parágrafo que determina a pfomo: 
ção de estudos, debates e avaliações sobre 
a evolução política, social, económica e cultu
ral do Brasil. 

-sinal _de que os Poderes da República se 
irmanam para comemorá-la de modo mais 
signifiC"atiVO.T enno; por íSsó', a gfaflde satisfa
ção de anunciãr que, por solicitaÇão da Comis
são Constitucióri.3l âo-Ce"riterlário, estou en-
vianda ao Congresso pedido de reCursos para 
a realização de um programa inicial que iriclui 
a recuperação do Museu da República, a Casa 
de Deodoro, o Palácio do ltarnarati_ e a preSer
vação de outros itens do património histórico 
e 9-ocuiT)ental._ Além disso, a elab_oraçã? e _pu:_ 
blicação a ser feita_ do primeiro e monumental 
guia de arquivos,-biblioiecaS e museus brasi
leiroS, traDaihá·p-roposto PehArquivO-Ra<::Jo..
nal, pelo CNPq e pelas Fundações nacionaís 
Promemória e Proleitura. Prevê-se também a 
organização da grande exposição Retrato do 
f!r_as4 a cargo do ÇNPq, universidãdes _e-cen
tf"os de pesquisa histórica, uma exposição ·ao 
mesmo tempo arquivística, bibliográfica e rnu
se_ológica, que mostre aos brasileiros _de hoje 
o que foi: o que é e o que podem vir ·a ser 
nossas ciências, letras-, arteS, indúsfria. tecno
logia, cultura, fOrças armadaS, vida social,_ 
meiõ:an1biente. -- --- -- - -

Será a oportuna repetição, cerca de um sé
culo_depo_!s, do eXtraordináriO_esforço ae R@
míz Gaivão, -Cãpfistano de Abreu e__ outros, na 
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grande exposição de História do Brasil de 
1880, que entre outros tantos méritos, como 
() de reunir 20 mil documentos, teve o de 
éncontrar a História do Brasil de Frei Vicente 
do Salvador. 

Deverá também deter-se nas realizações 
tnais recentes do país, de forma a, diante de 
urna perspectiva histórica, despertar um senti
mento de esperança e de certeza no futuro 
da nossa grande pátria. 

Fmalmente, prevê-se a publicação de IMos 
de interesse histórico, seminários, pesquisas 
e r'nonografias, a cargo do Ministério da Cultu
rae do CNPq. 

Mas essas ~o apenas as iniciativas do Go
verno, voltadas para aquilo que é mais essen
cfa]. 

A elas deverão juntar-se todas as propostas 
da iniciativa privada e da sociedade e do povo 
em geral, e serão viabilizadas aquelas que fo
rem julgadas adequadas, dentro do princípio ·ae preservação da memória e reflexão sobre 
O _futuro, através da concessão do uso da mar
&. das comemorações, cuja escolha está sen
do feita em concurso aberto a todos os cida
dãos. 

Senhoras e Senhores, 
Vale-me sempre da lição de Odylo Costa, 

filho, de que uma nação se faz com poetas 
e heróis, para acrescentar historiadores e polt
tlcos. Historiadores para pensarem no passa
do, os poetas para sonharem com o futuro, 

. C. políticos para fazerem o presente. 
" _As comemorações do Centenário ensejam 

i,in momento de refiexão sobre o nosso futuro 
·~co, sobre o que queremos para o nosso 
~~ 

Mas a maior de todas as comemorações, 
.iÍ. (lue impecavelmente representa o caminho 
dos cem anos republicanos, é sem dCM~ ter
mos a certeza que neste_ ano, ao comemo
(WTilOS o Centenário da República, damos a 
iri1.3gem e símbolo da prática dos Ideais repu
blicanos, aqui, na harmonia dos Poderes e, 
íabretudo, o exemplo de que fizemos do Bra
Sil, nestes cem anos, urna grande democracia 
e uma grande saciedade democrática. 
" Muito obrigado. 

... ' O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
""'-Concedo a palavra ao nobre Senador Iram 
Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO 
.i;'tonuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
tiente, Srs. Senadores. esporadicêJmente ve
fuos nos jornais ou nas tel.evisões do País, 
noticia de algum transplante de órgão huma
f:io bem-sucedido. Na semana passada foram 
divulgados pelos meios de comunicação dois 
l!aSo:s: o primeiro de uma mulher que após 

' Sófrer transplante do coração deu à luz uma 
d'iança saudáveJ, caso único nos anais médi
t:àS. O segundo de um transplante quádruplo 
-de rins, em um mesmo dia, num hospital do 
Rio de Janeiro. Verdadeira raridade que se 
á5nsiga atender a quatro pacientes necessi

-kfclos de novos rins em um mesmo momento. 
. Tem os no Brasil milhares _de pacientes nas 
illas de espera para transplante. Alguns espe
l'âin por longos anos com limitações sérias 

em suas atMdades cotidianas, submetidas a 
processos dolorosos e desgastantes. 

Solicito a transcrição de um artigo que foi 
a mim enviado por um desses pacientes que 
são oórigados a se submeter a prolongadas 
sessões de hemodiálise, três vezes por sema
na, enquanto aguarda o beneficio de um novo 
rim que possa devolvê~Jo a uma vida normal. 

Seu artigo é um apelo às autoridades no 
sentido de que desenvolvam campanhas para 
o esclarecimento da população sobre o assun
to e da criaf;ão de um programa de trans
plantes com verbas específicas para esse fim. 

--Junto aqui o meu apelo para que o Governo 
olhe com mais seriedade para o problema 
dessas pessoas que por falta de recursos e 
de doadores continuam amargando sua exis
tência. Urge medidas no sentido de que seja 
criada uma política de saúde que contemple 
prioritariamente essas pessoas que têm a vida 
por um fio. (Muito bem!) 

DOCG/>1ENTO A Q{JE SE REFERE O 
SR. IRAM SARAIVA EM SEU DISCURSO: 

SOS" RIM 
Dr. João Evangelistif Ferr_az 

Oo/ánia - Goiás 
A vida, em si mesmo considerada, é o maior 

e mais alto património a que uma criatura 
pode aspirar. 

Em qualquer âmbito dimensional em que 
se verifique, é a vida um tesouro inestima
ve1mente precioso. 

Zelar por ela ao máximo, é bom, profícuo 
e natural. 

Omitir-se à preservação da vida, sob qual
quer aspecto, é mau, é destrutivo e antinatural. 

Face a tal premissa universalmente válida, 
é que a medicina arvora-se, por excelência, 
no sacrossanto sacerdódo em prol da vida 
e da saúde. 

A medicina tem por meta e escopo a preser
vação es-correita da vida e da higiene, e por 
horizonte, a saúde. 

Hoje em dia, em meio a complexa e contur
bada época metalista em que vivemos, tão 
elevado ideal tem sido terrivelmente conspur
cado. Não podemos cogitar acerca do real 
progresso de uma Nação, se seus compo
nentes se encontram via de regra, ou seria
mente enfermos, ou à mercê de tratamentos 
que deixam a desejar, em termos de bons 
res_ultados. 

A vida, a saóde, são finalidades em sl mes
mas, tão elevadas, que transcendem o imedia
tismo dos cavilosos interesses terrenos, em 
nome dos quais, infelizmente ,faz-se tudo, até 
mesmo deiXando-se de considerar o direito 
básico primordial e essencial, que cada pessoa 
tem a ser condignamente tratada, no tocante 
a problemas de saúde. 

Mormente nos quadros clínicos mais gra~ 
ves, a questão assume proporções estarrece
deras. 

O sacrossanto sacerdócio da Medicina tem 
sido VIlipendiado, curvando-se ao Todo-po
deroso Deus-cDnheiro. 

Em verdade, o dinheiro sendo criação do 
ser humano, deve prestar-s_e ao bem social 
abrangente. Não é logo dotado de bem ou 

de mal, e sim pode apresentar~se na seiVa 
vital a fluir hannoniosamente pelos veios da 
economia pública, em prol do bem·estar de 
todos. 

Foi sendo com base na consciência do bem 
coletivo, que por exemplo, historicamente de· 
senvolveram-se valores vivenciais como a Re
pública de Platão, onde o mérito cabia aos 
jUstos e aos sábios, ou em termos de fenome
nologia social, o _século de our(), promovido 
por saudável ideologia administrativa de Péri
cles, incentivando largamente o progresso da 
Gréc;ia, e por extrapolação, do mundo, ofere
cidos que tem sido até hoje os frutos abençoa
dos do pensamento em prol do bem-estar 
de todOs; bem-estar este sintetizável neste 
magno aforisma: Mente Sã, Corpo São. 

Congratulo-me, nestas expressões, com os 
que, atuam missionariamente, em todos os 
quadrantes desse altissimo sacerdócio que é 
a Medicina. E faço por concitar, gravemente, 
convictamente, a todos, particularmente às 
autoridades conStitUídas, no sentido de des
pertarem sua inteligência, sua sensibilidade e 
sua açflo, para a gravidade do problema, para 
os gravíssimos problemas sociais de saúde 
em nosso Pais, particularmente neste fabuloso 
e predestinado Estado de Goiás e geografi· 
camente falando, aqui em Goiânia, 

Mais particularmente ainda, no tocante ao 
tratamento de pacientes dialíticos, portadores 
de insuficiência renal-aguda ou crónica, ho
mens, mulheres e criéinças, tem morrido ungi
dos às abençoadas mas também perigosas 
máquinas de_ hemodiálise, sem qualquer sub
venção a toda uma equipe profiSSionalmente 
habilitada e assim ficando sem divisar nenhu
ma perspectiva de uma tão necessária e tão 
reclamada cirurgia de transplante. 

O esforço hercúleo de uma plêiade de médi
cos abnegados à qual sonoridade de luz em 
meio à terrível cacofonia arritmica e cho.cante 
da tremenda insenSibilidade geral ao proble
ma, da omissão das autoridades constitucio
nais, daS autoridades do governo do Estado. 
da direção do lnamps, bem como do desinte
resse e total ausência de amor ao próximo. 

De nada valem medidas administrativas ou 
paliativas diversas para os problemas nacio
nais, se as autoridades da União não tomam 
providências para que as condições de trata
mento de saúde de nossa gente melhorem. 
Especialmente, no tocante ao tratamento do 
paciente dialítico, a questão se reveste da mais 
expressiva seriedade. Sou um desses paden· 
tes e estou no programa para mais de um 
ano, tendo passado por hospitais de Ribeirão 
Preto e Araraquara e atualmente fazendo três 
sessões semanais de hemodiálise, de 4 horas 
cada uma, no hospital São Francisco de Assis, 
dessa capital. 

Uma fibra estóica e heróica é o que sustenta 
essas pessoas, cuja vida não pode nem deve 
ser mantida indefinidamente apensada a um 
rim artificial, a proceSsos cibeméticos. desgas
tantes e dolorosos. 

Se cada autoridade constittúda, detentora 
de poderes decisórios, sentisse na pele o que 
é, realmente, o tratamento dialítico, sensibili
zar-se~ia de imediato, ao problema, e passaria 
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a envidar todo e qualquer esforço, no sentido 
da obtenção de verbas para incentivo de um 
projeto de transplantes renais em Goiânia, por 
meio do tão criticado, mas sempre abençoado 
lnamps, sem o qual o tratamento e _o trans
plante seriam totalmente impossíveis. Um 
transplante na categoria de particular atual
mente, com os exames imunol6gicos,_está na 
ordem de 1 milhão e 500 mil cruzados. Pelo 
Jnamps custará apenas 300 rhii cruzados, sen
do que o tratamento de cada paciente, atual
mente,_ fica na ordem de 90 mil Cruzados, e 
mais o auxmo-doença. A política de transplan
te em Gofânia irá reduzir em muito as despe
sas do lnamps, q4e bem ou mal, vai cum
prindo as suas altíssimas finalidades. 

Fala-se em tantas espédes de políticas, so
luções e medidas porém, em caráter priori
tário, absolutamente premente, mister se toma 
de_ fato implantar a política em prol da vida 
e da saúde, as soluções em prol do bem-estar 
social da população, e as medidas erradica
deras de cunho sócio-econômico, por urna 
vida saudável e digna. 

Caso isso não ocorra, não se__ estará séquer 
honrando o dístico luminoso a espraiar-se pe
Jo azul profundo de nossa bandeira: ORDEM 
E PROGRESSO. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR- MACIRO BEI'IE\IIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Pre
sidente, Srs. Senador_es_, instalou-se, terça-fei
ra, em Brasília, o XI Congresso Brasileiro de 
Avicultura, nas dependências do Centro de 
Convenções, com o comparecimento de dele
gações de quase todas as Unidades Feder~
tivas. 

Ao lado do magno conclave, realiza-se, 
igualmente, a XI Exposição de Avicultura, nu
ma promoção de longo alcance que objetiva 
destacar o trabaJho levado a efeito por aquele 
importante_ setor empresarial em favor do de
senvolvimento nacional. 

Recentemente, Sr. Presidente, eu trouxe a 
debate neste plenário reivindicações de inte
resse dos avicultores nordestinos, lendo, inclu
sive, longo telex dirigido pelos interessados 
aos Ministros Maílson da Nóbrega e !ris Re
zende. 

Na ocasião, aliás, recebi apartes soUdários 
de vários senadores daquela região, todos em
penhados em que o Govemo" aSsegurasse, a 
preços razoáveis, os insumos reclamados para 
a normalização do mercado, carente de um 
estoque de milho capaz de atender à demanda 
da categoria. 

Não tive ciência, até agora, de que provi
dências saneadoras houvessem sido adotadas 
para regularizar a difícil situação vivenciada 
pelos avicultores do Ceará e de outros estados 
do Polígono das S_ecas. 

Sabe~se. indusive, que os dirigentes nacio
nais da entidade, presentes na Capital da Re
pública, farão contactos com as áreas gover
namentais competentes para garantir o acolhi
mento de postulações já alinhadas pela Asso
ciação Brasileira de Avicultura, entre as quais 

se insere a que diz respeito, particularmente, 
ao Nordeste. 

Saúdo todos os avicultores do País, partici
pantes do XI Congresso, fazendo votos no sen~ 
tido de que obtenham dos ministérios indica
dos uma pronta solução para os pleitos já 
abalizadamente expostos. 

Senadores e deputados, instados a se posi
cionar em favor de tais reivindicações, assegu
raram às mesmas integral apoio, daí por' que 
entepdi de voltar a esta tribuna para reiterar 
o propósito de envidar esforços para que a 
avicultura nordestina não venha a sofrer nova 
crise, à falta de produtos essenciais ao pleno 
funcionamento das granjas que ali se situam. 
(Mufto bem!) 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
condes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB .. Como Ud~. pronuncia o seguinte_ dis
cursO. _Serii reviSão dO oradOr.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, encaminhou o Senhor 
Presidente_ da República ao Presidente do Con
gresso Naciorial, Senador Nelson Carneiro, 
um alentado documento, em que responde 
às proposições do Congresso Nacional, com 
vistas a um encaminhamento do processo 
eConómico no Brasil. de recuperação das fi
nanças públicas, de ordenação da adminis
tração do Estado e, em última análise, de pre
venção contra o ingress_o num processo hipe
rinflaclonário. 

O Presidente da República encaminhou o 
documento com todo o respeito, com todo 
o zelo, com todo o empenho que a proposta 
do LegiSlativo merecia. An-ãlisou, item por 
item, cada uma das medidas elencadas, e elas 
cOinpunham um grupo de quase 30 -suges
tões. 

O-que-surpreende, Sr. Presidente, é _que, 
tão logo a proposta do Presidente da Repú
bl_ica chegou ao Congresso Nacional, críticas 
passaram a ser exercitadas, em antecipação, 
de forrria aprioristica, até mesmo à sua leitura. 

Duvido que no momento em que a impren
sa colheu declarações de Srs. Parlamentares 
a respeito da carta enviada pelo Presidente 
da Repúblíca, esta já tivesse sito lida ou, pelo 
menos_, já tivesse merecido o cuiclado e a aten
ção que se fazian:t necessários. No entanto, 
Sr. Presidente, alguns necess;ários. No entanto, 
Sr. Presidente, alguns começaram a assacar 
condenações do tipo ''não li" e "não gostei". 

Ocorre, Sr. Presidente, a grande maioria das 
proposições foi formulada aqui mesmo, no 
seio do Corigresso Nacional, com a audiência 
de inúmeros setores da sociedade, de empre
sários, b-abalhadores, economistas. Pelo me
nos foi isso o que prodalnai'ãm- os autores 
do documento originariamerite encaminhado 
ao Presidente da República. 

Ora, o Presidente José samey, ao encami
nhar o seu documento, fez menção a alguns 
tópicos que já vinham sendo conduzidos pelo 
própriq Poder EXe_cutivo. E riã_o há de se negar 
que muitas daquelas medidas já estão em pie-

no curso, já estão em andamento ou já estão 
produzindo efeitos jurídicos, económicos e so
ciais. 

No entanto,_ bastou o Presidente da Repú- -
blica dar uma demonstração cabal daquilo 
que já vinha executando, daquilo que já vinha 
pondo em prática, para que alguns dissessem 
que o documento oriundo do Executivo não 
tinha nada dE~ novo, não tinha qualquer inova
ção, não tinr.a qualquer proposição capaz de 
modificar o rumo dos ªcon_t~cimentos da área 
financeira e econômica do País. 

Além do que o Executivo já vem fazendo, 
o Senhor Presidente da República encami
nhou duas propostas e se comprometeu a 
encaminhar outras tantas de imediato. As pro
postas enviadas ao Congresso Nadonal são 
objeto de consenso nacional. _ _ __ __ 

Sr. Presidente, quem em sã consciência, 
neste Pais, haverá de negar interesse relevante 
à decisão_ de tratar como- crime passível de 
punição, com a perda da liberdade, a sof]_ega
ção fiscal? 

Todos sabem que~ sonegação corre des
vairada por este País, que não pagam impos· 
tos, principalmente os mais bem aquinhoa
dos, principa1mente as empresas mais sólidas 
e mais bem •;ostabelecidas no mercado e que 
o conjunto d."3. sonegação fiscal chega a com· 
por um prejufzo da ordem de 20 bilhões de 
dólares ao erário público. 

Sr. Presidente, eS-stis coisaS são ditas escan
caradamente nos jamais, nas emissoras de 
rádio e de televisão, nas tribunas das duas 
Casas do Congresso N.::icional. E quando o 
Governo resolve tomar uma atitude casada 
com outras determinações de cobrança da 
dívida ativa, de estimulo à execução dessa co- _ 
brança, inclusive_com a contratação de advo
gados no interior, para promover uma coleta 
de taxas que têm sido subtraídas ao Tesouro 
Público, de repente_vozes aparecem para dizer 
que essas medidas não têm qualquer alcance. 
Ao lado disso, Sr. Presidente, o Governo enca
minha uma proposta de privatização de 18 
empresas pú':>licas, iniciando o processo efeti
vo de privatização neste País. 

Sabemos há quantos a-nos se diSCute a pri
vatização no Brasil; sabemos qúe todo politico 
bem posto neste momento, ou procurando 
assumir ares de modernidade, fala exaustiva
mente em privatização de empresas, em de
sestatização, em enxugamento da máquina 
administratiVa~ em afastamento do Governo 
das atividades econômJcas típicas do setor pri
vado neste País. 

No entanto, quando o Governo apresenta 
uma proposta concreta, quando se trata de 
realizar, quando Se trata de executar, imediata
mente as vozes discordantes começam a fazer 
coro com o Jobby fora çla instituição parla
mentar, que\1sa coibir, que visa criar inibições_ 

-para que esse processo seja levado a cabo. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR_ MARCONDES GADELHA- Só 
um instante, nobre Senador Jutahy Maga
lhães. _ -

Esquecem todos eles que os seus candi
datos à Presidência da República, sem exce-

.. -_. 
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ção - todos eles -, em seus programas de 
governo, em suas propostas de candidatos, 
apregoam abertamente a privatização de em
presas, mas na hora de executar, só _porque 
é este Governo que eStá promovendo essa 
privatização, imediatamente voies surgem pa
ra dizer que não era exatamente isso que esta
vam querendo dizer. 

Ouço V. Ex•, nobre seriadOr Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Agradeço a 
V. Ex~ pela oportunidade do aparte, porque 
é natural que existam vozes discordantes, uma 
vez que nem todos os partidos subscreveram 
as propostas que foram encaminhadas ao 
Executivo. O detalhamento das questões pode 
surgir aqui e ali, na diSCordância até daqueles 
que têm a intenção de atender ao que foi pro
posto ao Executivo. uma das vozes discor
dantes que tive a oportunidade de tomar co
nhecimento foi a de um dos considerados "pa- -
pas" da área económica, do Partido de V. Br', 
o Deputado Fraildsco Domelles. SLEx" decla
rou - embora com outras palavras - que 
as medidas foram praticamente inócuas. Esta 
é a opinião do Deputado Francis-Co D_Omélles. 
Concordo p~enamente com a proposta de se 
ser mais duro com os sonegadores de imp-os
to, e devemos apoiar esta medida. Quanto 
à privatização, devemos_examinar as questões 
individualmente. Por exemplo, o problema da 
Frãnave, no río São FranciSCo, é uma empresã 
deficitária. Temos de olhar também o aspecto 
social das questões. Então, desejo Saber do 
Governo o que vai ser colocado no lugar da 
Franave, porque -não podemos exigir que 
aquela população ribeirinha vá locomover-se 
a nado pelo rio São Francisco. Se acabarem, 
pura e simplesmente, com a Franave, sem 
colocar nada no seu lugar, o povo vai ter que 
se locomover a nado, posto que não conta 
com outro meio de locomoção. Nesses luga· 
res não existem estradas ligando as comuni· 
dades com um centro urbano, ou mesmo ru
ral, da região. Então, são casos eSpecíficos 
dentro da proposta que fiz, de que a privati
zação deveria ser antecedida e examinada pelo 
Congresso caso a caso: _Eü gOstaria de obter 
informações a respeito desta questão. Mesmo 
os que não subscreveram a proposta do Legis
lativo, mas que, atendendo aos interesses na
cionais e aos compromissos dos seus parti
dos, se manifestaram através do documento, 
lógico que esse apoio será muito maior do 
que V. Ex" imagina. Que Surjam -discordâncias 
é natural, porque nem todos assinaram esse 
documento. Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. MARCONDES GADELHA - V. 
Ex' cita o caso da Franave,_ que exercita a 
navegação no rio São Francisc._o, Em princípio, 
tenho uma admiração enorme por aquelas 
populações ribeirinhas do_ i'io São FrancisCo. 
De certa forma, estoU alF afetivamerite preso 
ao São Francisco, por laços -familiares, pois 
a minha esposa é ribeirinha desse rio. No en~ 
tanto, nobre Senador_Ju_Why Magalhães, V. Ex' 
faz uma consideração de ordem meramente 
social, e é isso que faz com que o Govel'rio 
venha mantendo uma empresa que - V. EX' 
mesmo reconhece - ê_ defLc.itária. O mesmo 

argumento de V. Ex- será usado em relação 
a Enasa, empresa que faz a navegação no 
Amazonas. -se o Senador Aureo MeiJe esti
vesse aqui, certamente estaria dizendo que é 
um crime privatizar a Enasa. 

Nesta forma, cada um tem um argumento, 
quase sempre de natureza social, para susten
tar empresas, afinal de contas, deficitárias. 
Acontece que pelo social. responde a socie
dade como um todo. O conjunto das empre
sas deficitárias, o conjunto das ações desas-
tradas que têm sido tomadas até aqui pela 
administraÇão, é que, em última análise, vão 
res-pOridérpeTã:-inflação que acaba penalizan
do a todoS. Reconheço a justeza da colocação 
de V.~ quanto à necessidade de preservação 
do rio São Francisco como via de escoamento 
de pessoas, de mercadorias, por sinal até mul
to mais barato do que qualquer outra forma 
de transporte. Pelo menos é esta a concep!ião 
que temos, de que os rios são estradas que 
não precisam de restauração, de que os rios 
são estradas naturais que não requerem qual
quer forma de investimento e que 6 transporte 
por via marítima ou por via fluvial é infinitãw 
mente mais barato do que a opção rodoviária 
ou ferroviária. No entanto, nobre Senador Ju
tahy Magalhães, ninguém quer privar o São 
Francisco da navegaçãO; ninguém quer privar 
as suas populações do abastedmento natural 
_de mercadoria ou do deslocamento. Isso pode 
continuar a ser feito, só que por empresa privaw 
da. Só ficou a cobrança. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me, 
nobre Senador. (Assentimento do orador.) 

Poc;le ser feito. A indagação é se o Governo 
já tem algum entendimento sobre isso. Vamos 
admitir que não surja nenhuma empresa inte
ressada na compra da Frãiiã.Ve, ou, se surgir 
algum interessado, quais serão os valores do 
transporte a serem pagos pela população? V. 
EX' fala que, se estivesse aqui o nobre Senador 
Aureo Me_llO, a ~asa também estaria em de· 
bate. Acredito que sim. Por questões sociais 
_e quesiOes económicas, compete ao Governo 
atender também não apenas ao aspecto eco· 
nô_rnico, _ma,s à questão social da ~· a popula· 
ção. Se fôssemos exagerar,- diríilir~; s até que 
é um preceito constitucional o direito de loccr 
moção, o direito de _ir e vir. E se o Governo 
tira as condições_ possíveis de um ribeirinho 
fazer o seu transporte, a sua locomoção diária 
para ir ao trabalho e não lhe dá nada em substi
tuição? _E_ essa empresa que é retirada, e que 
recebe realmente subsídio, por isso mesmo 

-é deflcitária,·porque há uni' sUbsídio do Gover
no para os preços das passagens serem bem 
inTerferes aos preços normais e naturais. En~ 
tão, esta é a diferença. Na minha terra, por 
exemplo, Uslba e Franave São duas coisas di· 
fefentes, embora existam razões que outros 
POdem apresentar, como eu mesmo poderia 
apresentar, -a reSpeito_da Usiba. Estou vendo 
o aspecto social, se_ o Governo tem condiç_ões 
de colocai no ]uSar da Franave uma empresa 
privada. Se for empresa privada, 6timo. Mas 
a empresã priVada terá condições de se man
ter com essas passagens subsidiadas, ou terá 

- - qUe áufnerttar õ preço das passagens de tal 

maneira que ninguém poderá utilizar o trans
porte? . 

O SR. MARCONDES GADELHA - É 
exatamente esta falácia que quero analisar 
com V~ ~. porque ela tem servido de argu
mento contra a privatização de outros grupos 
muito maiores do que a Franave. A Franave 
é uma empresa de pequeno porte. Não se 
pode alegar que não haja capital nacional ca
paz de adquirir essa empresa. Não há de se 
negar que haja interesse económico na utiliza
ção daquela rota, porque acabamos de afirmar 
aqui que a relação custo-beneficio é infinita
mente favorável à operação da rota. E se não 
o for, nobre Senador Jutahy Magalhães, se 
a opção dos empresários for pelo transporte 
ferroviário ou-pelo transporte rodoviário, por~ 
que aJguma maneira de transporte tem que 
haver naquela região, eu acho um absurdo. 
Acredito que haverá um interesse muito gran
de pela rentabilidade do transporte fluvial, mas 
se a opção for essa, paciência, nobre Senador, 
é porque o sistema seria inviável e não com
petia ao Governo mantê-lo a título ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas V. Ex' 
está falando no transporte de mercadorias. Pa
ra mim a população nlio é uma mercadoria. 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Não, eu falei em população e mercadorias. 

O Sr. Jutahy Magalhães -A mercadoria, 
está certo. Acredito que haja interesse, como 
existem hoje empresas particulares que fazem 
o transporte de mercadorias pelo rio São Fran
cisco; Deficitário·- como V. Ex.' sabe mais 
do que eú --- é o transporte de pessoal, é 

. o transj)õrte de passageiro. Este, sim, é o item 
deficitário. O empresário visa o lucro: E lere
mos algum empresário interessadO em dar 
as condições necessárias para manter esse 
transporte de passageiros? O transporte de 
mercadorias, tudo bem, embora não diga, tan
to quanto V. EX', que o rio não precisa de 
aplicação de recursos, porque o rio São-Fran· 
cisçO está precisando agora, a cada dia, por 
causa do assoreamento. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Vou 
dar um exemplo banal a V. Ex• 

Lá, mesmo, no rio São Francisco, a-quele 
sistema de balsas, operado por uma empresa 
privada, que faz o transporte de passageiros 
e de cargas entre as cidades de Penedo, em 
Alagoas, e a de Neópolis, em Sergipe, se manw 
tém há vários anos. Num dado momento foi 
construída uma ponte em Propriá, e se dizia 
que ·a enfpresa iria à falência. No entanto a 
empfesa eStá lá em Plena operação, prestando 
serviços extraordinários, de natureza social e 
económica também, sem qualquer reclamo 
da população, sem qualquer queixa, popula
ção que continua a utilizar essas balsas regu
larmente. E V. ~encontra, sabe melhor do 
que eu, ao longo do rio São Francisco, inúffie~ 
ras .companhias de navegação privadas que 
têm rentabilidade, que têm resultados exce
lentes. 

Acima de tudo, quero dizer a V. Ex" que 
o Governo-teve o cuidado, teve a parcim6nia 
de mandar sob forma de projeto de lei, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. tsso quer dizer que 



V. Ex• poderá emendar essa matéria; V. EX' 
virá, aquj, ao plenário, provar ·a esta Casa que 
a Franave é viável, que ela não dá prejuízo, 
ou que o custo social que isto_ envolve não 
poderia ser coberto pela eficiência da gestão 
priVada, porque há urna compensação tam
bém.- V. Ex-' há de verificar este dado muito 
importante, porque, muitas vezes, o que cha
mamos o custo Social de desativação de uma 
empresa pública, ou da alienação, pode ser 
perfeitamente compensado pela eficiência, 
pela modernização, tomando o transporte 
mais barato, mais rápido e muito mais eficien
te, o que resulta também em beneficio social 
multo amplo, que V. Ex", certamente, não há 
de ignorar. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Outro aspec
to, nobre Senador Marcondes Gadelha, se V. 
Ex" me permite, e eu me comprometo a que 
esta seja a última.interrupçllo. 

OSR. MARCONDES GADELHA-Mui
to me honra o aparte de V. EJr 

O Sr. Jutaby Magalhães:...._. Quero lem
brar a V. Ex• que também a· n6s interessa -
e _acredito que também a V. Ex" - qual a 
forma de alienação ... 

OSR.MARCONDESGADELHA-Está 
dito no projeto. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Fala-se, às 
vezes, em leilão; fala-se dessa ou de outra for
ma de concorrência, mas não podemos mais 
aceitar que o próprio Estado financie o empre
sária adquirente da empresa estatal, parque 
sabemos quantas empresas dessas, que fo
ram privatizadas, os recursos são transferidos 
do próprio Poder Executivo. É o próprio 06-
vemo, é a própria União que dá os recursos 
necessários para o empresário éomprar uma 
empresa que era da União. Também ~s 
aspectos é que temos que olhar com muito 
carinho. ' 

O SR- MARCONDES GADELHA- Le
vanta V. Ex-, com muita propriedade, uma 
questão importante, ou seja, de onde virão 
os recursos para a aquislção dessas empresas. 
Este era um ponto que eu queria abordar, 
porque muita gente diZ,: "não há recurso, não 
há empresa brasileira, não há capital nacional 
para comprar". Não é a Franave, mas para 
comprar a Usiminas, ou para _outra grande 
empresa, uma empresa de porte incomen
surável. 

Devo ponderar, em primelro lugar, que exis
tem, no mercado financeiro, ociosos, sob for
ma de poupança, que eu diria entesourada, 
no over, no open, etn CDB, em cadernetas 
de poupança, em toda esta parafernália gera
da para criar juros e correção monetária cento 
e vinte bilhões de dólares que s_ão usadOs a 
título de empréstimo ao Governo e que, na 
verdade, apenas geram juros e correção mo
netária A quem pertencem? A que conglome
rados, a que pessoas, a que entidades, a que 
empresas pertencem esses recursos? É um 
levantamento que cabe ao Congresso Nacio
nal fazér e é muito fácil de operacionalizar. 
Existem aí recursos ociosos, as empresas bra
sileiras, o setor privado nacional está altamen-

te capitalizado. Há uma balela muito grande 
quando se fala em falência e em crise econó
mica neste País. Quando se fala em crise eco
nómica neste País, é porque existe uma crise 
no setor público, uma crise das finanças públi
cas, as qua!s estamos tentando recuperar. Mas 
o setor privado vai muito bem. Está com muito 
dinheiro. Está altamente capitalizado e tem 
condição de adquirir e de operar essas em
presas. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Vou quebrar 
minha promessa, mas tenho que dar uma ex
plicação quanto ao que V. EX" acabou de falar. 
O meu problema não é dizer que não há di
nheiro de empresas privadas. O que digo é 
que muitas dessas privatizações, que já fOrain 
efetivadas, foram feitas com rel.:'ursos do pró
prio Oóvemo. O Govemo fmandou o empre
sário que adquiriu determinada empresa e, 
no meu entender, indevidamente, porque fi
nanciou num percentual muitó acima da me
tade do capitaL Esta é a indagação que gosta
ria de, fazer em um momento adequado; co
mo_s_erá feito o_ fmanciamentO? Será fir1áncia

-menta do Governo para, com o próprio dinhei
!:0 do Governo, se comprar as empresas do 
Governo? Penso que isso é errado. 

OSR.MARCONDES GADELHA-Evi
-dentemente, isto seria não um absurdo, mas 
urila monstruosidade. O projeto disciplina a 
maneira como essas empresas serão aliena
das. 

Em primeiro lugar, devo dizer a V. Exf que 
haverá uma reserva acionária para os empre
gados da empresa, que será adquirida por um 
custo sempre 15% abaixo do valor de merca
do. Acredito que haverá interesse dos empre
gados em adquirir esse percentual. Até porqu-e 
o próprio projeto de lei propõe que os empre

-gados das empresas possam mobilizar o seu 
Fundo de Garantia para adquirir ações das 
empresas a que pertencem. Há uma parcela 
mínima, 1%, que será simplesmente doada 
aos empregados das empresas. Do restante, 
nobre Senador, 30%_, no mínimo, do que for 
adquirido, têm que ser depositado à vista e 
apenas 70% podem ser financiados. Há uma 
disciplina sobre a aplicação do produto da 
alienação. No que se refere às empresas priva
das adquirentes, elas terão que aplicá-lo ne
cessariamente no saneamento do passivo 
dessas empresas, no saneamento das dívidas 
porventura existentes. No caso do T escuro 
Nacional, o produto será recolhido necessa
riamente ao Erário. 

Todo esse mecanismo está detalhadamen
te analisado, explicitado, no texto do projeto 
de lei. 

Recomendo a V. EX faça uma leitura cuida
dosa deste projeto de lei. V. Ex", homem zeloso 
pelo interesse público, pe-la lisura nos negó
cios públicos, pela exação das operações, con~ 
forme tem demonstrado ao longo de toda a 
sua vida, com uma coerência exemplar, que 
eu, sinceramente, admiro, há de ver, há de 
descobrir os senões que porventura existam 
no d(Jcum,ento. No projeto de lei há que se 
emendar, há que se corrigir, há que semelho· 
rar, há que se aperfeiçoar, de modo que, acima 
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de tudo, o interesse pú:blico seja prese!Vado 
e possa haver um benefício para a coletivi
dade, e não apropriação por grupos privile
giados de um património que é de todos. 
Quanto a este risco, nobre Senador Jutahy 
Magalhães, diria a V. Ex' que deve dedicar 
a sua atenção, mas reserve as suas preocU
pações para após a leitura do texto, até porque 
tudo está sendo feito absolutamente às claras 
e está passandO pelo crivo da consciência na~ 
dona], 

Todos os jornais publicam a forma de aJie.. 
nação, as minándas dos mecanismos de ven
da, de transferência de ações, de aquisição 
etc. Mais ainda, a matéria veio para O Con
gresso Nacional. Se houver om erro no pro
cesso, nobre Senador, não será um erro do 
Governo, não· será um errO -do Poder Execu
tivo, será uma falha nossa, será falta de acuida
de, será falta de empenho, será falte;~ de inte
resse no controle e na fiscalização dos atas 
do ExecUtivo, pOrque desta--vez o Executivo 
não está agindo sozinho, nobre Senador Juta
hy Magalháes, está encaminhando à análise 
de mais de cinco centenas de Congressistas, 
que porventura--tem uma capacidade crítica 
acima da média e acima do comum, e terão 
a capclcidade de lobrigar erros, falácias, equí
vocos ou até mesmo má-fé que por acaso 
esteja subjacente à alguma alínea, a algum 
inciso, a algum artigo deste documento. 

Mas o que nós não podemos é fazer uma 
condenação prévia, urrlã ·condenação a priori. 

Hoje vejo a Folha de S. Paulo dizer que 
o Governo quer privatizar as empresas mais 
rentáveis de 1988. Redama-se porque as em
presas são rentáveis e estariam sendo privati
zadas, não tenho certeza A Folha de S. Paulo 
enumera três empresas que tiveram resulta
dos brilhantes em 1988. Certamente essas 
empresas estiveram atentas aos resultados 
económico-financeiros e não ·aos resultados 
sociais a que V. Ex!' alude. No entanto, o Gover
no é criticado. Por um lado, por não dar aten
ção ao aspecto_social da questão; por crutro, 
por não dar atenção aos êxitos, _ao sucesso 
econométrico apresentado por determinadas 
empresas. Temos que fazer unia análise mais 
circunstanciada, uma análise mais detalhada 
e, acima de tudo, colaborar, ou, então, a tese 
é que não vale, ou, então, a tese__ é que não 
ê·-correta, mi, entãO, o mundo todo, que está 
promovendo essas privatizações, é que está 
equ,ivocado. 

Nobre Senador Jutahy Magalhães, se admi
tirmos que essa vo9a liberal que neste mo
mento percorre o mundo todo, que propõe 
a privatização de empresas; que na Inglaterra 
chega-se a privatizar o Aeroporto de Heathrow; 
em que se chega, em outras circunstâncias, 
a propor a privatização até do sistema de pri
sões, como foi proposto nos Estados Unidos, 
se acreditarmos que essa redescoberta do sis
tema liberal de gestão, de administração, co
mo a mais eficiente, se atribuirmos valor a 
isso, então, temos _que, na melhor das hipóte
ses, tentar aprimorar o documento do Gover
no e não negar a sua validade. Se, por acaso, 
ele é superficial, então, devemo·nos aprofun
dar no seu estudo. Este é o primeiro passo. 
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São 18 empresas estataiS. T einOs riiãis de -ôOO 
neste País, estamos começando com algumas 
que estão, notoriamente, claudicantes e ne
cessitadas de um tratamento mais especifico, 
porque estão onerando a coisa pública. Esta 
atitude pode ser ampliada em várias outras 
direções. 

Outro ponto que se_critica, Sr. Presidente, 
é o da determinação do Governo de não alterar 
três propostas, apenas, daquele enorme grupo 
de sugestões. E o Presidente explica, minucio
samente, por que não pode fazer a anistia dos 
débitos, pois considerou que_ essa anistia pode 
estimular, no futuro, a sonegação que neste 
momento se pretende combater. 

Em segundo lugar, o Presidente diz que não 
pode suspender os subsídios por oito meses, 
conforme soUdtado pelo Congresso Nacional, 
porque a Constituição que votamos não o per
mite, já que fere o preceito do direito adquirido. 
Em algumas circunstânCias, como o caso do 
Fmor e do Finame, os agentes econômlcos 
já fizeram as suas aplicações, as deduções 
dos seus lmpostos de Renda Não há como 
reverter esse processo, na forma que é solic:i
tada pelo Congresso Nacional, pelo menos 
no decorrer deste ano. E. finalmente, a parali
sação dos empréstimos do setor público, por
que ~o necessários para a realização de obras 
de infra-estrutura. _ _ 

É prec:iso que se diga que este Governo 
já adotou, antes mesmo_de o. Congresso pedir, 
o sistema de não gastar mais do que aquilo 
que arrecada, a não ser para o pagamento 
de dívidas. porque estas são absolutamente 
kK:ompreensívels. Mas, os investimentos por
ventura havidos, quase sempre, ou diria que 
na quase totalidade, referem-se apenas à recu
peração de obras que já estavam instauradas 
ou à conclusão de outras que já estavam ini
ciadas. 

Este é um Governo que não se caracteriza 
especificamente por grandes realizações ma
teriais. O grande empenho do Governo José 
Samey tem sido, no campo político, a preser
vação das instituições, a garantia de uma tran
sição demo_crática, a realização de uma As
sembléia Nacional Constituinte; e, na área ecó
nômica, uma luta encarniçada contra o pro
cesso inflacíonárfo, que tem, entre as suas 
causas, uma espécie de "Cultura da depen
dência estatal", que, infelizmente, existe aqui 
no Brasil e que é extremamente difícil de ser 
erradicada. 

Nossa esperança está, agora, na participa
ção do Congresso Nacional. O Governo ja
mais poderia, isoladamente, resolver o proble
ma inflacionário no Brasil, porque ele está liga
do a um descompasso entre receitas e despe· 
sas. Há uma pressão violenta para se fazer 
o Governo gastar em benefícios sociais de 
toda ordem, em incentivos, em subsidias, que 
chegam a um número _de 54 tipos de subsí
dios, sob os mais variados aspectos e_ pretex
tos, além do que, a manutenção de uma má
quina estatal pesada, obsoleta, engordurada 
e de extrema dificuldade de manejo. O gover
no faz um empenho no sentido de reduzir 
esses _encargos, de adquirir um pouco mais 
de leveza na sua estrutura, como forma de 

combater a inflação ou, pelo menos, impedir 
que este País caia em hiperinflação. 

Sr. Presidente, estamos apenas começan
do. OUtras medidas virão na seqüência, e se
rão cada vez mais profundas. Teremos, dentro 
em pouco, a redução de alíquotas para impor
tações, coisa que o Governo já vem operando, 
mas que pretende intensificar; redução de alí
quota para importação de bens de capital, para 
importação de insumos e, se dependesse da 
minha opinião, para Importação até de bens 
de consurr'lo. Esta redução de alíquota para 
importação certamente vai contrariar setores 
poderosfssimos da indústria ·e do- comércio 
no Brasil. O Governo não pode operar sozinho 
urna decisão dessa natureza, se não tiver o 
apoio do Congresso Nacional, se não houver 
um consenso dentro das forças políticas de 
que isso é importante, de que isso é necessário 
para dar competitividade à própria empresa 
n~clonal, para aumentar a oferta de bens reais 

-e, desta forma diminuir_ o custo de vida no 
PaíS. 

Sabemos que o Brasil é uma das economias 
mais fechadas âo Mundo;- estamos girando 
9 aparelho produtivo do Brasil com um nível 
de importações que ainda é equivalente ao 
que tínhamos em 1974. De lá para cá 15 anos 
são passados. O País cresc:eu; a população 
chegou a 150 milhões de habitantes, as neces
sidades aumentaram brutalmente. No entan
to, estamos girando a nossa economia com 
o mesmo volume de importações que tínha
mos em 1974. 

Ora, Sr. Presidente, isso só pode acontecer 
em prejuízo do ·contribuinte, em prejuizo do 
cidadão; isso só pode acontecer com obsoles
cência e com má qualidade de produtos, com 
baixa competitividade e com necessidade de 
proteção do Governo. Por isso, o Governo gas
ta com subsídios, protege exaustivamente o 
seU setor produtivo, que, dadas as alíquotas 
imensas, de importação que, na verdade, ope

_ram wn bloqueio enorme e intransponível ao 
ingresso de qualquer mercadoria no Brasil e 
não se sentem obrigadas a um esforço de 
modernização, a um esforço de incremento 
em teCnologia, up-to-date de modificação em 
sistemas de gestão e de aperfeiçoamento, en
Turi, do seu sistema de vendas; tudo isto a 
redução de alíquotas de importação poderá 
desencadear. Há propostas no sentido deres
taurar expectativas favoráveis quanto à morali
_dade, quanto ao fim das mordomias neste 
País, porque se clama, a todo instante, pe]a 
restauração da mora1idade e pelo fim das mor
domias. O Governo va1 propor a alienação de, 
pelo menos, 16 mil imóveis. Sei que, num 
dado momento, haverá críticas contra essa 
atitude_ do Governo. Todos vêm damando, há 
mais de d_ez anos, por soluções desta natureza, 
mas, na hora de executar, na hora de operar, 
na hora de faz_er, interesses são sempre contra
riados e hàverá sempre uma oposição. Não 
obstante, a determinação do Governo é pros
s_eguir nessa marcha. Não vai passar um dia, 
uma semana, sem que uma nova proposta 
GoYemo quer mostrar ao País que mantém 

os controles da economia. que seguirá ope· 
rando esses controles até o último dia do seu 

mandato, que não pode deixar sem uma aten
ção riQoroSa a administração, neste momento, 
sob pena de termos um estiolamento geral, 
uma perda de_ confiança; de credibilidade e, 
gfi_nal de contas, resultados desastro_sos, como 
os que foram experimentados pelos nossos 
vizinhos; Há de se dizer: "mas o Presidente 
Sarriey -está em fiin de mandato, o Pr_esidente 
Samey não foi eleito pelo vqto direto ... " Ora, 
Sr. Pr~sidente, o Presidente Alfonsín fol.eleito 
pelo voto direto, no entanto, a hiperinflação 
alcançou a Argentina de forma impiedosa, e 
aquela que era a nação mais ric:a do Conti
nente e aquela que tinha uma das rendas per 
cêlpita mais altas do Mundo há 40 anos, aquela 
qLie tinha um nível de sofisticação produtiva 
jamais alcançado por qualquer país da Amé
rica Latina, hoje se encontra numa situação 
aflitiva, numa situaÇão- eXtremamente -calami
tosa, que nos Comove e arrasta a nossa solida
riedade, mas também o medo de ingressar
mos na mesma situação. Dir-se-ia: "mas o 
Alfonsín estava no fim do seu mandato';. Sim, 
Sr. Presidente, entretanto na Venezuela, 9 Pre
sidente Carlos André Peres está em começo 
de mandato,_ foi eleito pelo voto direto, e não 
impediu que o dé"sêSpel'o leVasse as pessoas 
às ruas, ao saque, ao quebra-quebra, à apro
priação indébita, à desobediência civil, a toda 
forma de ctese$truturaçáo da vid_a social do 
país. 

Os nossos vizinhos bolivianos sofreram um 
processo semelhante e tiveram que tomar me
didas duras, medidas drásticas, medidas que 
contrariam o senso_ de fraternidade em algu
mas circunstâncias, e que fazem invocar um 
damor em favor de_justiça social ou valores 
desta natureza. Na BolLvia, o_ ajuste económico 
levou ao desemprego, levou a situações muito 
mais perversas do que essas s_uscitadas pelo 
nobre Senador Jutahy Magalhães, no caso es
pecífico da Franave; no entanto, lograram bai· 
xar a inflação de 25,000% ao ano para apenas 
6%, e este mês tiveram inflação negativa. 

É possível coibir a inflação, é possíve] en- . 
frentá-la. Não somos vocac:ionados para o de
sastre. Este é um Pafs que cresceu, é um País 

- que viscejou, _é um -PaiS que floresceu, é um 
País que aumentou suas potenclalidades, vi
sando a oferecer Uma qualidade de vida ao 
nível dos povos mais bem situados no Mundo 
para a sua população e não vamos desistir 
de perseguir esse objetivo. 

Sr. Presidente, estamos muito próximos de 
ter um grande relance na economia deste País. 
O Brasil está pronto parã um novo salto quali
tativo e quantitativO no seu sistema produtivo. 
Tudo que temos que fazer e resgatar as flllan~ 
Ças públicas, é restabelecer a fiscalidade,_ é 
restabelecer a poupança pública, a capacida
de de investimento do setor público, é manter 
uma máquina administrativa ágil, capaz de dar 
condições para que se realize o progresso, 
se ~alize o_ desenvolvimento. 

Este, Sr. Presidente, é o objetivo maior de 
um Governo, que, mesmo ao final do seu 
mandato, não se entrega, não se rende, não 
cede o passo para a marcha da insensatez. 
(Muito bem!) 
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OSR.PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
- Conf;frátu1ando-se com o espírito púbUco, 
a competência e até a resistência fisica do 
nobre orador, o ilustre _Senador Marcoildes 
Gadelha, e, igualmente, do não menos brilhan
te, não menos nobre e não menos ilustreapar.
teante, Senador Jutahy Magalhães, que trans
formaram este fim de sessão num diálogo 
para um plenário totalmente vazio, agora 

· preenchido pela brilhante presença do Sena
dor Jarbas Passarinho, as últimas frases do 
orador e, para espanto da pequena audiência 
que ainda se mantém heroicamente na ga_leria 
desta Casa do Congresso, s6 resta a esta Presi
dência o dever de encerrar a s_essão, quando 
já !?e aproxima a hora do seu final. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a pa]avra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY Mt.GAJ.HÃES (PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, complementando o pronuncia
mento do Senador Marcondes Gadelha, eu 
gostaria de dizer que vejo, com satisfaçáo, que 
este Governo pretende acordar. Nos 7 últimos 
meses da sua administraÇão, procura fazer 
aquilo que não fez nos 4 anos e 5 meses; 
criar fatos de ordem administrativa para <!ten
der às necessidades da populaçáo brasileira. 

Portanto, faço votos que o Presidente não 
se canse em uma semana e _deixe de fazer 
aquilo que está sendo pretendido pelo Uder 
doPFL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Enfim - a1iás, este advérbio não se refere 
à brilhante fala final do Senador Jutahy Maga
lhães, s6 resta a esta Presidência encerrar esta 
sessão. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando, para a ordi
nária de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em pdmeiro turno, da Propostã 
de Emerida à Constituição n° 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no§ 6° do art 14, para desincom
patibüização do Presidente da República, dos 
governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos prefeitos, tendo 

PARECER, sob n9 145, de 1989, 
-Da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauricio Corrêa. 

-2-
MA TÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara no 224, ~e 1984 
(n9 1.907fi9, na Casa -d-e ori9fi01), que acres-

centa seçào ao Capítulo V do Título n da con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n~" 5.452, de }9 de maio de 1943, 
que dispõe sobre a segurança e medicina do 
trabalho. 

-3-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projek, de Lei da Câm-ar_a n~ 225, de 1984 
(rf. 2.170n9, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao caput do art 143 da Consolidação 
das Leis da Previdência Social- CLPS, apro
vada pelo Decreto_ IT'. 89.312, de 23 de janeiro 
de 1984. 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de -Ler do Senado no 49, de 1988, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
introduz alteração na Lei n~ 5.107, de 13 _de 
setembro de 1966, que criou o Fundo de Ga
rantia do Tempo- de Serviço. 

-5-
MA TÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de L_~i da_ Câmara n~ 227, de_ 1984_ 
(no i. 737 n9, na Casa de origem), que faculta 
ao prefeito municipal, na hipótese que men
ciona, a filiação à Previdência Social. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(LeVanta-se a sessão às 18 horas e 20 
minutos.) 

(DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. LEITE CHAVESNA SEsSÃO DÉ 
15-8-89EQ(JE,ENTREGOEÀREWS40 
DO ORADOR, SERIA P(JBLJCADO POS-
TERIORMENTE)" .. . . 

O SR. LEITE CHA VE8 (PMDB - PR Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há um ano, aproximadamen
te, eu registrava, aqui, a morte de Lamartine 
Corrêa de Oliveira, meu colega de formatura, 
de doutorado, um dos grandes JLJristas do 
País. E eu começava a minha homenagem 
dizendo que, no início do seu livro "O ABC 
de CastroAlves",Jorge Amado começava por 
fazer uma alegoria: 

"Na beira do cais, o namorado dizia 
à companheirã que, todas as vezes que 
morre um homem muito importante na 
Terra, nasce uma estrela no céu." 

E ele perguntava: 

'Yo~ sabe quem é _aquela estrela que 
brilha no horizonte?" 

Em seguida, ele respondeu: 

"É Castro Alves!" 

E eu dizia que se a alegoria fosse verdadeira, 
a partir daquele instante da morte de Lamar
tine, mais uma estrela brilharia ou passava 
a brilhar no firmamento jurídico brasileiro; oua 

tra estreJa passaria a brilhar, fosse verdadeira 
a alegoria. 
- Reflfo-me a Oswaldo Trigueiro~ que fãleceu 

recentemente. Tomei conhecimento tardio da 
sua morte, e requeri à CaSa, na forma regi~ 
mental, que a família recebesse as nossas êon
dolências. 

Hoje, Sr. Presidente, quero fazer um retros
pecto sobre Oswaldo Trigueiro, meu Contei· 
râneo de origem, da Paraíba. 

OConhecl-o na campanha de 1945, quando 
ele dispUtava o Governo ao lado de --AlcideS
Cameiro, e foi O'Primeiro governador nõ regi
me demOCrático posteriOr ao de Vargas. 

Alcides, o poeta, o grande orador romântico; 
e ele, o jurista, O homem formal, rígido, disci
plinado, comedido. Antes de ser Governador, 
doi Deputado Federal e, logo depois, no Go
verno CasteJio Branco, Procurador-Geral_ da 
Repúblicé! ~ Min_i§trodo Supremo Tribunal Fe
deral. 

Quando cheguei a esta Casa, em 1975, 
compareci a uma solenidade, a convite de ou
tro paraibano ilustre, José Pereira Ura, e fiqueí 
surpreso ao me levantar, porque me ladeavam 
Pereira Ura, Vergniaud Wanderley, outro parai
bano que fora Senador, Oswaldo TrigueirO e 
Ruy Carneiro, Senador desta Casa, já desapa
recido, e a mim me coube a desventurosa 
e hOnrosa n1i5Sao, também, de_ levá-lo morto 
à Paraíba. 

Oswaldo TrigUeiro, Sr. Presidente, fofi.Jrri 
eminente luminar no setor do Direito, mals 
especificamente do Direito Público, homem 
que não só bem escrevia o Direito, como era 
capaz de alcançar "grande prOfundidade nas 
afirmações ju-rídicas. Faleceu, e a Nação não 
tomou conhecimento imediato de sua morte. 

Eu não podia deixar que Uffiã vida de tanto 
engrandeci!Jl~nto para as Letras Jurídiças, pa
ra a Vidã-pública, passasse em süênc!o. E é 
por isso que, de p9sse de um de seus livros 

_ ~ ''P_roblemas do Governo Democrático'' -, 
faço este registro, para que a posteridade não 
pense que houve esquecimento do Senado 
Federal com- relação a um homem público 

-que tanto ·serviU à democra-cia: 
Entre ele e eu nunca houve completa identi

ficação de posições políticas, ele serviu, até 
certo ponto, ao movimento de 64, ou, pelo 
menos, não o combateu, e eu nasci politica
mente no combate a tal regime. Mas jamais 
poderia negar-lhe as qualificações morais, o 
exemplo de disciplina que poucos homens 
deram neste País. 

Sr. Presidente, sou um homem meio desen
cantado com o Brasil quando visito outras na
ções,_ sobretudo do Oriente. Somos um povo 
iDdisdplinado, o brasileiro não tem disdplina, 
não cumpre horário; temos, só neste ponto, 
wna grande desVantagem em relação a outros 
países. 

Entretanto, Oswaldo Trigueiro soabe disci
plinar-se. Não sei porque meios ou porque 
instantes de educação ele passou para apren
der, na vida, essas regras de disciplina. Nor
destino, como eu, da Paraíba, onde a regra 
é o impulso instintivo, o arrebatamento. Lem
bro~me de que ele foi um dos primeiros em
baixadores do meu Estado, exercendo sua 
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missão na Indonésia Não creio tenha sidO 
esse evento que lhe tenha ajustado tanto o 
comportamento particular e público. Gover
nador honre~.do, homem sob cujo passado ou 
comportamento jamais qualquer a1eivosia ou 
acusação foi levantada; entretanto, sendo libe
ral, um pouco conservador, nunca deixou, Sr. 
Presidente, de ser uma testemunha vívida da 
História e uma espécie de perito atento aos 
fatos sociais. 

Tenho dtto, aqui, no Senado Federal, muitas 
vezes, que não acredito na lei como instru
mento de sa1vação das_ populações margina
lizadas e esquecidas; digo que a lei traz peque
nas melhoras, mas não propordona nunca 
a felicidade coletiva de ninguém, porque não 
liberta. E dizia que só as revoluções são capa
zes de mudar os hábito$ e O:!> .costumes dos 
povos; tirar as camadas de cima, privilegiadas, 
que oprimem os esquecidos; sempre dizia is
so. - . -

Ouço, cOril prazer, o Senador Luiz Viana 
Filho, historiador, que foi biógrafo de Rui Bar
bosa, de Eça de QueiiOz. Nobre Senador Lulz 
Viana Filho, estou falando de um seu antigo 
coevo, Oswaldo Trigueiro. O depoimento. de 
V. Ex' suprimirá; de muitas falhas, este meu 
tardio necrológio. 

Sr. Presidente, eu me surpreendo-e, aqui, 
peço a atenção do Seoadot_Jarbas Passarinho, 
que gosta de filosofia e de ciência - com 
o que ele diz, a certa altura, no seu livf9 "Pro
blemas do Governo Democrático": 

"O Brasil é um País de hábitos e defei
tos aristocráticos, o que explica que os 
nosso.s governantes, mesmo quando 
convendaos da oportunidade das refor
mas mais radicais, se apegam instintiva
mente aos preconceitos e privilégios de 
que sempre fora.rn os usufn.l_tuários. 

Entã.o,.eu estou certo . .Yiemos para estaCa
sa e mesmo que queiramos fazer reformas 
profundas, um hábito, um costume, uma iden
tificação, um sentimento de c.as.ta [;;u: com que 
evitemos uma modificação radical na lei. 

E mais adiante, ele diz, c.om propriedade: 

"Os nossos políticos não são menos 
patriotas nem menos argutos que os. 
americanos, porém, são mais românticos 
e pagam maior tributo às fórmulas e. aos 
dogmas jurídicos, de onde o seu exces
sivo apego à ilusão de que a lei escrita 
toma os homens melhores e o povo mais 
feliz." 

A obseiVação é correta. Vivo-a. Nós não mu
damos o. povo· ou os seus hábitos através da 
lei. É preciso um choque, porque o costume 
é uma espécie de inércia de Estado. 

O Sr. Jarbas" Passarinho - Inércia de 
tradição. 

O SR- LEITE CHAVES - Se V. Ex' quer 
o aparte, concedo-o com muita honra, nobre 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu aproveitei 
a inérda justamente para poder entrar no dis
curso de V. Ex• Mas a figura de Oswa1do Tri-

guetro, que foi altamente reSpeitável âurante 
toda a sua vida, eu já vim conhecê-la Ministro 
do Supremo Tribunál FederaL Sabia que ele 
já tinha sido, inclusive, Embaixador, já tinha 
sido político, mas eu só o conheci quando 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, cerca
do do respeito de todos Os seus Pares. Quando 
V. Ex!,...nesta sessão. fala sobre Oswaldo T ri
guelra, nos compele a todos por um dever 
de justiça, a apoiar o elogio fúnebre que V. 
Ex" faz. Não se trata de um panegírico.vulgar, 
primeiro porque é V. Ex' quem o féiz. 

O SR. LEITE CHAVES -Muito obrigado, 
nobre Sen_a..dor. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Segundo, 
porque se trata de alguém que o merece. Ola· 
vo Bilª-ç __ costumava dlzer.que a homenagem 
deve ser exatamente adequada ao nume tute
lar que :Se está fiõffienageando, ela não pode 
ser.nem excessiva, porque perderia o sentido, 
e não pode ser menor, pofqu.e ·aenotaria · mes
quinharia de quem estivesse fazendo o. elogio. 
Eu me servi uma vez exatamehte .desse livro 
·que V. Ex• tem em mãos: "Problemas de Go
verno Democrático". Quando eu era Uder de 
Governo e enfrentaVa aqui a Bancada que V. 
Ex' já nela brilhava àquela ahura, e ... _ 

.. . 

O SR. LEITE CHAVES- Muito obrigado. 

O Sr. jalbas Pãssarinho - ... o Uder 
de V. Ex• era o nobre Senador Paulo Brossard, 
ap~oveitei para mostrar que as críticas que 
o MDB fazia em relação ao Al-5 - e· que 
eram cabíveis para a ocasião e que assumia
mos por outras razões.,....--, essas cnõcas eram, 
entretanto, ignorantes daquilo que se passava 
no restO do Mundo em alguns países tidos 
e havidos como democracias exemplares.. E 
era exatamente um_ des_ses países, a .França, 
que o Dr. Oswaldo Trigueiro estudava nesse 
livro, mostrando que o art. 16 da Constituição 
gaullista da França - e V. EX' encontra isso 
certamente ri.esse livro·que tem em mãos
dava ao presidente da França o poder de César 
romano. E ele tinha fe"ito até maiS, muito mais 
do que propriamente os governos que aplica
ram o Al-5 no Brasil porque, enquanto temos 
a mais antiga Justiça do Brasil,.de que V. Ex" 
foi parte ãiiida há pouco, com o brilho de 
sempre, que é a Justiça Militar, o Pr€sidente 
Charles de Gaulle:JnsfitUiu tribunais de exce
ção, cOTnó -o" Presidente Getúlio Vargas insti
tuiu em 35, para julgar generais de 4 estrelas, 
reformá-los e, até mais do que 1-eformá-los, 
refifar-lhes as insígnias, os galões, no caso, 
e a patente. Então, nessa altura, não tendo 
um argumento maior para p6der contrapor-se 
a mim, o nobre Senador Paulo Brossard, venw 
do o titulo do livro, disse: "V. .Ex~ tem razão, 
são problemas da democracia". De maneira 
que aí está uma oportunidade. 

O SR. LEITE CHAVES -Muito pertinen
te. E eu me lembro desse instante: eu me 
lembro da época desse entrevera luminoso 
entre V. EJcl' e o Senador Paulo Brossard. 

. O Sr. Jarbas Passarinho -Justamente, 
é uma colocação que Oswaldo Trigueiro fez, 
que poucos juristas no Brasa fizeram, mos-

trando quantp até hoje persiste o art 16 da 
Constituição de 58", se não me engano, dã 
França. que não_ (oi. muda"do até agora. Mas 
em relação a ele, eu tenho, também, um teste
munho de ordem afetiva: ele se referiu a um 
amigo comum que nós temos, sempre com 
m...uito carinho a meu respeito. De maneira 
que, a esta altura, peço a V. Ex• aceite que 
eu .seja parte, através deste pálido discUrso, 
da homenagem que presta e que diz já pres
tá-la de um modo tardio, mas sempre bri-
lhante. · 

O Sr. Luiz Viana - Permite V. ~ um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho o aparte e 
ouço V. Ex~ •. eminente .Senador Luiz Vicifta, 
com muito interesse. Espero que V. Ex" tenha 
tempo, não para uma biografia, mas, pelo me
nos, para uma crônica sobre Oswaldo Triguei
ro, uma figura muito singular neste País. 

Q Sr. Luiz Viana ---0 Minislfo Oswaldo 
TrigueirO.f6i meu Colega na Câmara dos De
putados em 46. Por isso, eu o conheci muito 
bem, primeiro como Deputado, depois, Procu
rador da.República, a seguir Ministro e Presi
dente do. Supremo Tribunal Federal. Aliás, an
tes como Embaixador do Brasil na Jndoné.sia 
e Governador da Paraíba. Foi uma figura que 
acompanhei muito de perto e com a qual 
mantive relações durante mais de quatro dé
cadas, o que não é pouco. Durante todo esse 
período, eu só tive motivo para admirá-lo, pela 
sua inteligência e correção mOral. Há poucos 
meses ele publicou .um livro sobre a política 
do meu tempo, em que fez o perfi.! de grandes 
figuras da República. é: um livro realmente 
admirável. Acredito que não se fará a História 
da República sem consultá-lo. Lá estão as 
grandes personalidades da Primeira Repúbli~ 
ca. inclusive o Presidente Washington Luís, 
retratado realmente com a mão de mestre. 
Sei que ele, pouco antes de morrer, tinha con~ 
cluido um livro sobre figuras da Paraíba, que 
será editado pelo Governo da Paraíba, como 
homenagem aos paraibanos e também ao ex
Governador do Estado Oswaldo Trigueiro. De 
forma que a homenagem que V. Ex• presta, 
e à qual eu me associo com grande honra, 
é das mais justas, porque Oswaldo Trigueiro, 
sem dúvida, no nosso tempo, foi uma das 
grandes personalidades da vida pública brasi
leira. Congratulo-me com V. Ex!' pela iniciativa 
que teve e estOu certo de que, além da home
nagem que V. Ex• presta, muitas outras serão 
dedicadas, aqui, em Brasma, no Brasil e na 
Paraíba, a um dos cidadãos mais eminentes 
do nosso tempo. 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço, 
nobre Senador Luiz Viana, pelo aparte de V. 
Ex', e fkÕ satisfeito até com a informaÇão des
sas homenagens e do livro a que V. EX se 
referiu, porque dele eu não tinha ainda conhe
cimento. 

Sr. Presidente, ocorre-me um pensamento 
singular: o homem passa a vida toda refletindo 
o meio em que vive. Quer dizer, o próprio 
Joaquim Nabuco diiiã que O homem é aqUele 
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traço inicial da criança, o prolongamento dos 
passos do inicio da vida. Há uma semelhança 
aqui. Então, digamos, um homem, mesmo 
que seja disciplinado, liberal, muito liberal, 
mas disciplinado como era Oswaldo Trigueiro, 
não deixa de ser um homem preocupado com 
a mudança. Já que não era homem para fazê
las por recomendações revolucionárias, ele as 
insinuava até por recomendações jurídicas. 

Vejo no prefácio do liVro Que ele- me ofere
ceu em 1976 e não havia lido ainda - pe
guei-o ao _acaso e vejo que ele o inicia citando 
Danton, ardente revolucionário, _um dos ins
tantes altos da Revolução Francesa. Ele o faz 
numa de suas declarações mais candentes, 
em que procura mostrar qüal é a c_oncepçáo 
que tem de uma Constitulçáo para UJTia naç"ão 
que vivia sob a monarquia absolutista. 

Em homenagem ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, vou ler em francês, sem qualquer 
cabotinismo, porque a frase é sintética, literá
ria, libertadora. 

Passo a ler, nobre Senador: 

"Faire la constitution la plus démocra
tique dans les bases, ceHe qui assure le 
plus ldexercfce des droits du peuple dans 
tous ses développements, qui établisse 
les meilleurs moyens de faire des lois, 
et qui donne Je gouvemement Je plus 
énergique, sans être usurpateur, serait 
sans doute !e chef-doeuvre de lesprit hu
main, 

Danton 
(Rapport sur létat de la République fran

çaise- 1793.)" 

O Sr. Jarbas Passarinho- Que! plaisir 
de leconter parler en français de Paris! 

O SR. LEITE CHAVES- Merci. 

Sr. Presidente, enquanto falava, eu pensava 
na minha querida e inesquecível Paraíba. 

Fui criado sobre a informação de homens 
de indiscutido valor, aqueles que existiram no 
passado e outros que estão saindo agora de 
cena. Eu tenho receio de que os valores nor
destinos não sejam, dentro do próximo século, 
capazes de repetir as alturas que tivemos no 
passado. Eu não vejo, por exemplo, na poesia, 
alguém que possa equiparar-se a Augusto dos 
Anjos, não vejo quem possa, na ParaJba, repro
duzir, por exemplo, José Américo de Almeida, 
como romancista, como orador, como confe
rencista, como político, não vejo, Sr. Presi
dente, alguém que na oratóriB. possa ultra
passar os níveis do talento de Félix de Araújo, 
assassinado tão jovem, e de Genésio Gam
barra. Genésio Garnbarra, já no entardecer da 
vida, jornalista, um pouco embriagado estava 
quando os estudantes faziam greve na Paraiba 
e foram buscar, no· seu talento, inspiração e 
força para continuar o movimento. E ele faz 
um discurso na rua, sobre um tonel de vinho, 
o-que -pãre-Cícnronra.-ETe~rarcl-i:iobre·a ·moci
dade, e terminou o discurso dizendo: 

"Ultrajar a mocidade é cuspir na face 
da República. Mocidade, sê na minha vida 
um pálio sempre aberto e depois uma 
mortalha de estrelas." 

Então; Sr. Presidente, a intelectualidade 
sempre foi sensível aos anseios da mo-cidade, 
qualquer que ela fosse. E não vejo, inclusive, 

_ nos intelectuais de hoje, esta identificação 
com as gerações novas. Não vejo mais esta 
conexão que sempre exis_tiU no passado, pelo 
menos no Brasil, ou no Nordeste, com todas 
essas gerações, a juventude, sempre incen
diári?uiQ presente, dona do amanhã. 
.., Então, receio que na mínha geração', ou 

nesta que vem, os homens não reproduzam, 
em nivel de intelectualidade, os valores que 
tivemos no passado. 

Sr. Presidente, depois que cheguei aqui, as
sisti à morte de Ruy Cameíro e tive a incum-

-- bê!'lcia de le~á-lo. à_ Paraíf?a, Nunca esqueço 
aquele instante: um avião da Força Aérea, o 
caixão de Ruy CarlteirO,_ -eu e a Solidão do 
céu azul. Uma volta de reflexão à terra em 
que nasci. Senador pelo Paraná, levando à 
Pafaíba o seu Senador de quase 40 anos no 
exercício do mandato, tempo superior ao que 
teve Ruy na representação parlamentar pela 
Bah.ia E lá tive a oportunidade_de fazer o ne
crológio em nome do Senado, numa home
nagem a que compareceram 130 mil pessoas, 
enterro jamais visto na Parwba. 

Assisti à morte de J_osé Pereira Ura, que 
foi um dos homens mais cultos daquele Esta
do, Foi um homem de grande saber. Só que 
a obra de Pereira Ura, Professor de Direito, 
político, Chefe da Casa Civil de Outra, não 
está à altura de seu grande conhecimento. 
é: obra pouca para saber tão profundo e tão 
vasto. 

O que me admirava nele era o conheci
mento absoluto da vida de Napoleão Bona
parte, sobretudo naqueles instantes em que 
Napoleão era um homem preocupado com 
o Direito, com a feitura do Código Civil franCês 
e não com a guerra. 

O Sr. Lulz Viana- V. Ex!' está esquecendo 
Chateaubriand e Epitácio Pessoa. 

O SR. LEITE CHAVES - Exatamente, 
v. Ex• tem razao. eu poderia até esquecer de 
Chateaubriand. Epitácio Pessoa- foi um dos 
maiores juristas que o País conheceu. Sob 
certo aspecto, na América Latina, no Ocidente, 
ele é mais conhecido do que o próprio Rui 
Barbosa e Domingos Faustino Sarmento, o 
Rui da Argentina. 

O Código Bustamante, da lavra de Epitácio 
é uma obra respeitada internacionalmente. Os _ 
pare<:eres de Epitácio Pessoa são luminares. 

E -Chateaubriand, a quem V. Ex~ se refere. 
Çhateaubriand foi meu conterrâneo. Eu o co
nheci, eu- era dei ONE, na época, e recebi a 
incumbência de ir para a Paraíba lutar contra 
a campanha dele, lutar contra a sua candi· 
datura ao Senado. 

Chateaubriand era um instante humano em 
que se encontravam todas as virtudes e todos 
os defeitos. Somente müito tempo depois da 
sua morte, sou capaz de atentar para determí
fiádos v~!9res que tomavam Chateaubrland 
um homem do amanhã. 

Estava eu, em 1961, já no Paraná e ele ali 
esteve. para lá instalar a 7V Coroados - nin

-guém sabia nem o que era televisão. Ele jun-

tou empresários, agricultores e fez um pronun
ciamento, mostrando que o Paraná estava er
rado em plantar café, deveria plantar pinheiros, 
porque o Mundo haveria de ter fome de celu
lose para a indústria ele papel. Na realidade, 
é ao que estamos assistindo. Hoje o Paraná 
teih duas grandes empresas de papel e os 
jomaís de hoje noticíam a construção de uma 
terceira de iniciativa do Bamerindus, uma das 
maiores também no País. 

Então, eu, na época, interpelava: como erra
dicar o café, riqueza de hoje, para plantar arau
cária, que passa 50 ã 60 anos para p-rOOuzir? 
Ele dizia que não o recomendava para aquela 
terra roxa, mas para as terras quebradas e 
aluvionais do resto do Paraná. 

Então, Sr. Presidente~ a Paraíba_ teve tudo 
isso: guerreiros: Zé Pereira, de Princesa. Revo
Iudonário de 1930. Em 1945 conheci-o na 
campanha em que ele apoiava Alcides Car
neiro para o Governo do Estado. Vi-o em Con
ceição, Santa Maria e ltaporanga. Deixara o 
retiro de muitos anos para aquela campanha 
em que o adversário do Alcides era Oswaldo 
Trigueiro. Cabelos brancos, muito corado,. si
lente, atencioso, não fez um discurso sequer, 
por eJe falava o filho Aluízio, depois Deputado 
Estadual pela ParéUba. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva. Faz 
soar a campainha.) 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, 
pediria a V. Brum pouco de paciência, porque 
eu falo da Parwba, um Estado que sempre 
fez por merecer o respeito do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não só a Paraíba como V. Ex' tem a nossa 
consideração. 

O SR- LEITE CHAVES - De forma, Sr. 
Presidente, que OsWaldo Trigueiro era uma 
dessas figuras que se alinhavam em ponto 
alto na constelação dos grandes homens que 
enobreceram a minha terra como a sua his
tória. 

Espero que as gerações do futuro vistam 
o exemplo da inteligência, da cultura, do_ talen
to, realizem aquelas maravilhas inoMdáveis, 
dessas figuras a que me referi e que tanto 
enobreceram a sua terra que é o meu berço 
de nascimento: a minha pobre, pequenina e 
inesquecível Parwba. 

Muito obrigado a V. f:x!', Sr. Presfdente. (Mui
to bem!) 

EX1RATO DE TERMO DE OCUPAÇÃO 

Imóvel: apartamento 402 do bloco 'T' da 
SQS 207, trai1sferido para o Senado Federal, 
conforme Portaria n~ 285, de 3-8-89, publi
cada no DOO de 4--8-89, da SUperintendência 
de Construção e Adminstração Imobiliária. 

Nome do ocupante: Elpidio Vianna Neto 
Órgão de lotação: Senado Federal 
Câigo qüe- -exerc-e: Adjuntõ Legislativo 
CPF, 098076241-34 
Vigência do termo de ocupação: a_ partir 

de 4-8-89 
BrasíJia, 17 de agosto de 1989. - Amaury 

Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria 
de Administração de Material e Património. 
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COMISsAO DO DISTRITO FEDERAL 

Convocação 

O Excelentfssimo Senhor Presidente: da Co
missão do Distrito _fede_rl'-_1~- _S_e_ni:!dor Mauro 
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa 
Excelência para a próxima reunião, a se reali
zar terça-feira, dia 22 de agosto, às 11:00 ho
ras, na saia de reuniões da Comissão, Ala Se-
nador Alexandre COSta. --

Secretaria da Comissão, 17 de agosto de 
1989. - _Cailos- Guilffernie Fonsecã, Secre
tádo da Comissão do Distrito Fed~ral. 

CQMISsAo DO D!SlRrTO FEDERAL 

15• Reunião, 22 de agosto de 1989 

Pauta 
Item 1 -Projeto de Lei do Distrito Feder_aJ 

n<> 19, de 1989 -Estabelece a. eleição direta 
dos Administtadorés Regionais do Distrito Fe_
deral, fJXa suas atribuições e dá outras provi
dências. 

Autor: Senador Pompeu de Sousa. 
Relator: Senador Francisco Rollemberg. 
Parecer: Contrário ao ProjetO. 
Item 2- Projeto de Lei do Distrito Federa] 

n"33, de 1989,Mensagem n" 55, de 1989-DF, 
(Mensagem n9 45/89-GAG, de 4~ 7~89, na ori
gem)- Cria, no quadro de Pessoal do Distrito 
Federal, a Carreira Apoio às Atividades Juridi
cas e dá outras providênCias. 

Autor: Exec:utivo local. 
Relator: Senador Leopoldo Peres. 
Parecer: Favorável ao Projeto, por constitu

cional e jurídico, com a inclusão da emenda 
n" 1, do Senador Maurício Corrêa. 

Item 3 - Projeto de Lei do Seriado i1" 198, 
de 1983- Estabelece a região metropolitana 
de Brasma e disciplina o respectivo sistema 
administrativo metropolitano. 

Autor: Senador Mauro Borges. 
Relator: Leopoldo Peres. 
Parecer: Contráríõ ·ao Projeto e às emeildas 

apresentadas. 
Item 4- Anteprojeto de Lei do Distrito Fe

deral, "Dá o nome de ''Parque Chico Mendes" 
ao Parque do Guará." · 

Autor: Deputado Augusto de Carvalho. 
Relator: Senador Mauro Borges. 
Pare_cer: Favorável à tramitação. 
Item 5-Anteprojeto de Lei do Distrito Fe

deral, "Proíbe privatizações de terras e mudan
ças na destinação do uso dos s_olos do Distrito 
Federal até que sejam adotadas as providên
cias que dispõe". 

Autor: Deputado Augusto de Carvalho. 
Relator: Senador José Paulo Biso!. 
Parecer: Favorável à tramitação. _ 
Item 6- Anteprojeto de Lei do Distrito Fe

deral, "Dispõe sobre a utilização das águas 
subterrâneas situadas no Distrito Federal". 

Autor: Deputado Augusto de Carvalho. 
Relator: Senaddr Mauricio Corrêa. 
Parecer: Favorável à tramitação. 
Item 7 - Antepoojeto de Lei do Distrito F e~ 

deral, "Autoriza o Governo do Distrito Federal 
a instituir a Fundação Universidade do Distrito 
Federal e adota outras providências". 

Autor. Deputado Valmir Campello. 
Relato~: Senador Carlos de'Carli: 
Parecer: F<!-vorável à tramitação. 
Item 8 -Anteprojeto de Lei do Distrito Fe~ 

deral, "Dispõe sobre normas para a proteção 
do melo ambiente nos casos em que espe
cífica". 

Autor: Deputado Augusto de Carvalho. 
Relator: Senador Meira Filho. 
Parecer: Favorável à tramitação. 
Item 9 -Representação de Wilton Robson 

Alvarenga contra o Distrito Federal e a Funda
ção Zoobotãnica. 

ReJator: Senador Leopoldo Peres. 
Parecer: Diligência ao Governo do Distrito 

Federal__e_convocação das autoridades envol
vidas, para prestarem depoimento em audiên
cias públicas. _ 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONS1ITCDÇÁO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

24' Reunião Ordinária realizada 
- em 3 de agosto de 1989 

As dez horas do dia três de agosto de mil 
noveCeritõ_s_ ii_Oltenta e nove, na sala da Comis
são, sob a presidência do Sr. Senador Cid 
Sab6ia de Catvalho, Presidente, re\Jne~se a Co
missão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania 
com a presença qos Srs. Senadores Edison 
Lobão, Leopoldo Peres, Chcl_gas Rodrigues, 
Francisco _RoJleffibeig, Antônio Luiz Maya, 
João Menezes, Meira Filho, Leite Chaves, Ro· 
berto Campos,-Carlos Patrocínio, Jutahy Ma
galhães, Marco Maciel, Mauro Benevides, Leu
rival Baptista, Maurício Correa, Jamil Haddad, 
João Lobo e Mansu'eto de Lavor.-Deixam de 
comparecer, por mOtivo justificado, os Srs. Se- -
nadares Alfredo Campos, Márcio Lacerda, 
Leopoldo Peres, Odacir Soares, José Paulo 
Biso!, Afonso Arinos. O lavo Pires, João Castelo 
e Ney Maranhão. Havendo número regimental, 

_o Sr. Presidente declara aberto os trabalhos 
e dispensa a leitura da ata da reunião anterior 
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se 
à apreciação das matérias constanteS da pau-

de 1988, de autoria do Senador Cid S~ia 
_de Carvalho, que estabelece o aproveitamentQ 
do Ministério da Fazenda, mediante concurso 
de serVidores dó Serpro que, na data de vigên~ 
cia da Constituição Federal prestavam serviço 
em órgãos da Receita Federal. Relator: Sena
dor Francis<;o Rollemberg, que emite parecer 
pela aprovação nos termos do substitutivo que 
apresenta. Colocada em diScussão o aSsunto, 
fazem uso da palavra os Srs. Maurício COrrea, 
Chagas Rodrigues, Leite- Chaves, Jam~ Had
dad, Jutahy Magalhães e o Sr. Relator, que 
na oportunidade solicita o adiamento da dis-: 
cussão, da referida matéria, a fim de que se 
faça um novo estudo sobre a mesma, tendo 
sido o seu pedido, deferido pela Presidência 
hem 07 - Projeto de Lei do Senado N? 072, 
de 1989, de al!.toria do Sr. Sehador Edison 
Lobão, que indica os cargos, referidos no art. 
84, inciso XN, da Constituição Federal. cujos 
atos de nomeação, pelo Presidente da Repú
blica, dependem de prévia autorização pelo 
Senado Federá!. Relator: Senador Jutahy Ma~ 
galhães. Parecer: pela aprovação do projeto, 
com as emendas de números O 1 e 02 que 
apresenta. Em discussão a matéria,_ é solid· 
tada vista pelo Senadcir Maurício Çorrea, lendo 
sido o pedido de S. Ex', deferido pelo Sr. Presi
de~e. Item 01 - Projeto de lei do S~nado 
n9 Ó83, de 1988, de autoria do Senador Ney 
Maranhão, qae dispõe sobre a incorporação 
ao património do Estado de Pernambuco dos 
bens pertencentes ao extinto Território Federal 
de Fernando- de Noronha, ·e dá outras provi
dências. (Apreciação em turno suplementar). 
Relator: Senador _Mansue_to de Lavor. Passan
dci-se à_ votação; a m@t_éri_a_ é @provada por 
onze votos favoráveis. Ficam ãdiadds, em vir
tude da ausência dos seus relatores, os demais 
itens da pauta. Nada mais havel1do a tratar, 
é encerrada a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia 
lacer~ Nunes, a-presente ata que, lida e apro
vada, será asSinada pelo Sr. Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 
ta,_na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 25~ Reunião Extraordinária realizada 
Item 2 - ProjetO de Resolução n~> 002, de em 8 de agosto de 1989 
1989, de autoria da Comfssão Diretora, que 
ciltera o Regulamento Administrativo do Sena- As rlove horas do dia oito .de agosto de 
do Federal, aprovado pela Resolução n9 58, mil noventos e oitenta e nove, na sala da Cc-
de 1 O d.e novembro de i 972, nas partes refe- missão, sob a presidênda dà Sr. Senador Cid 
rentes à" Secretaria de Documentação e fnfor- Sabóia de Carvalho, Presidente, reúne-se a Co-
mação. Usa da palavra o Senador Francisco. -_.missão de Co6stitu1ç_ão,_Ju~iÇa e Cidadania 
Rollemberg para ielatar a matéria, emitindo com a presença dos Srs. Senadores Chagas 
parecer pela sua aprovaçã(). Colocado em dis~ Rodrigues, Antônio Lu_iz Maya, Carlos Patro· 
cussão, os Sis. Senadores Chag'as Rodrigues cínio, Edison Lobão, Francisco Ro\lemberg, 
e Leite Chaves tecem con_sidera_ções Sobre o Leite Chaves, Maurício Cor(êa,_ João Calmon, 
assunto. Em votação" a matéria, é aprovada MeiraFtlho,JutahyMagalhães, NeyMaranhão, 
por unanimidade. Item 05..:.... Pi"õjeto de Decre- Leopoldo Peres, Mauro Benevides, João Me~ 
to Legislativo n~ 006, de 1989, de autoria do nezes, Marco Maciel e Mansu_eto de Lavor. Dei-
Senador Ronan Tito e outros Srs. Senadores, xam de comparecer, por motivo justificado, 
que revoga o artigo 69 do Decreto Legislativo os Srs. Senadores Alfredo Campos, Márcio La-
n9 72, de 1988. Relator: Senador Chagas Ro- cerda, Odacir Soares, Olavo Pires e João Cas--
drigues, Parecer: pela ap-rovaÇão dei PRS, nos tela. Havendo número regimental,_ o Sr. Presi-
terrnos do substitutivo que apresenta. Não ha- dente declara abertos os trabalhos dispensa 
vendo -discussão, é colocada em votação a a leitura da at.a da_reunjão anterior, que é dada 
matéria, sendo aprovada, por unanimidade. como aprovada, passando-se a seguir, à apre-
Item 18- Projeto de Lei do Senado N~ 111, dação das matérias constantes da pauta, na 
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ordem determinada pela Presidência. Item 0.3 
-Projeto de Lei do Senado no 032, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que alte
ra a redação do artigo 136 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e dá outras providências. 
Relator: Senador José Paulo Bisol. Parecer: 
pela injuridicidade do projeto. Não havendo 
discussão, é_ colocado em votação o parecer 
do relator, obtendo o mesmo a aprovação pela 
unanimidade. [tem 027 - Projeto de Lei do 
Senado n~ 111, de 1988, de autoria do Sr. 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, que estabe~ 
Ieee o aproveitamento do Ministério da Fazen~ 
da, mediante concurso de servidores do Ser~ 
pro que, na data de vigência da Constituição 
Federal prestavam serviço em órgãos da Re~ 
ceita Federal (deliberação terminativa). O rela
tor, Senador Francisco Rollemberg, emite pa
recer favorável ·por constitucional e jurídico 
e, no mérito pela .aprovação, nos tE~nnos do 
substitutivo que apresenta. Em fase de discus
são da matéria, o Sr. Senador João Meneses 
solicita vista, que é deferida pela Presidência. 
Item 08 - Projeto de Decreto Legislativo n~> 
021, de 1988. do Senador Severo Gomes, que 
dispõe sobre a suspensão da vigência dosAtos 
Internacionais ainda não aprovados pelo Con· 
gresso Nacional. O Relator, Senador Leite 
Chaves, emite parecer pela rejeição da maté
ria, por sua inconstitucionalidade. Não haven
do discussão, é colocado em votação o pare
cer do relator, sendo o mesmo aprovado por 
unanimfdade. Jtem_11 -Projeto de Resolução 
IT' 062, de 1988, de autoria da Comissão Dire
tora, que institui a Gratificação de Natal. -
Relator: Senador Leite -Chaves. Parecer: pela 
constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, 
pela aprovação, com errtetida n1 01.-CCJ. Não 
havendo discussão, é colocada em votação 
a matéria, sendo a mesma aprovada por una
nimidade. Item 18-Projeto de Lei do Senado 
n~ 120, de 1 989;ae autoria do Senador Dirceu 
Carneiro, que regulámenta o registro e uso 
daS informações geradas pelos poderes públi
cos e dá outras providências (~eli~eraçáo ter
minativa). O Senador Carlos Patrocínio, Rela
tor da matéria, emite parecer pela constítucio
nalidade,juridicidade e, no mérito pela aprova
ção. Não havendo discussão, é colocada em 
votação a matéria, sendo aprovada por nove 
votos favoráveis. Abstém-se de votar o Sena
dor Áureo Mello. Item 19 - Projeto de lei 
do Senado n~ 017, de 1988, de autoria do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, que au
toriza o Poder Executivo a conceder pensão 
especial à senhora Maria Reginalda Vieira Ra
duan. O relator, Senador Ney Maranhão, emite 
parecer pela constitucionalidade, juridicidade 
e, no mérito, pela aprovação. Colo-cado em 
discussão, o Sr. Cb.:igas Rodrigues usa da· pa
lavra para emitir considerações sobre o assun
to. Nesta oportunidade, evidenciando-se a fal
ta de qu6rum para deliberações, o Sr. Presi
dente adia para a próxima reuinão, a votação 
da referida matéria, como também, a aprecia
ç.ão dos demais itens da pauta. Nada mais 
havendo a tratar, encerraMse a reunião, lavran
do eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, secretária, 
a presente ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÓES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

26" Reunião realizada 
em 10 de agosto de 1989 

Às dez horas do dia dez de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove, na sala da Comis
são, sob a presidência do Sr. Senador Jutahy 
Magalhães, Presidente eventual, reúne-se a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia com a presença dos Srs. Senadores Cid 
Sabóia de Carvalho, João Menezes, Leopoldo 
Peres; Roberto Campos, Mansueto de Lavor, 
Mauro Benevives, Meira Filho, Carlos Patro
cínio, Ney Maranhão, Chagas Rodrigues, Ma_r
co Maciel, João Calmon, Márcio Lacerda, AuM 
reo Mello, Ronaldo Aragão, Leite Chaves, José 
Jgnáclo Ferreira, Francisco Rollemberg e Mau
rício Corrêa. Deixam de comparecer, por mo
tivo justificado, os Srs. Senadores Alfredo 
Campos, Edison Lobão, Odacir Soares, José 
Paulo Biso!, Afonso Arlnos, O lavo Pires e João 
Castelo: Havendo número regimental, o Sr. 
Presidente eventual declara aberto os trabaM 
lhos e dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, que é __ dada como aprovada. A seguir, 
passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. 
Senador Jutahy Magalhães, Presidente even
tual. Item 1 - Projeto de Lei do Senado n9 
017, de 1988, deautoriadoSenador Fernando 
Henrique <:ardoso, que 8Ut0rfza o Poder Exe
cutivo a conceder pensão especial à senhora 
Maria Reginalda Vieira Raduan. (Deliberação 
terminativa). Relator: Senador Ney Maranhão._ 
Parecer pela constitucionalidade, juridlcidade_ 
e, no mérito pela aprovação. Tendo sido con
cluída a fase de discussão sobre a matéria, 
em reunião anterior, é colocado em votação 
o parecer do relator, sendo o mesmo aprovado 
por onze votos favoráveis. Item 02 - Projeto 
de Lei do Senado n9 180, de 1989, de autoria 
do Senador Mauro Borges, que concede repaM 
ração de natureza económica aos cidadãos 
impedidos de exercer na vida civll atividade 
específica, em decorrência das Portarias reser
vadas S-50/GM-5 e S-285/GM-5, do Ministério 
da Aeronáltica. (Deliberação tenninativa). O 
relator, Senador Márcio Lacerda emite parecer 
pela c_onstitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito, pela aprovação. Não havendo discusM 
são, é colocada em_ vo@ção a matéria, sendo 
a mesma aprovada com nove votos favoráveis. 
Abstêm-se de votar os Srs. Roberto Campos, 
Marco Maciel e Leopoldo Peres. Item 05 -
_projeto de Decreto legislativo n~ 025, de 1988, 
de autoria do Senador Leite Chaves, que susta 
o De.creto no 96~991, de 14 de outubro de 
1988, que atribui competência para autoriza
ção de pagamento e recebiinentos por meio 
de outras instituições finãnceíras". O relator, 
Senador Leopoldo Peres emite parecer pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, 

pela aprovação. Em fase de discussão, é soUci
Senador Roberto Campos, sendo seu pedido 
deferido pela Presidência. Item 07 - Projeto 
de Lei do Senado N9 082, de 1988, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que modifica o De
creto-Lei n9 2.254, de 23 de janeiro de 1985, 

que limita a remuneração e demais vantageOs 
devidas a diplomatas casados, servindo junws 
no exterior. (Deliberação terminativa) ~);: 
apresentado parecer pela constitudonali4ªde. 
jurldicidade e, no mérito, pela aprovação, p~·IÕ 
relator, Senador Roberto Campos. Não have.n* 
çlo discussão, é colocada em votação a m<\_té· 
ria, sendo a mesma aprovada com onze mtbs 
favoráveis. Item 08-Projeto de Lei da C[!l)ª: 
ra n~ 012, de 1~89, (Projeto de lei n?l.Q~~}J. 
.de 1983, na Câmara dos Deputados), d~_-ªYfi>~ 
ria do Deputado Nilson Oibson, que alt~~ ª 
redação do art. 132 da Lei n9 5.869, d~ ll 
de janeiro de 1973. Relator:_ Senador M~O 
Lacerda. Parecer pela constitudonaJidade,_)~
ddicidade e, no mérito, pela aprovação, nOs 
termos do sub_stit!Jtivo que apresenta. Não ~~ 
vendo nenhwn Sr. Senador desejandO pro
nunciar-se sobre o assunto, a presidência Ç"_o
Jo-ca em votação a matéria, sendo a' me§l!)a 
aprovada por unanimidade. Item 10-Pr~~ 
de lei do Senado n9 140, de 1989, de a\,ltoiia 
do Senador Mauro Benevides, que dispõe s.o· 
bre a ascensão funcional prevista no ar_tig9 
69 da lei n9 5.64.5, de 10 de dezembrtL® 
1970. (Deliberação terminativa) - O Relª-._tQr, 
Senador Maurício Corrêa~emite parecer ·pela 
inconstituidonalidade do projeto. Não hav«:n~ 
do discussão, é colocado em votação o pare-:. 
:er do relator, sendo o mesmo aproVado por 
unanimidade. Item 19 - Projeto de ~i d_o 
Distrito Federal _n9 15, de 1989 (Mensooefn 
n• 28, de 1989-DF) (Mensagem n' 019-W.,Ji, 
de 27-4-89, na origem), que dispõe sobre._ a 
criação da carreira FiscaUzação e fnspeçio, 

_ dos respectivos cargos, fiXação dos vai_Qrft 
de seus vencimentos e dá outras providênç$s. 
ReJator: Senador Maurício Corrêa. Parecw pf;Ia 
constitucionalidade, jurididdade e, no m~ 
pela aprovação, com Emendas n<,<~ O 1, 02, Õ3 
e 04~ÇCJ. Não havendo discussão, é col~da 
em votação a matéria. sendo _a mesma apre> 
vada por unanimidade. Item 24 - Projetg;.$ 
lei do Senado n~ 043, de 1989, de_ a41Qdã 
do Senador Odacir Soares, que unifica a hora 
legal em todo o território nacional e rexQ9á 
a Lei no 2.784, de 18 de junho de 1913. (De:li.: 
beração terminativa) - O relator, Senador 
Márcio Lacerda, emite parecer pela rejefç?.o 
do projeto, quanto ao mérito. Não havendo 
discussão sobre o assunto, a presidência colo~ 
ca em votação o parecer do relator, sen~O 
o mesmo aprovado com dez votos favorá~_, 
Abstém de votar o Senador Leite Chaves: I~ 
27 - Projeto de Lei do Sendo no 137 ,_ 4i 
1989, de autori_a do Senador Jamil H&_d~ 
que define crimes contra a liberdade inçli.Yi
dual. (Deliberação terminativa) -Relator: Se
nador f.'\auríclo Corrêa. Parecer: pela consti'iü
cionalidade, juridicidade e, no mérito pela 
aprovação. Em fas_~_cle_ discussão, o Sr. PreSi· 
dente defere pedido de vista do Senador ÁurOO_ 
Mello. Item 28 -Recurso Interposto pelo Se
nador Itamar Franco, contra decisão_da Pr~
dência de Impugnação de proposição apreM 
sentada, regulamentando a tramitação de in_i-_ 
didas provisórias. O relator, Senador Márcl.C:i 
Lacerda emite parecer pela improcedência do 
recurso. Não havendo discussão sobre a ma
téria, é colocado em votação o parcer do- rela-
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tor, sendo o_rnesmo ;:;1provado por unanimi~ 
dade. Nesta oportunidade, o Sr. Jutahy Maga
lhães, presidente eventual, tran~fere a direção 
dos trabalhos ao Senacto.~: Chagas Rodrigues, 
e passa a relatar o item sexto da pauta Projeto 
de Resoi_ução n'~ 186, de 1988, de autoria da 
Comissão Di(etora,__gue dá nova redaçãq aos 

artigos 3?e 62; ·ao Regimento Interno do Sena
do FederaL$.- Ex', o relator, emite parecer 
pela prejudicialidade da matéria. Não havendo 
discussão, é colocado em votação Q parecer, 
tendo sido_aprovado pela unanimidade. Reto
mando a direção dos trabalhos, o Sr. Senador 
Jutahy Magalhães, adia a apreciação dos de-

mais itens da-pciUta, ein-virtude da ausência
de seus relatores, e convoca reunião extraor
dinária a reãlizar-se na próxiina terÇa-feíra dia 
quinze, às dez horas. Nada mais havendo a 
tratar, encerra~se a ~ssão, lavrando eu, Vera 

_ L<!cia Lacerda Nun~s. a presente ata, que após 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr: Senador 
Jutahy Magalhães, Presidente eventual. 



República Federativa do Brasil , 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIV -1'1• 101 SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 1989 ~iuA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 113• SESSÃO, EM 18 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIENlE 

1.2.1-0ficlos do Sr. Primeiro Se
cretário da Câmara dos Deputados 

- N9 43/89, comunicando a aprovação 
do Substitutivo do Senado ~o Prgjeto de 
Lei da Câmara n" 42/88 (n9 243/88, na 
ca-sa-de origem), que cria cargos de Espe
cialista em Políticas Públicas e Gestão Go
vernamental. fiXa o valor de seu vencimen
to, e dá outras providências. 

Encammhando à revisão do Senado au-
tógrafos dos seguint'"es projetas: . 

-Projeto de Lei_ dª Cámára no 34/89 
(n~' 3.106/89, na Casa de origem), de incia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação de empregos 
nas Escolas Técnicas Federa_is e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n1 35189 
(n9 3.108/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que altera disposições do Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e 
Efnprego aprovado pelo Decreto n? 
94.664, de 23 de julho de 1987. 

1.2.2.- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do SenÇtdo n~ 231/89, 
de autoria do Sr. Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre benefícios fiScais coliCEl
didos à pesquisa cientí'fica e tecnológica 
e dá outras providências. 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei do Senado n? 232/89, 
de autoria do Sr. Senaclor Louremberg Nu
nes Rocha, que dispõe sobre aposenta
doria espeda1 aos digitadores de Processa
mento de D':l:dos, e dâ outras providências. 

1.2.3 -Oficio 

- N9 41/89, do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, co
mLiniCãJi.Qó -a -aprovação do Projeto de Leí 
do Senado_ n9 17/88, que autorfza o Poder 
Executivo a. conçeder pensão especia1 à 
Senhora Maria Reginalda Vieira Raduan. 

1.2~ -:COmUnic:ação da Presidên-
cia 

~ -~Praia para Interposição de recurso, 
- por um décimo da composição da Casa, 

para que o Projeto de Lei do_ Senado n~ 
17/88, seja apreciado pelo Plenário. 

1.2.5 - DJscmsos do Expediente 

SE/YADOR MÁRIO MAú\ - Regulariza-. 
çào de terras indígenas na região Ama
zônica. 

1.2.6- Comunlc:ação da Presidên
cia 

Presença na Casa do Sr. Enéas Eugênio 
Pereira Faria, suplente convocado pela re
presentação do Estado do Paraná, em vir
tude do afastamentO do titular, Affonso Ca
margo. 

1.2.7- Prestação do compromisSo 
regimental e posse do Sr. Enéas Eugê
nio Pereira Faria 

1.2.~_-_Comunlcação 

-Do Sr. Enéas Eugênio Pereira Faria, 
referente à filiação partidária e nome paiia
mentar. 

1.2.9. - Discursos do Expediente 
(continuação) 

SE:/'IADOR !ZfTJ; CIVI\-ES - Condu· 
sões da ComissãO Mista de. Auditoria da

-Dívida Externa. 

SENADOR JGTAHY MAGALfV\Es -
Voto de S. Ex~' prcifeiido na Comissão--de 
Auditoria da DiVida Exteina. Desmatari:len
to na Bahia, promovido pelo Ministro João 
Alves, em terras de sua propriedade. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Res
pOsta do Ministério da Agricultura a reque
rünento de informações de sua autoria so
bre a Cabal. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO- Dé
ficit energético no Estado de Rondônia. 

1.2.1 O - Comunic:ação da Presl· 
dênda 

-Referente a aprovação pela Comissão 
Diretora, em reunião de 17 do c:orfenté:, 
dos Requerimentos n..s 408,410, e 414/89, 
de informaçõ~s _a MinistroS de Estado. 

1.2.11 - Requerimento 

::-. -N9422/89, do Sr. Senador Enéàs Fa
ria, soücitando licença para- tratar de inte

" resses particulares, a pa:rtir de 19 do cor
rente pelo pra~o de 124 dias:Votação adia-
da por fa1ta de quorum. 
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PASSOS PORTO 
Dlrotor·O•r•l do Sen111do Fflderal 
AGACIEl DA SilVA MAIA 
DI rotor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oinnor Administrativo 
lUIZ CARlOS OE BASTOS 
Oiretor lndu1trlal 
FlORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

1.2.12- Comunicação da Uderan
ça do PMDB da Câmara dos Deputa
dos 

-Substituição de membro em Comis· 
são Mista. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
1. de 1989, de aUtoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que a1tei'a os praz-os estabelecidos no § 
69 do art. 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos governa· 
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
prefeitos, prosseguimento da discussão (2' 
sessão ordinária) -

Projeto de Lei da Câmara n~ 224, de 
1984 (n" 1.907/79, na casa de origem), 
que acrescenta seção ao Capítulo V do 
Título II da Consolidação das Leis do Tra# 
balho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1 ~ de maio de 1943, que dispõe sobre 
a segurança e medicina do trabalho. De-
clarado prejudicado. Ao Arquivo. 

EXPEDIINTI 
CENTRO GRÁFICO DO &aNADO P•OaRAL 

DIAIUO DO CONQII ... O NACIONAL 
Impresso sob • responsabilidade da Me•• do Senado Feder-o~l 

ASSINATURAS 

Semestral NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 

T1ragem: 2.200-exemPJares. 

Projeto de Lei da Câmara n9, 225, de 
1984 (n~ 2.170/79, ml·casa de OriQem), 
que dá nova redação ao caput do art. 143 
da Consolidação das Leis da Previdência 
Social - CLPS; aprovada pelo Decreto· T-t -
89.312, de 23 de janeiro de 1984. Deda~ 
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n~ 49, de 1 ga_a, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que introduz alteração na Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1 9g6, que criou o Fun~ 
do de Garantra do Tempo de Serviço. De-
clarado prejudicado. lia Arquivo. 

PrOjeto de Lei da Câmara n~ 221; de 
1984 (n• I. 737 n9, na Casa a e origem), 
que-faculta ao prefeito-munícipal, na hipó
tese que rnendona, a 1íliação à Previdência 
Social. Declarado prejudicado._ Ao Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR CARLOS PATROC{NJO
Uberação das mensalidades escolares. 

SENADOR MAURO BENEVIDES ~ -
TranScrição dO texto da Carta de BrasOia 
do Sr. Flávio Brandalise, Presidente" da 
União Brasileira de Avicultores. 

_ SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Participação de S. Ex!' no Congresso Inter
nacional de Saúde de Jovens, a ser reali
zado em Brasília. 

1.3.2 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- COMISSÃO DO DisTRITO FE-
DERAL 

-Edital de convocação 

3-MESA DIRETORA 

4 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE 
PARTIDOS 

S- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
.SÕES PERMAl'IENTES 

Ata da 113" Sessão, em 18 de março de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa, Áureo JV/ello e Jutahy JV/agalhães . 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS - o--sr. 1"' Secretário irá proceder à leitura 
SRS. SENADO!tEs: do Expediente. 

Mário Maia- Leopoldo Peres -Áureo Me
llo - Alexandre Costa - Edison Lobão -
Teotonio Vilela Filho - Gerson Carnata -
Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 8 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessã_o. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

É lido o seguinte 

. EXPEDIENTE 

Ofícios 

DO PRIMEmO SECRETÁRIO 
. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 43/89, de 17 do correltte,-cOrnuruCando 
a aprovação do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lef da Câmara ri" 42, de i 988 (ri• 
_ .243/88. na Casa de origem), que cria cargos 

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, fixa o valai de seu vet-icirnen
to, e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 17-8-89.) 

Encaminhando à revisão do Seriado au
tógrafos dos seguintes projetos: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 34, DE 1989 

(N• 3.106/89, na Casa de Origem) 

(De ini<::iativa do Senhor Presidente da Re-
pública) 

Dispõe sobre a criação de empregos nas 
Escolas Técnicas Feder_ais {!_ 4_á outras 
provldências. 

O Congresso Nacional d~r~ta: _ 

Art. 1 ~ Ficam criados, na forma dos Ane
xos I, II e III desta lef, 366 (treieh(oS e sessenta 
e seis) empregos de Professor da Carreira de 
Magistério de 1 ~e 2° hraus- e 896 (oi_toc~ntos -
e noventa e seis) empregos Técnicos-Admi
nistrativos naS! Escolas T é~nl<::as Federais, vi
sando a atender as suas respectivas unidades 
descentra_li_zadas: UNED de Cub~tão-Sp, 
UNED de Petrolina-PE, UNED de JATAf-GO, 
UNED de São José-SC, UNED de LEOPOL
Dil'l&~-, MG, UNEO deJMPERATRIZ-MA, 

MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE ENSINO DE 20 GRAU 

ANEXO I 

UNIDADES DESCENTRALIZADAS 

DE ENSINO TtCNICO 

1 - CUBATl\0 - SP 
2 PETROLINA - PE 
3 JATA1 - GO 
4 sAo Jost ~ se 
5 - LEOPOLDINA - MG 
6 - IMPERATRIZ - MA 
7 - MEDIANEIRA - PR 
8 - MANAUS - AM 

TOTAL GERAL 

DOCENTE 

VINCULAÇÂO 

·ETF/SP 
ETF/PE 
ETF/GO 
ETF/SC 
CEFET/MG 
ETF/MA 
CEFET/PR 
ETF/AM 

OBS: ETF = Escola Técnica Federal . 
CEFET = Centro Federal de Educação Tecnológica 

MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE ENSINO DE 20.GRAU 

UNED de MEDIANEIRA-PR e UNED de MA-
NAUS-AM. - . -

Art. 2? As despesas decQrrentes_.da 9,plica
ção desta lei correrão por conta dos recursos 
orçamentários destinados às [nstituições de 
Ensino, constantes do anexo desta lei, 

Art. 3,., Esta- lei entra erp vigor na data de 
sua publicação. 

Art..--49 Revogéirri-se as disposições ·e-m 
contrário. 

QUANTITATIVO 

60 
60 
25 
48 
29 
20 
89 
35 

366 

ANEXO II TtCNICO~ADMINISTRATIVO 

NÍVEL SUPERIOR 

NÍVEL MtDIO 

NÍVEL APOIO 

TOTAL GERAL 

OBS: UNIDADES 
UNED DE CUBATl\0 
UNED DE PETROLINA 

• UNED DE JATA1 
UNED DE Sl\0 JOSt 

QUANTITATIVO 
POR UNIDADE 

25 

52 

35 

112 

VINCULAÇl\0 
- ETF/SP 
- ETF/PE 
- ETF/GO-
- ETF/SC 

QUANTITATIVO 
PARA 08 UNED 

UNED DE LEOPOLDINA 
UNED DE MEDIANEIRA 
UNED DE MANAUS 
UNED DE IMPERATRIZ 

200 

416 

280 

896 

- CEFET/MG 
- ETF/PR 
~ ETF/AM 
- ETF/MA 
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MINISTtRIO DA EDUCAÇÂO 

SECRETARIA DE ENSINO DE 20 GRAU 

ANEXO III 

Agosto de .1989 

DETALHAMENTO PESSOAL TtCNICO-ADMINISTRATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL 

NÍVEL SUPERIOR 

- Assistente Social 
- Bibliotecário 
- Pedagogo/Supervisão Educacional 
- Pedagogo/Orientação Educacional 
- Médico 

Odontólogo 
- Técnico· -em Assuntos Educacionais 
- Administrador 
- Psicólogo 
- Contador 

SUBTOTAL 

MINISTtRIO DA EDUCAçAO 

SECRETARIA DE ENSINO DE 20 GRAU 

CATEGORIA FUNCIONAL 

NIVEL Mf:DIO 

- Auxiliar de Enfermagem 
- Auxiliar em Assuntos Educacionais 
- Assistente em Administração 
- Técnico-ae Audiovisuais 
- Técnico de Contabilidade 
- Dat.i1ógrafo 
- Motorista 

Vigilante 
- Digitador 
- Operador de Te1eimpressora 
- Mecânico de Auto 

Técnico em Secretariado 
- Desenhista Técnico/Especialidade 
- Técnico ero Elãtricidaâe 

SUBTOTAL 

QUANTITATIVO 
POR UNIDADE 

02 
02 
03 
04 
03 
02 
06 
01 
01 
01 

25 

QUANTITATIVO 
POR UNIDADE 

04 
06 
14 
02 
01 
09 
02 
06 
01 
01 
01 
03 
01 
01 

52 

QUANTITATIVO 
PARA 08 UNED 

~6 
16 
24 
32 
24 
16 
48 
08 
08 
08 

200 

QUANTITATIVO 
PARA 08 UNED 

32 
48 

112 
16 
08 
72 
16 
48 
08 
08 
08 
24 

- mr 
08 

416 
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MINISTtRIO DA EDUCAÇAO 

SECRETARIA DE ENSINO DE 20 GRAU 

CATEGORIA FUNCIONAL 

NÍVEL APOIO 

Porteiro 
Contínuo 

QUANTITATIVO 
POR UNIDADE 

04 
Ó4 

Auxiliar de Artes Gráficas 
-Auxiliar de Láboratório 
Encanador 

03 
02 
01 

Marceneiro 01 
Pedreiro 01 
Pintor 01 
Auxiliar de Eletricista 
Servente de Limpeza 

02 
10 

Operador de Máquina Copiadora 
Telefonista 

02 
02 

carpinteiro 

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

MENSAGEM N' 31 O, DE 1989 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: · --
Nos tenTIOS do artigo 61 da Constitúição 

Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação_ de Vossas Excelências, acorri:Pa
nhado de __ Exposição de Motivos Qo Senhor 
Ministro de Estado d_"' Edut:;ação, o anexo pro
jeto de le:i _que "dispõe sobre a criação de 
empregos nas Escolas Técnicas Federais e 
dá outras providências". 

Brasilia, 4 de julho de 1989~ -José ~n~y. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 101, DE 26 
DE MAIO DE 1989, DO SENHOR MINIS· 
TRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica 

Temos a honra de submeter à elevad~ con~ 
sidera~ão de Vossa Excelência o ahteprojeto 
de lei que visa à criação de_ empregos de Pro
fessores da Carretra-de 1" f! 2~ -Graus e- de 
Pessoal Técnico-Administrativo nas EscOlas 
TéCnicas Federais de SP, PE, GO, SC, MA 
·e AMe nos Centros de _Educaçã_o Tecnológica 
de MG e PR para atender àS necessidades 
de pessoal das suas respectivas Unidades Des
centralízadas. 

Através da E.M. N1 056, de 24 de fevereiro 
de 1986, foi apróVada, por Vossa. Exc::el~ncia, 
a criação do Programa de Expansão e Melho
ria do Ensino Técnico - Protec que viSa à 
expansão e melhoria de 200 (duzentas) -esco
las técnicas que vêm sendo implantadas gra"
dativamente. Essas es-colas fy_ncionarn vincu
ladas as já existentes, que lhes dão suporte 

02 

35 

112 

e, hCnliomento, se encontram vivendo o dificil 
impasse- da carência de rec_ursos humanos, 
em face dos decretos d~ proibição de contra
tação para o serviço público. 

A situação se agrava mais a cada dia, visto 
que novas escolas fic:am prontas e se confron
tam com a situação adma descrita, impossi
bilitando seu funcionamento, bem -co_rrio Pre
judicando a boa fOrmaçãO técnica de milhares 
de jovens. 

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Ex
celência providências no sentido de que seja 
aprovada e autor@da,-eTn regime de urgência, 
a criação de 366 (trezentos e sessenta e seis) 
empregos de Professores de 1 o e 29 Graus 
e 896 (oitocentós e noventa e sefs} Tétnico
Admini_strativos, conforme espeCificaÇãO em 
quadrO anexo, nO sentido de que as (Jnidades 
Descentralizadas de -Ensino Técnico, previstâs 
pêlo Protec, possam entrar em funcionamento 
ou àté_ meSiTiCfdar cohtiiiiJidade aos trabalhos 
já em andamento. 

Na certeza de_ mais uma vez pode~mos con_
tar com a compreensão e_apo!o de Vossa Ex
celência, reiteramos protestos de respeito e 
consideração. - Carlos Sant'anna, Ministro 
da Educação. 

(À- eo",nissão (!~ EducÇição.) - ' 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
--:_. N• 35, DE 1989 

(N• 3.108189, na Casa de Origem) 

(pe inlç.iati:Va do Senh9r Presidente da Repú
blica) 

Altera disposições do Plano único de 
QasSificação e Retribuição de Cargos e 

QUANTITATIVO 
PARA US UNED 

32 
32 
24 
~6 

'os 
08 
08 
08 ----

16 
80 
16 
16 
16 

'280 

· 896' • f __ l ~· 

Emprego, aprovado pelo decreto n' 
94~64.ae23jwhoae19~~ 

O Congresso Nacional decreta: _ _ 
Art. 19 O§ 19 e as alíneas a e b dO § 

59 do art. 31 do Plano ÚnicO de Gasslficaçãó 
e RetnbuiçãO de Cargos e Emprego, aprovado 
pelo Decreto n• 94.664, de 23 , de julho de 
1987, passam a vigorar com a seguinte reda
ção: 

.. Art. 31. .............. ___ .... _._ 
§ }9 Os vencimentos ou_ salários dos 

demais níveis são determinados median
te a variação dos valere~_ fixados n~sÚ~: 

- arti90 à-i:'azão de 5%, dentro da mesma 
classe. 

····~--······"-·-------~··~~ ...... 
§ so ... .,._ .......... ,.~....,..--=-----.. . 
a) de 50% do salário básico corres

pondente ao regime de_ quarenta· hoÍ'ãS 
Semanais de traba]ho, para o docente· do 
eúsino superiOr; 

b) de -30% do s_a]árjo básico_ corres
jjOndente aO- regime .de_ quarer::tta ..... hOras 
semana~ de trabalho. para o docente dO 
eTtsino Qe f 9 e- .29 Giaus." 

Art. 29 Os _efeitos finan-ceiros deCOrrentes 
desta lei são devidos a partir de lo de junho 
de 1989. . 

Art. 39 Esta Jei entra em Vigor na data· de 
sua publicação; 

Art. 4 9 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM No 324, DE 1989 
_Excelentíssimos Senhores Membros do 

COngress-o Nacional: 
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Nos termos do art. 61 da CoriStituição Fede
ral. tenho a honra de submenter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de ExposiÇão de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado da Educação, da Fazenda 
e do Planejamento, o anexo projeto de lei que 
"altera disposições do Plano Único de Classifi
cação e Retribuição de Cargos e Empregos, 
aprovado pelo Decreto no· 94.664, de 23 de 
julho de 1987". · 

Brasília, 6 de julho de 1989. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 125, DE 4 DE 
JULHO DE !989, DOS SENHORES M!NIS· 
TROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA FA· 
ZENDA E DO PLANEJAMENTO . 

Excelentfssimo Senhor Presidente da Repú
blica, 

TentoS a honra de submeter à consideração 
de Vossa Execelência proposta de anteprojeto 
de lei sobre alteração de dispositivos do Plano 
Único de Oassificação e Retribuição de Car
gos e Emprego- PUCRCE, destinado às ins
tituições federais de ensino, decorrente da Lei 
n• 7 .596, dê I O de abril de 1987. 

A medida proposta implica na alteração do 
§ ]9 e alínea a do § 59 do art. 31 do aneJCo 
ao Decreto n" 94.664, de 23 de julho de f987, 
ampliando o adicionai de salário dos docentes · 
do magistério superior em regime de dedica
ção exclusiva, dos atuais 40 para 50% do salá
rio básico no regime de 40 horas semanais 
de trabalho, e aumentando percentual de 
acréscimo salarial na passagem de uma mes
ma classe, de 4 para 5%. 

Justificam-se estas alterações pelo fato de 
que só uma estrutura de carreira capaz tanto 
de valorizar os diversos componentes da quali
ficação profissional, principalmente a titulação 
acadêmica e a experiência docente, como de 
incentivar o pleno exercício da profissão na 
instituição universitária, tõmará eretivo seu de
senvolvimento e eficaz sua missão. 

O Plano Único transformou esses pressus
postos em procedimentos operatiVos ão intro
duzir a avaliação de desempenho como fator 
de progressão funcionai; ao priorizar a qualifi
cação forma1 mediante acréscimos salariais 
e ao possibilitar o recrutamento e_ a fiXação 
do corpo docente no regime de trabalho de 
dedicação exclusiva através de diferencial sig
nifiCativo entre a retribuição estabelecida para 
o regime de tempo integral e aquela relativa 
ao de dedicação exclusiva. 

Todavia, apesar dos avanços verificados por 
ocasião da implantação do Plano Únfco, já 
se fazem sentir os primeiros Sinais de sua ina
dequabüidade ao contexto sócio-económico 
do País. O percentual atribuído ao regime de 
trabalho de dedicação exclusiva não provou 
ser suficientemente estimulante para que os 
profissionais mais qualificados optassem por 
consagrar-se privativamente às atividades aca
dêmico-científicas, máxime quando, dada a 
conjuntura e_conômica adversa, os ganhos ob~ 
tidos com o Plano, em 1987, foram diluindo-se 
gradativamente, propiciando a busca da com~ 
plementação de renda num mercado de traba~ 
lho mais atrativo. 

Por outro lado, a competência e o mérito 
carecem ser recompensados com maior dife-. 
rendai âe Salário entre níveis de uma mesma 
classe, de forma a tornar a curva salarial mais 
adequada a uma estrutura de carreira matri
cial, fundamentada na qualificação e dedica
ção individuais, avaliadas pelo desempenho 
global do docente. 

Na certeza de contarmos com a atenção 
de Vossa_ Excelência, renovamos nossos pro
testos de estima e apreço. - Carlos Santí'\
nna, Maí!son Ferreira da N6brega, JoãoBaUsta 
de Abreu. 

I..ÉO!SlAÇÃO ÇJTADA 

DECRETO N' 94.664, 
DE 23 DE JULHO DE 1987 

Aprova o Plano Único de Oassíficaç§o 
e Retn'b_uição de Cargos e Empregos de 

_ que trllta a Lei n9 ZS96, de 1 O de abrD 
de 1987. 

- O Presidente da República, usando das atri
buições que lhe confere_o art. B1, itens l, lll 
e V, da Constituição, decreta:. 

Art. 1 ~" Fica aprovado o Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Em
pregos que trata a Lei n~ 7 .596, de 1 O de abril 
de 1987, que com este baixa. 

Art. 2'1 Este decreto entra em vigor na da
ta de .sua publicação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Br~silia, 23 de julho de 1987, 166"' da lnde~ 
peildêilcta e 9~_da República._-JOSÉ_SAR
N_eY,. Jorge BomhaL!sen, Afuízio Alves. 

(À Comissão de ConstituiÇão; Justiça 
e Odadania,) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- O expediénte lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser 
lidos pelo Sr. I~ Secretário. 

SãO lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 231, DE 1989 

_Dispõe sobre bene!Jcios Dscais conce~ 
didos à pesquisa científica e tecnológica 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O contribuinte do Imposto de- Ren

da poderá abate-r da renda bruta, ou deduzir 
como despesa operacional, o valor dos investi
mentos, doações ou patrocínios, inclusive· des· 
pesas e contribuições necessárias à sua efeti~ 
vação, realizados através ou a favo( da pessoa 
jurídica que tenha por objeto a pesquisa cientí
fica ou tecnológica, com ou sem fins lucra
tivos, cadastrada na Secretaria Especial da 
Ciência e Teçnologia. 

§ Jo Observado o limite máximo de 1 O% 
(dez por cento) da renda bruta, a pessoa f'tSica 
poderá abater: 

l-até 100% (cem por cento) do valor da 
doação; 

fi-até 80% (oitenta por cento) do valor 
do patrocínio; 

UI-até 50% (cinqüenta por cento) do valor 
do investimento. 

§ 29 O abatimento previsto no § 19 deste 
artigo não está sujeito ao limite de 50% (cin
qüenta por cento) da renda bruta, previsto na 
legisJação do Imposto de Renda. 

§ 39 A pessoa juridica poderá deduzir, do 
imposto devido, valor equivalente à aplicação 
da alíquota cabível do Imposto de Renda, ten· 

-do como base de cálculo: 

l-até 100% (cem por cento) do valor da 
doação; 
n- até 80% (oitenta por cento) do valor 

do patrocínio;_ 
- lll-até50% (cinqüentaporcento)dovalor 
do investimento. 

§ 49 Na hlpótese do parágrafo anterior, 
observado o limite máximo de 2% (dois por 
cento) do imposto devido, as deduções previs
tas não estarão sujeitas a outros limites estabe
lecidos na legislação do Imposto de Renda. 

§ 5"'- Os benefícios previstos nesta lei não 
excluem ou reduzem outros benefícios ou 
abatimentos e deduções em vigor. 

§ 6° Observadoolimitede50% (cinqüen· 
ta por cento) de dedutibüdade do imposto de~ 
vida pela pessoa jurídica_, aquela que não se 
utilizar, no decorrer de seu perfodo-base, dos 
benefícios concedidos por esta lei, P9derá op
tar pela dedução de até 5% (cinco Por cento) 
do imposto devido para destinação ao Fundo 
de Promoção à Pesquisa Científica e Tecnoló-
gica, gerido pela Secretaria Especial da Ciên
cia e Tecnologia. 

Art. 2o Para os fins desta lei, considera~se 
doação a transferência definitiva de bens ou 
nume(ários, sem proveito pecuniário para o 
doador. -

§ 19 O doador terá direito aos favores fis
cais prevlstos nesta lei se expressamente de
darar, no instrumento da ç[oaçflo, que ela se 
faz sob as condições de irreversibilidade do 
ato e inalienabilidade e impenhorabilidade do 
objeto doado. _ __ - -

§ 2"' Os donatários de bens ou valores, 
na forma prevista nesta lei, ficam isentos da 
incidência de quaisquer impostos federais so
bre o respectivo patrimônlo obtido em razão 
da doação. - -

Art. 3"' Para os efeitos desta lei, conside
ram-se investimentos a aplicação de bens ou 
numerário,_com proveito pecuniário ou patri· 
mania! direto para o investidor, mediante parti
cipação societária em empresas de pesquisa 
científica ou tecnológica. 

§ 1 o As participações de que trata este ar
tigo dar-s_e-ão, sempre, em pessoas ju_rídicas 
que tenham sede no País. 

§ 29 As ações ou quotas, adquiridas nos 
termos desta lei, ficarão inalienáveis e impe
nhoráveis, não podendo ser utilizadas para fins 
de caução, ou qualquer outra forma de garan
tia, pelo prazo de cinco anos. 

§ 3"' As restrições a que se refere o pará-. 
grafo anterior compreendem, também, o-
compromisso de compra e venda, a cessão 
de direitos à sua aquisição e qualquer outro 
contrato que tenha por objeto O bem ou impli
que sua alienação, mesmo que futura 
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Art 49 Para os efeitos desta lei, conside~ 
ra-se patrocínio a promoção de atividades de 
pesquisa científica ou tecnológica, sem pro
veito pecuniário ou patrimonial direto para o 
patrocinador. 

Art 5" As instituições financeiras, com os 
benefícios fiscais que obtiverem nos termos 
desta lei, poderão constituir_ carteira especial 
destinada a financiar, apenas com a cobertura 
dos custos operacionais, ativldades de pes
quisa científica e tecnológica, de interesse para 
o País, ajuízo da Secre~a Especial da Ciência 
e Tecnologia. 

Art. 61 Nenhuma apUcação de benefícios 
fiscais previstos nesta lei poderá ser feita me
diante qualquer tipo de intermediação ou cor
retagem. 

Art. 79 As pessoas jurídicas beneficiadas 
pelos incentivos da presente lei de_verão comu
nicar, para fins de registro, à Secretaria Espe
cial da Ciência e Tecnologia, -os apOrtes recebi
dos e a ela enviar os comprovantes de sua 
aplicação. 

§ 1 ~ A Secretaria Especial da Ciência e 
Tecnologia poderá celebrar convênios .com 
órgãos públicos estaduais ou municipais, ou 
entidades de âmbito nacional, delegando-lhes 
o .cadastramento de apertes e a fiscalização. 

§ 2" Caberá à Secretari&.Especial da 
Ciência e Tecnologia certificar a real~ação ela 
atividade incentivada. 

Art 89 A doação, o patrocínio e o investi
mento não poderão ser feitos pelo contribuinte 
a pessoa a ele vinculada, não se aplicando 
essa proibição quanto à participação sode
tária que decorra de investimento anterior
mente realizado nos termos desta lei. 

Parágrafo único ... Considera-se pessoa vin-
culada ao contribuinte: -

I- a pessoa jurídiccu:la qual o contribuinte 
seja titular, adminstrador, actonista ou sócio, 
à data da operação, ou nos doze meses ante
riores; 

U -o cônjuge, os parentes até o terceiro 
grau, inclusive os afins, e os dependentes do 
contribuinte ou dos ti_tulare:s ... ~Ominlstradores, 
acjonistas ou sócios de pessoa jurídica vincu
lada ao contribuinte nos tennQs_d_o inciso ante
rior; 

m -o sócio, mesmo quando outra pessoa 
jurídica. 

Art. 9? Se o montante dos incentivos refe
rerites a doação, patrocínio ou investimento _ 
for superior ao permitido, é facultado ao con
tribuinte diferir o excedente para até os cinco 
anos seguintes, sempre obedecidos os limites 
ftxados no art. 1~. 

Art. 1 O. As infrações aos dispositivos des
ta lei, sem prejuízo das sanções penais cabí
veis, sujeitarão o contribuinte à cobrança do 
Imp-osto de Renda não recolhido em Cada 
exercido, acrescido das penalidades previstas 
na legislação específica, além da perda do di
reito de acesso, após a condenação, aos bene
fícios fiscais aqui instituídos. 

Art. 11. As doações, patrocínios e investi
mentos, feitos com· os benefícios desta lei, se
rão ·comunicados à Secretaria Especial da 

Ciência e Tecnologia, para efeito de acompa
nhamento e supervisão das respectivas aplica
ções, podendo, em caso de desvios Ou irregu
laridades, serem por ela suspensos. 

Parágrafo único;- A Secretaria da Receita 
Federal, no bc.el'dcio das suas_ atribuições es- . 
pecíficas, fiscalizará-a _efetiva execução desta 
lei, no que se refere à aplicação dos recursos 
comprometidos nas atividades de pesquisa 
cientifica e tecnológica, comunicando os re
sultados obtidos à Secretaria Especial da Ciên
cia_e Tecnologia. 

Art. 12. Obter redução do Imposto de 
Renda, utilizando-se frau<;lulentamente de 
qualquer dos beilefíCioS desta fei, conStitui Cri
me punivel com detenção de um a três anos, 
ficando ainda o infratQr sujeito às multas "pre
vistas na-legiSlação esPedfica. 

§ 19 No caso de pessoa jurídica, respon
dem pelo crime o acionista controlador e os 
administradore~_que para ele tenham concor
rido. 

§ 29 _ . Na mesrTia pena incorre aquele que, 
r~_-ebendo rec:urSos;bens q~ Yalores, em fun
ção d~sta lei, _d_e~_e de proinover, sem jUsta 
causa, a atividade de pesquisa científica oü 
tecnológ_ica, objeto do incentivo. 

Art: 13. ESta lei entra ein vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se_j.Jspo~ições em 
contrário. 

Justificação 

NO conteXto das profundas transformações 
que o-lnUiido assisre- riê.S:Sê final de mflênio, 
certamente o mais importante sinal dos novos 
tempos é a revolução tecnológica. SuaS con
seqüências alcançam os mais diferentes as
pectos da vida moderna, produzindo transfor
mações qualitativas e quantitativas bem mais 
intensas que a revolução industrial. __ 
_ Ainda que se consmte uma forte correlação 
éntre_ nfve[s de renda e progresso científico
teC-r1ológi.co, não -é desarrazoado dizer-se que, 
dentro em breve, estaremos nos defrontando 
com um novo corte no cenário internacional: 
o bloco dos países tecnologicamente desen
volvidoS e dos tecnologicamente subdesen
voMdos. Esse raciócfnío é abonado pela im
portância e magnitude de uma revolução tec
nológica, mormente quandO se tem em coi1tã 
que, já agora, dência e tecnologia é encarada 
como fator produtivo,_ a ponto de tornar-se 
o entendimento de que essas atividades cor
respondem a um novo setor- económico -
o setor quaternário. 

Descurar investimentos em pesquisa cienti-_ 
fica e tecnológica significa caminhar a passos 
l~rgos para uma profunda dependência que 
inibe qualquer persp_ectiva de desenvolvimen
to futuro. Os países que não atentarem para 
essa preocupação estarão condena-dos aO 
atraso, sujeitando-se a _uma nova modalidade 
de colonialismo - o colonialismo tecnoló-
gico. - ~ : --

J:: iridiscutivel que assim corno a agricultura 
e, depois, a indústria constituíram aspectOs 
predõrTiinantes no fortalecimerito dos países, 

o início do século que se avizinha prenuncia 
não mais o prevalecimento do fazer em si, 
mas do como fazer. A importância maior não 
mais residirá, apenaS, em produzir bens e ser~ 
viÇos, mas ern .deter 9 <;óritiole 9,os_mecanis~ 
mos, capazes de pennitir a realizaçãO conCreta 
das atividades produtivas. As nossas energias, 
portanto, agora hão de estar dlrecionaQas para 
a pesquisa científica e tecnológica. 

Nesse sentido, cabe_ concentrar nosso em
penho no desenvolvimento dessas atividàdes, 
depois de um período durante o. qual, até por 
razões inerentes à no.ssa hi~tória polífic"a, _hão 
se lhes dispensou prioridade que já então me
reciam do que decorreu inclusive_ a eriligração 
de pessoas dedicadas a esse tipo de trabalho. 
É preciso, pois, proporcionar condições para 
que o doniínio do conhecimento e das técrU
cas ganhe a relevância que os novos tempos 
estão a_ exigir, estimulando o intenso desenvol
vimento, no PaJs, das pesquisas científicas e 
tecnológicas, visando a favorecer a formação_ 
de esPecialistas na matéria e o retomo dos 
cientistas e técnicos que deixaram o Brasll 
à procura de um lugar propício à afirmaçãO 
de suas vocações. __ 

Por conseguinte, é imperioso sirializar o 
interesse da_ nação brasileira pela pesquisa 
cit?ritíficà e tecilológica, procurando nela com
pronieter riãó "s6 a-ãdminstraçâo-pública, se
não ainda, e principalmente a iniciátiva priva
da. Com efeitO; ciente do apoio do Estado 
para e·sse tipo de ã.tividade, as empresas priva
das, Cõiri ·o eStimUlo adicional do desafio- à 
sua inequívoca capacidade de competir, envi
darão esforços-objetivando estabelecer u_in 
novo padrão de desenvolvimento no País. 

Ora; é certo qUe o incentivei fiScal propoSto, 
neste projeto de lei, há de constituir, maiS dó 
que um apoio financeiro à atividade, incontro
verso testemunho de urna nova, visão da pes
quisa científica e tecnológica, corno fator fun
damental ao desenvolvimento do Pals~ Sua 
continUídade eStará assegurada-por lei, inegá
vel aval de que o setor permanecerá, pelo me
nos a médio prazo, com especial prioridade 
na economia brasileira. 

Sei que, em principio, devem ser evit'ados 
benefícios fiscais em matéria tributária. Eriten
do, contudo, que essa restrição _deve ser ladea
da, porquanto esses incentivos fiscais: guar~ 
darn estreita felação com o propósitO de asse
gurar o desenvolvimento nacional ~. por con
seqüência, a consecução de um melhor pa
drão de vida para a população brasileira. 

Nesses tennos, proponho à elevada consi
deração dos- meus ilustres pares nesta Casa 
Legislativa, o incluso projeto de lei, que visa 
a conceder à pesquisa cienbllca e teCnológica 
beil.€Jícios fiscais, analogamente àqueles con
cedidos às operações de caráter cul~ural e.ar
tístico, completando, desse modo, o eStímulo 
_à atividade intelectual, pela inclusão daquela 
capaz de gerar maiores benefíciOs materiais 
para a coletividade. _ 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 19.89. 
--senáâor Marco Maciel. 

-(À Comissão de Assuntos Econ8mlcos 
:..._decisão termlriativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 232, DE 1989 

Dispõe sobre aposentadoria especial 
aos digitadores de Processamento de Da
dos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica assegurado aqs digitadores 

de Processamento de Dados o direito à apo
sentadoria especial prevista no art 9~ da Lei 
n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, aos 25 (vinte 
e cinco) anos de efetivo exercício na prcifiSsãO. 

Art. 2ç O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo _de 90 _(noventa) días após 
sua publicaçêo. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

lndts<:utivelmente, os profissionais em digi
tação nos CentrOS de Processamentos de Da
dos desempenham uma atividade reconheci
damente penosa e insalubre. Tanto é verdade 
que eles são sérios candidatos a contrair um 
tipo de doença denominada tenossinovite: 
uma enfernidade facilmente detectável, co~ 
mum em adultos jovens, cujas ocupações de~ 
mandam movimentos repetitivos do punho e 
da mão. EJa é causada pelo excessivo atrito 
entre os tendões e o paratendão circundante, 
pelo uso excessivo da mão. Do ponto de vista 
patológico, os tendões mais freqüentemente 
afetados são os músculos profundos do ante· 
braço, especialmente os extensores _do pole
gar e os extensores radicais do punho. Há 
uma reação inflamatória moderada ao redor 
do tendão e suas bainhas, com aumento de 
volume pelo edema (ADAMS, J. Cronefo_rd. -
Manual de Ortopedia. 8• ed., São Paulq, 1978 
pág. 278). - -

Em 'vista disso, o próPriOlNPS- reconhece 
como motivo de afastamento do emprego de 
suas funçóes corno digitador, às quais muitas 
vezes não pode mais retornar, a atrofia dos 
tendóes das mãos. 

Por outro lado, esses profissionais traba~ 
lham não poucas vezes em ambientes inade
quados à saúde, quer por excessiva ilumina
ção ambiental, quer insuficiente; estão sujeitOS 
à radiação ultravioleta dos tubos de vídeo e, 
enfim, a temperatura dos locais de trabalho 
é mantida através de ar condicionado, que 
é ajustado n!o para atender à boa saúde do 
empregado, mas a dos equipamentos eletrô
nicos. 

Desse modo, tendo em vista as condições 
insalubres e penosas a que são submetidos 
os profissionais em digitação, julgamos que 
es.sa categoria de empregados deve_ ter o direi
to â uma aposentadoria especial. Entedemos. 
outrossim, que a nossa proposta hãO crlã Uin 
privilégio à referida classe, pois visa tão~so~ 
mente dar um tratamento adequado àqueles 
que se encontram desenvolvendo uma ativi
dade altamente desgastante e causadol_"a_ de 
seqüelas que não podemos menosprezar. 

Estamos convencidos-qUe o nosso Projeto 
de lei encontrará, sem dúvida alguma, guarida 

entre os nossos pares, sensíveis que são ás 
necessidade específicas daqueles trabalhado-
res. . 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1989. 
......;.... Senador Louremberg Nunes Rocha. 

LEOJSLAÇÃO aTADA 

LEI N' 5.890, 
DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Akéra a tegjsJaç~o de Previdência so~ 
cjaf. e dá outras providências. 

M. 9? A aposentadoria ~special será_ con~ 
cedida ao segurado que, contando no mínimo 
5 (cinco)_ anos de contribuição, tenha traba· 
lhado dufante 15 (qulnze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte_ e cinco) anos pelo menos, conforme 
a atividade profissional, em serviç_os que, para 
esse efeito, foi' em considerados penosos, insa~ 
Iubres ou perigosos, por decreto do Poder 
Executivo. . . 

g· 1 ~ A aposentadoria especial consistirá 
numa renda mensal calculada na forma do 
§ I? do art. 6_~ desta lei, aplicando~se~Jhe ain:da 
o disposto no § 39 do art. 1 O. 
-- -§-"2'l Reger~se~á pela respectiva legislação 
especial a aposentadoiia dos aeronautas e a 
dos jornalistas profissionais. 

§ 3" Os períodos effi que os trabalhado
res integrantes das categorias profissionais, 
enquadradas neste artigo permanacerem Ji. 
cenciados do emprego ou atividade, desde 
que para exercer cargos de Administração ou 
de Representação Sindical, serão computados 
para efeitõ de tempo de servíço, pelo regime 
de aposentadoria especial, na forma da regula
mentação eXpedida pelo Poder Executivo. 

§ 4q _ O tempo de serviço exercido alterna~ 
damente em atividades comuns e em ativida· 
des (Jue, na vigência desta lei, sejam ou ve
nham a ser consideradas penosas, insalubres 
ou perigosaS, será somado, ap6s a respectiva 
conversão segundo critérios de equivalência 
a serem fiXados pelo Ministério da Previdência 
Social, para efeito de aposentadoria de qual~ 
quer espécie. 
................. .-.~~;.~ ............................ _ ... ___ ~·-··· ......... . 

(À Comissão de Assuntos Sodills - deâ~ 
são termjnativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-OS projeios qtie acabam de ser lidos serão 
remetidos às CorTüssões competentes. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 
I o Se-cretário. 

É lidO o seguínte 

OF. N' 041/89-CCJ_ 
Brasllia, 1 O de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico a V. Ex• que ~ta 
CotriiSSâo aprovou· o PLS n~ 17, de 1988, que 
"autoriza o Po_der Executivo a conceder pen
são -especial à senhora Maria Reginalda Vieira 

Raduan", na reunião desta data, por 11 (onze) 
votos favoráveis. 

Na oportunidade renovo a V. Ex'! meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Qd Sabóia de Carvalho, Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Com referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica que, _nos 
termos do art. 91, §§ 3? a 6; do Regimento 
Interno, depois de publicada a decisão da Co
missão, no DMrio do Congresso Naciánal 
abrir~se·á um prazo de 72 horas para interpo
sição de recurso por um décimo _da campo~ 
sição da Casa, para que o Projeto de Lei n" 
17/1988, do Senado Federal, seja apreciado 
pelo Plenário. -

Esgotado esse prazo, sem interposição- de 
recurso, o projeto será remetido à C"amara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ro~ 
naldo Aragão. (Pausa.) 

S. Ex!' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 

Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun· 
cia o seguinte discurso. sem revisão dO ora· 
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Sen"adoi'es,-oriteni, 
pela manhã, estivemos na Funai, acompa~ 
nhando uma comissão de índios do Acre, para 
reivindicar ao Presidente dessa autarquia, Dr. 
Pedro Aires de Oliveira, a regularização das 
suas terras nas proximidades da região dos 
Estados de Roiidônia, Amazônia e Acre, por
que a Compãnhia Construtora Mendes Júnioi, 
sem a autorização da nação que ocupa a área 
já demarcada pela Funãi, pãssou a explorar 
uma pedreíra sem qualquer beneficio para 
aquela população indígena. 

Sr. Presidente, pretendeinos fazer algumas 
considerações históricas para que os Srs. Se .. 
nadares possam compreender a justeza da 
reMndicação daqueles irmãos silvícolas, ver~ 
dadeiros habitantes e primitivos donos da ter~ 
ra. 
· -No diã 6 de dêiem&fo--de 1985, os íi-lalOs 

kaXãrâri enViâfaffi à Funai uma correspondên
c:ia nos seguintes ter~os: 

REMNDICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO 
DE TERRA 

AI. KAXARARI- 6 de dezembro de 1985 

Nós, índios Kaxarari, estamos queren
do com este documento a demarcação 

-- imediata de nossas terras. Somos mais 
de centO e sessenta índios que há anos 
esperam pela realização desse nosso di
reito. 

Agora, sabendo que já têm recursos 
para fazer esse trabalho desde o anp pas
sado, queremos que façam ele urgente~ 
mente, pois o_s problemas_ v_êm aumen
tando. Cada vez mãis sofremos invasões: 
de seringueiros com colocações dentro 
da área e de outros que moram perto 
da divisa, mas exploram nossas seringas; 
de garimpeiros que invadem pelo norte 



Agosto de 1989 J?IÁRlO DO CONGRESSO_NAOONAL (Seção II) Sábado 19 3987 ~ 

da área e ainda fazem roubos de vasilha
mes e material de seringa; e de mulros 
outros que entram para caçar dentro de 
nossos "barreiras", único lugar aonde te
mos caça fácil. 

A situação piora com a implantação 
do Projeto de Colonização Marmelo e do 
asfaltamento da BR-364 (trecho Porto Ve
lho/Rio Branco). Com isso não podemos 
mais esperar, porque muita gente vai che
gar com fa<:ilidade nas nossas terras. 

Queremos chamar atenção de vocês 
também, para respeitarem o conheci
mento que temos dos limites de nossas 
terras. Em delirriitaÇão anterior da Funai, 
ficaram de fora algumas partes muito im
portantes de caça, pesca e de extração
de seringa e castanha, que sao a· nosso 
sustento, mas está cada vez mais difícil. 
Por isso,_ essa demarcação deve indulr: 

A área ao sul do igarapé Azul, onde 
ficam nossas principais colocações;_ 

A área entre os igarapés Limão e Cala
caiá, muito importánte para coilsegu!r
mos caça e pesca; --

A área entre os igarapés Azul e Marme~ 
linho, onde temos colo-cações de seringa 
e castanha e onde ainda ·conseguimos 
boa pesca. 

A área toda, incluindo essas partes, não 
é nem a metade do território ocupado 
por nossos antigos. Mas, assim mesmo, 
estamos contentes, porque temos a cer~ 
teza de que agora conseguiremos a de
marcação e homologação do que nos 
restou. 

Acreditando no empenho--de vocês, 
nos despedimos aqui, mas com a certeza 
de recebê-los em breve. -Alberto César 
Kaxari, Cacique da Baninha- Otávio Ka
xararl, Cacique do Azul- Santi.Jka Rodri
gues Kaxaran: Azul - Paulo Kaxararf -
Barrinha 

Sr. Presidente, deste documento levado à 
Funai resultou que, realmente, foram proce
didos estudos e exames da área, com a devida 
demarcação, conforme tenho em mãos docu
mentos que me foram fornecidos pelas tribos, 
para que os mesmos ·constem da compro
vaç~o de nossas considerações aqui, no Con
gresso Nacional. 

TemoS- em mãos um relatório assinado pe
los Srs. Funcionários: Jos-é Apoei1á-"Soari:s de 
Meirelles, pela Funai, Renato de Almeida Leo
ni, do Ministério do Interior, e João Pacheco 
de Oliveira Filho, do Mirad, e datado de 28 
de janeiro de 1986, documento que faz refe
rência ao Grupo de Trabalho e suas conclu· 
sões sobre o estudo da área a ser demarcada. 

Área Indígena: Kaxarari 
Localização: Mun. Lábrea (AM), Porto Velho 
(RO) -
Grupo 1ridígena: Kaxarari 

Senhores Ministros, 
O Gnipo de Trabalho instituído na for

ma do parágrafo 3», do ait. 29, do Decreto 
n9 88.118 de 1983, após examinàr a pro~ 
posta da Fundação Nacional do Índio, so· 
bre a delimitação da área indígena Kaxaw 

rari, situada nos Municípios de Ubrea - e ainda tendo em vista o interesse público 
Nll., e Porto Velho - RO, Veffi apresentar e o interesse dos silvícolas, o Grupo de 
o seu Parecer, observadas as disposições Trabalho submete o presente,~ à aprecia~ 
da Lei 6.00J, de 1973, consideradas as ção _de Vossa Excelência, opinando pela 
determinações do retrodtado Decreto, e aprovação da Área Indígena Kaxarari, na 
nos termos-da Portaria Interministerial no conformidade do mapa e memorial des-
002r de 17 ae março de 198.3. critiVo" a"nexOs a- este Parecer. -

I- Consenso Histórico BrasHia, 28 de janeiro de 1986. -José 
Os documerltos constantes do Preces-- Apoena Soares de Meírelles - Funaj-

Renato D'Alineidi:l Leom: /1'\inter -João 
so Funai/BSB/0 1278/79, e o memorando Pacheco de Oliveira Fi1ho, Mirad. 
n~ 007fCoord.GT/85, n1ostram exuberan-
temente, que os índios Kaxarari, são os Junto vem o memorial descritivo de dernar-
pn"meiros e naturais habitantes_ das terras cação, dando todas as coordenadas geográ· 
que reivindicam, as quais compreendiam ficas, limitações ao norte, ao sul, a leste e _a 
originariamente, um território até bem oeste, que anexo ao meu pronunciamento, 
maior do que 0 atual. e não me escuso de ler, porque são dados 
___ El??_es índios, outrora numerosos, co· técnicos fazendo referência aos nün:"teros que 
mo ãfirma as referências históricas e 0 dizein respeito às coordenadas geográficas e 
próprio testemunho oral do grupo, foram acompanhado de mapas ilustrativos da região 
drasticamente reduzidos pelo funesto que foi demarcada. 
confronto com -0 s representantes das Enfim, Sr. Presidente, a reMndicação dos 
frentes de penetração. Kaxarari foi atei'tdida e ~ F unai preparou o 

Ess-e-drástico prOcesso de despopula- documento e foi baixado o decreto delirni· 
ção e desgraça, só come·ça a se ·modF- tando e regularizando a área. 
ficar, com a instalação de uma Ajudância Agora, estão em conflito, p_orque a Campa~ 
da Funai do Acre em 1976, quando os nhía Mendes Júnior passou a explorar uma 
índios passam a tomar consciência de pedreira, mediante um· _contrato provisório de 
seus direitos principalmente no que tange duração de 90 di às; e -não -é"Stá. cu"mprindo 
à defeSa de suas terras, base para a sobre~ os termos-do Contrato. Os Kaxarari denun-
vivência do grupo. --- ciararn o contrato e se puseram em-defesa 

e no empate da exploração da mina. Est~ cria~ 
II - keã proposta pela Funal ·do 0 impasse. 

para Demarcação Queremos fazer,_ Sr. Presidente, "um rápido 
COiifiecedores natos dos seus limites e breve apanhado histórico da situação dessa 

territOJíais, os Kaxarari reivindicam a de- tribo residual de nossos primitivos donos da 
marcação da área remanescentes dos terra naquela região, que era, antes da coloni~ 
seu·s limites territoriais, os Kaxarari reivin- zação branca, da ocupação dos brancos nos 
dicam a demarcação da área remanes- rios rtuxi, Acre e Abunã naquelas áreas da ba-
centes dos seus antigos domínios, a qUal cia do Acre e do Purus, eram habitadas princiR 
abrange urna superfície de 127.540 h a palmente por essas duas nações indígenas, 
(cento e vinte e sete roi!, quinhentos e os Kaxarari e os Apurinã. _ 
quarenta hectares), corii um perimetro ContactadO em 1910peloEngenhelrOJo.Sé. 
de 190 km_( cento e nov~nta quilôrnetros). Alberto Masô, a nação Kaxarari, outrora com 

Dentrodosliffiitesdessaárea,osindios "duas mil ãimas", eStá reduzida hoje a cerca 
desenvolvem as atividades de caça, pes- -de 150 índios. 
ca, coleta de castanha, extração de serin- As "correrias" - não sei se os-Srs. Sena-
ga, e outras de cunho mítico-religioso, doressabemoquesignificaestapalavraregio-
todas necessárias à sobrevivência física na! - eram as penetrações de exploração da 
_e cUltUral do grupo. terra, onde os brancos se·aiTtia.vam, com arma 

DI_ Sii:uação ATuaJ de fogo, e atacavam as tribos indígenas, mas~ 
sacrando, assassinando os índios, para que 

A situação na área indígena Kaxarari eles se ausentassem daquela região. Então. 
não apresenta grandes problemas, pois matavam os índios como se matassem as ca-
embora se verifique a incidência de dois ças do mato. E eram chamadas de "correrias". 
titulas d~ propriedades, estas não pos~ Umverdadeiromassacredaspopulaçõesindí-

--suem nenhurria benfeitoria, nem abrigam genas pelos brancos. As "correrias" e as doe-
nenhum ocupante não lncligena. naçs advindas do contato com o branco, a 

A população indígena, é formada por exemplo do que ocorreu com outras nações, 
153 (cento e cinqüenta e três) habitantes. levaram~na à situação presente. 

A área indígena Kaxarari, situa-se na Çom território próximo à·-rodovia BR-364, 
região de influência do Polonoroeste, e na altura da Vila Extrema (área de litígio entre 
sua regularização faz parte dos compro- - Acre e Rondônia), a nação Kaxarari, do tronco 
missas assumidos pelo Governo brasi· Aruak, tem demarcada à espera de homolo-
leiro. gação urna área de 143.000 hectaies locali

IV- Conch.isao 

De todo o _exposto, considerada a irne
morialiâade da ocupação Kaxarari, a si
tuação atua! em que se encontram as 
ter-ras que constituem· a área indígena, 

iaâOS nos Municípios de Lábrea, Estado do 
Amazonas, e Porto Velho, Estado de Rondônia. 

Do. território _ocupado pela comunidade in-" 
dígena foi excluída área rica em rocha graní· 
tica, componente essencial para a pavimen
tação asfáltica e rara na região. Além do gra-
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nito, a área é também rica em maciços de 
seringlleita e castanheira exploradas pelos ín· 
dias. 

No inído âe 1988, a Construtora Mendes 
JúniOr, responsável pela pavimentação de tre
'chos na BR-364, empresa que tein noS seus 
quadràs o atual Governador -do Estado do 
ACre, engenheiro Flaviano Melo, iniciou, sem 
o consentimento dos Kaxarari, a exploração 
da pedreira. Após protestos da comunidade, 
em setembro do mesmo ano, assistidos pela 
Funai na pessoa do seu administrador regio
nal, Sr. Slowacki de Assis, foi assinado um 

.documento intitulado 'íransação Provisória", 
pelo pr~o, de noventa dias. 

Em janeiro d.e _ _1989, sem a presença- da 
Funai e já em vigor a nova Carta Constitu
cional, novo documento foi assinado, dessa 
vez intitulado "Acordo Provisório", com valida
de prevista "até que se con'suma a citada ofi
cialização". 

Sr. P~e:SiP.ente, a empresa procurou fazer 
um acordo diretamente com os índios, sem 
o aval da Funai. Quer dizer, está aí inserida 
a má-fé, PorqUe os índios são pessoas huma· 
nas que têm uma cultura, cujo grau de avalia
ção das coisas é diferente daquele que o bran
co_ tem. Pois bem, foi feíto esse acordo provi
sório com validade indefnida. 

Pela Empresa Mendes Júnior, assinou o Sr. 
Rogério Magalhães Alvim, e pela comunidade 
indígena, Alberto Kaxarari e Josge Pinheiro, 
sem o ava'l, sem a presença e sem o testemu-
~qo: da Funai. , _ 

Há cerca de dois mes_es, os índios, insatis
feitos com o comportamento da empresa, em
bargaram os trabalhos, porque o que fora pro
metido em troca da exploração da pedreira, 
que era abrir ramais, fazer beneficiamentos 
que os índios pediram, e uma participação 
também na venda da pedra, não foi cumprido 
pela Mendes Júnior. Então, a Mendes Júnior 
passou a tirar caminhões e caminhões de pe
dras de lá, sem dar mais.s~ijsfação aos donos 

. da área que foi demarcada, que são os índios, 
faltando apenas ser homologada. Estes_ em
bargaram os trabalhos, alegando, com muita 
justeza: 

"1) que a empresa não cumpriu com 
o que estava disposto na chamada "tran-
sação provisória"; --

2) que aS constantes explosões de di
namite afastaram a caça da região; 

3) que o represamentõ do igarapé pró
ximo à pedreira inundou a área de serin
gueiras e castanheiras." 

O represamento desse igarapé fel feito à 
revelia também dos índios, criando-se vários 
problemas. _ 

4) que também, em decorrência do re
presamento, apodreceram as árvores 
submersas, dando origem a surto de ma
lária nunca visto, chegando a vitimar qüa
tro índios, entre eles o velho Cacique Ca
libu; 

5) que tiveram sua safra de castanha 
prejudicada também pela ação dos peões 
que trabalham na Construtora, chegando 
a colher 300 latas do produto. 

Em recente reunião da comunidade, em 
preSertÇa do Coordenador Regional da Onião 
das Nações Indígenas, António Apurinã, os Ka
xara·n reafirmaram a disposição de embargar 
os trabalhos _dif,l_ empresa. 

No dia 14 próximo paSsado, veio a BraSJ1ia 
uma comissão de índios, que está percorren
do as repartições competentes. Ontem, eu os 
acompanhei, para que tivessem uma audiên
cia com o Superintendente da Funai, Sr. Pedro 
fris de Oliveira, que, diga-se de passagem, teve 
a maior atenção para conosco, uma vez que 
a sua agenda estava cheia pela semana afora, 
e concordou em nos receber, juntamente com 
essa comissão de índios. For marcada para 
as 1 O horas essa audiência. 

-Lá estivemos, discutindo longamente o pro
blema. Os índios reivindicavam que o Presi
dente da Funai assiOasse a portaria de inter
dição das áreas conflitadas, para qüe os índtos 
pude"Ssem, então, denundando o contrato, 
-passar a usufruir dos benefícios de suas pró
prias terras e das riquezas que lhes são atri
buídas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, já fiz refew 
rências, li parte de documentos. Vou alinhavar 
agora, de maneira mais ordenada, um peque
no histórico da demarcação dessa área. 

Desde 1977 o território Kaxarari, situado 
parte no munldpio de Labrea/AM e parte no 
município de Porto Ve\hoJRQ, tem sido objeto 
de estudo para demarcação. 

Em extenso e minucioso relatório datado 
-de dezembro de 77, atendendo à Portaria 
385/N de 23.08.76, os servidores Noraldino 
Vieira ·cruvinel, Antonio Pereira Neto e José 
Carlos dos Reis Meirelles "(F unai) concluiram 
a elaboraÇãO de Memorial Descritivo estabele
cendo os limites de ocupação da Nação Kaxa-· 

- rari. - -

Após tramitação interna no DGPJ, a direção 
do Orgão deddíu por novo memorial, desta 
feita produzideo pelo Engenheíro Agrimessor 
José Jaime Maneio, em 21.09.78, e já passa
ram mais de 1 O anos, Sr. Presidente. 

A existência, até novembro de 78, de dois 
memoriais, ensejou certa_ discussão interna, 
sem qUe~- entretanto, divergências significati
vas pudessem ser notadas. 

Em dezembro de 1978, o então Presidente 
da Funai encarri.inhou oficio à Presidência do 
Incra solicitando providências no sentido de 
dar conhecimento aos orgãos competentes 
deste Instituto, objetivando o respeito dessa 
área quando da discriminatória e conSeqüente 
arrecadação de áreas naquela região. (OF. 
667/Pres.) 

Ainda em dezembro de 78 o Presidente da 
Funat encaminha cópia de portaria e mapa 
da àrea eleita para os índios Kaxarari, solici
tando seja publlcada no DiáriO Oficial de Ron
dônia recomendando, ao mesmo tempo, a 
vigilância da área para evitar invasões "até a 
demarcação que deverá ocorrer nó próximo 
ano". ---

A portaria em que a Funai declara como 
área de ocupação dos índios Kaxarari é então 
publicada em janetro de 79 e em seguida retifi-
cada em fevereiro de 79. -- -

Em junho de 80, em expediente à chefia 

do DIDIFunai é recomendada a presença de 
engenheiro agrimess-or para a índicação das 
distâncias _e_azimutes das linhas secas no ma
pa e no memorial. Levanta ainda o problema 
da invasão da área (conforme notícias da Aju
dância do Acre). Por finl, recomenda o deslo
camento do antropólogo Noraldino Cruvinel 
para reconheciillento da área junto a equipe 
agrimessora. 

Em agosto de 80, itOvo MerriOrlal DescritivO 
é elaborado, trazendo a assinatura do enge
nheiro Cartóf)i"aJo Lucélio Cesar S. Frãnco. 

Em abril de 1981 mais um memorial descri
tivo é elaborado confirmando os limites esta
belecidos pelo GT criado pela Portaria n9 603/P 
de 22-11-77. 

Em janeiro de 1983, dessa vez tendo como 
engenheiro agrimessor o técnico José Jaime 
Maneio foi elaborado novo Memorial Descri
tivo de demarcação bem como_ o mapa da 
área. 

Em agostO de 86, através do decreto presi
ção dos indigenas kaxarari, acompanhada de 
Memorial descritivo estabelecendo no pará
de Memorial descritivo estabelecendo no pará
grafo único do artigo J? retrocitado decreto 
a demarcação administrativa pela Funai. 

A diferença fundamental entre a Portaria de 
Janeiro de 1979 e o decreto que a revogou, 
em 1986, re.Síde_ exatamente no toCante aos 
limites, na exclusão da área onde está locall
z_ada a pedreira. 

Sr. Presidente, há um detalhe: a diferença 
fundamental entre a Portaria de janeiro de 
1979, baseado nos estudos do Memorial Des
critlvo de Demarcação, com todas as coorde
nadas geográficas levantadas e dando o limite 
da área e o decreto. estrânhamente riO àecreto 
uma parte da área fica excluída, exatamente 
a área oOde está localizada a pedreira objeto 
de exploração da Companhia Mendes Júnlor. 
Então;-os íhdios, se sentindo burlados nessas 
negociações de gabinete, tomaram a iniciativa 
de empatar a continuação da exploração e 
lá estão, _não armados, mas reunidos, homens, 
mulheres e crtanças, em atitude de hostilidade, 
e não deixarão prosseguir os trabalhos en
quanto não hOuver manifesta:Ção-"ê>q)ressa da 
Funai, ou seja, um decreto corrigindo _essa 
anomalia, essa injustiça, essci' invasão, eSse 
escamoteamento da área que pertence verda
deiramente aos índios~ E vieram simplesmen· 
te a Funai, numa atitude pacífica, numa atitude 
de conciliação, pedir justiça. Eles vieram soli
citar ao Presidente da Funai que assinasse 
a portai-ia. Hã: um processo volumosO-trami
tando na Funai, com (arta doc_umentação e 
considerações, para que se co_rfljarn essas 
anomalias. Para que os índios não tomem ati
tudes ou não façam justiça com as próprias 
mãos e tamb_ém para que a Companhia não 
mande os seus jagunços enfrentarem os ín
dios, para não haver conflito armado, os índios 
tomaram a iniciativa de pedir que se faça a 
interdição da área, até_ que se chegue a uma 
conclusão definitiva a respeito da posse. Soli
citaram, então, ao Dr. Pedrb frts de Oliveira 

-assinasse a portaria de interdição, cuja minuta 
já está pronta na Funai. -- ---
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Entrl!'tapto, após uma hora de discussão e 
considerações sobre o+assunto. ~om o Dr. Pe
dro fris de Oliveira, ele nos confessou que não 
tinha autoridade suficiente - e entendemos 
justas as considerações de que deveria estudar 
mais profundamente o processo - para po
der assinar ou nãq a portaria de -interdição; 
mas se comprometeu com os índios, na nossa 
presença, que mandaria imediatamente uma 
correspondência à companhia que ~tá explo
rando a pedreira, para que ela suspendesse 
os s~us trabalho:s e agl!ardasse um pronui)da-
mento o~c,ia\ ~'? Ó~Q~C?· , . 

O. SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
--,-- Comunico a V. Ex~ que seu tempo está 
esgotado. 

O SR. MARio MAIA- Vou concluir, Sr. 
Presidente. Obrigado pela advertênda. 
· Assim, Sr, Presidente, apóS esse felato, faze

mos am apelo ao Presidente da Funai e ao 
Presidente da República - que é uma figura 
humana e sensível - para que determinem 
iniedi'atam:ente a regularização dessa" área, a 
fim de que os índios, na Sua justá 'poSse-da 

· terra, pOssam negociar ·com os brancos de 
acordo com as vantagens que acharem para 
a sua nação, a naç-ã'o· Kaxarari. 

Aqui ficam a noss_a-_contribuiçãQ e_ o nosso 
apelo, esperando que, dentro de poucos dias, 
esse problema e.s:tej<) sariado. (Múlto.~m!) 

DOCUMEtiTO A QUE SE REFERE O 
SR. MIÍRTO MAú1 EM SEU PRONUf'ICfA. 
MENTO: 

ÍJESCRIÇÃO.OO P!õ:RfMETRO 
ÁREA INDfGEI'IA KAXARARI 

ANEXO 

· Norte-Partindo _ _do Ponto-"1" de coorde
nadas geográficas-aproximadas Os:' 16'33"5 e 

· 6f5024'11 "W, situado na confluência do lgara
pé Calacaia- no lgarapé Macurenem; das, se
gue a montante p'ela margem esquerda do 
citado igarapé até sua cabeceira, no Ponto 

- ·~".de coordenadas geográficas aproxin1adas 
09"25"22"5 e 66'09·ss·w. 

.Leste - Do ponto antes descrito, segue 
por .uma linha reta de azimute e distância apro
ximados 21 P45'34" e 3-.705m até o Ponto 
-~'3" de coordenadas geográficas aproximadas 
Q9027'05"S e 66°10'59'W, situado na cabe
ceira.do igarapé Rolbumria; daí, a jusante pelo 
Citado igarapé até a confluência no igarapé 

· Papoco, no_l?onto "4" de coordenadas geográ
ficas aproximadas ogo30'15"S e 6&13'42'W; 
da1, a jusante pelo citado igarapé até a con
fluência no Igarapé Azul do Marmelo, no Ponto 
"5" de coordenadas geográficas aproximadas 

· ()9009°3055"5 e 66°1316''W, daí, a jusante 
pelo citado igarapé até a confluência no igara
pé.sern denominação no Ponto "6" de Coorde
nadas geográficas aproximadas 09°31 '50''5 e 
6.&12'27"W; daí, a montante pelo citado igara
pé até sua cabeceira, no Ponto "7" de coorde
nadas geográficas aproximadas 09°33°'26"5 
e W13'35'W; daí. segue por uma linha reta 
d-e azimute e_distância aproximados 
219°48'20" e:1.562m até o Ponto "8" de coor-

den_a_das geográfic_a~ aproximadas 
.09"34'06"5 e 66°14'07"W, situado na cabe
ceira do igarapé Barrinha. 

Sul - Do ponto antes descrito, segue por 
uma linha reta de azimute e distância aproxi
inados 263°03'17" e 17.780m até o Ponto 
"9" de coordenadas geográficas aproximadas 
09"35'20"5 e 6&23'45"W, situado na con
fluência dos igarapés formadores do igarapé 

'. . 4~ 

Malaca; daí, a jusante pelo citado igarapé até 
- a confluência no igarapé Azul do Marmelo, 

no Ponto "lO" _de ___ co_ord~n~das _geográficas 
aproximadas ogo31' 48"5 e 6J3'021'59'W; daí, 
a montante pelo citado igarapé até sua_ cabe
ceira, no_Ponto_ "11" de CQOrdenada,s geográ
ficas aproximadas 09°3_1 '49"5 e 5&25' 18'W; 
daí, segue por uma linha reta de azimute e 
distância aproximados 226". -

MF~IiT Í Jt lO 00 lN H R lO R 
MEMORIAL DESCRITIVO DE DEMARCAÇÃO 

r~~ oo ;,oo- r·u•ÃI 
OEP.f.Rllll(l(fO U.:RI.L 00 I'ATfl~lO tiOi.;EtiA - l'>IPI ANEXO 'A PORTARIA N! 

ALDEIAS INTEGRANTES 

c~--~~--------~CA~I~B~U~E~~V~ÃR~J~A~S~M~A~L~O~C~A~S_I~S~O~L~AD~A~S~----~~----~) 
GRUPOS INOJ'GENAS 

c~·--------~K~~~A~~~R~~------------------------~) 
LOCALIZAÇÃO 

MUNICiPro: LÃBREA - PORTO VELHO I E.STAD~: AM/RO 

UNIDADE REGlONAL OA FUNAI: AJACRE - 8~ DR 

COORDENADAS DOS EXTREMOS 

EX T.R E. MOS 
I I 
I LATITUDE t..ONGITUOf: 

NOI't TE 09°12 1 30"5 66°14 '35 'W 

L ESTE 09°25'22"5 6n°no•s6"W 

'"' 09°35. 20"5 66°Z3'45"W 
OESTE 09°30'31"5 66°is•4Z"W 

BASE CAR_TOGRÁFI.CA 

NOMENCLATURA ESCALA ORGÃO ANC 

MI - 14 64 e. 1539 1:100.000 DSG ___ 1980 

DI ME NS Õ ES 

85.000 ha J 150 km 

-ÁRf:A: oitenta e -Cilico mil hectares · 
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O Presidente da Fundação Nacional do fn
dio - Funai, no uso das atribuições que lhe 
confere -o artigo ao do EstãtUto, a pi-ovado pelo 
Decreto n~ 84.638; de 16 de abril de 1980; 

Considerando que compete à Funai, na 
qualidade de Órgão Federal de assistência aos 
silvícolas, assegurar e garantir aos índios a 
posse permanente das terras por eles hab-ita
das, conforme dispõe o artigo 1°, item I, alínea 
b; da Lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967, 
e com o artigo 1 ~.item 11, alínea b, do Estatuto 
da Fundação; 

Congjderando que aos íri.dio_s é reconhecido 
o direito ao usufruto exclusivo das riquezas 
naturais e de todas as utilidades existentes nas 
terras por eles habitadas, nos precisos termos 
do artigo 198 da Constituição Federal; 

Considerando que, após o reconhecimento 
prévio de qu_e trata o artigo 29 do Decreto 
76.999, de 8 de janeiro de I 976~-ficou provada 
a posse permanente indígena, assim caracte
rizada e identificada de acordo com as dispo
sições dos artigos 23 e 25 da Lei n" 6.001/73 
(Estatuto do fndio); 

Considerando, finalmente, a propo-sição 
apresentada pelo Senhor Diretor do Departa
mento Geral do Patrimônio Indígena - DGPI, 
nos autos do processo administrativo Funai/ 
BSB/1278179. 

Resolve 
1 - Declarar como de posse permanente 

do grupo indígena Kaxarari, a área compreen
dida pelos limites constantes do memorial 
descritivo e planta anexos, partes integrantes 
desta Portaria com a superfície apfoximada 
de 85.000 ha (oitenta e Cinco mil hectares}, 
localizada nos municípios de Lábrea!AM e Por
to VelhOIRO. 

H- Determinar que, para efeito de controle 
administrativo, a área em referência denomi
nar-se-á Área Indígena Kaxarari, subordinada 
à Ajudância do Acre- Ajacre. 

III- Determinar ao Departamento Geral do 
Património _indígena que promova a demar
cação dos limites da citada área, providen
ciando s_ua materializaçãO ·através da coloca
ção de_ marcos e placas indicativas, observa
das as condições técnicas inerentes e as dis
ponibilidades orçamentárias e financeiras, 
bem como que agilize o processo de regulari
zação fundiária, da referida área, na forma re
gulamentar, culminando com o seu registro 
imobiliário, precedido da homologação da de
marcação administrativa, consoante disposi
ções do artigo 79 do Decreto n~ 76.999/76. 

IV- Determinar ao Departamento Geral de 
Operações que implante as medidas de assis
tência à Comunidade Indígena Kãxarari, habi
tante e ocupante da área ora declarada, visan
do alcançar os objetivos e assegurar os direitos 
indlgenas, fl)(ados no Estatuto do fndio. 

V- Proibir o ingresso, trânsito ou perma
nência, na aludida área, de pessoas ou grupos 
não-índios, salvo quando autorizados por esta 
Fundação e desde que a atividade não seja 
julgada nociva ou inconVeniente ao processo 
de assistência aos índios. 

VI-Revogar a Portaria n? 541/N, de 
22-12-78. - Paulo Moreira Leal, Presidente. 

--.. ·~.::.!..:.i/.i~l H\'~·lli<l 

/o \}.·~;,.._.'""'~<~tI ~"'1" •••"'•~• .. ·····~·-··· ···-·· - ... , 
;:,.\ ............ J~ •• ~ .... ~.-· .. ' ......... .,, ""r,. '""'ur ,._._ .,.., K.o.., ,.,.,, 

M;--:.;:;:-~~=~-::;::-· -·· [':".:·::_ ... ~ 

.;.:::;;::~<: ·.~~::;"·~·,,{ .~ ;;_~- -:-;~::.:::: J\;il:~iij;~ 
&::;:::~';;·~-J tJJ:~~r;~:'-'.t;::~~;~~, ~~~;;;":~ 

TRANSAÇÁOPRO~SÓR~ 

Que se fazem: de um lado a Fundação Na
cional do fndio/Funai, representando as Co
munidades Indígenas, da Área Indígena Kaxa
rari e de outro lado a Construtora Mendes Jú
nior SI A. 

Pelo presente instrumento particular de 
transaçãQ, _de um lado Fundação Nacional do 
Índiolfunai, pessoa jurídica de direito privado, 
instituída de conformidade com a Lei nQ 
5371/67, por sua Administração Regional de 
Rio Branco-AC, devidamente representada 
por seu Administrador Regional Slowacki de 
Assis, representando as Comunidades Indíge
nas da Área Indígena Kaxarari, denominada 
primeira transatora, e, de outro lado, Cons-

trutora Mendes Júnior 8/A, por sua Diretoria 
de Construções Viárias, sediada em Rio Bran
co-AC, à Rua Marechal Deodoro n<:> 474, sala 
304, rePresentada pelo Engenh'eiro, eenreto 
Torres (gerente de projeto), denominadâ se
gunda transatora, têm entre sí, como justo 
e_ acordados a presente transação provisória, 
nos termos que seguem abaixo: 

1 -A primeira transatora, possuindo na 
Área Indígena Kaxarari, uma jazida de pedra 
granitica, provis_oriamente concede o- direito 
à segunda transatora para explorar e utilizá-la 
na construção do asfalto da BR-364. 
2-Em contrapartida, a segunda transa~ 

tora se compromete a: 
a) construir um ramal que dê condições 

de tráfego para veículos automotores, no tre· 
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cho que liga a BR-364,- à altura do ~m 206, 
até a sede do Posto Indígena da Funai, na 
área; 

b) A colo:car uma cancela no ramal já cons
truído, que liga a jazida e a referida _Área Indí
gena; 
3-A presente transação tem validade pelo 

prazo de 90 (noventã) dias, a partir desta data, 
quando, então, as partes se obrigam a celebrar 
um acordo defiriitiVO. 

Para dirini.ir quaisQuer-questões, que origi
narem do presente instrumento, as partes ele
gem o foro da comarca de Rio Branco-AC. 

Rio Branco, 22 de setembro de 1988. -
Slowackl de Assis Administrador Regiohal -
FUridação Nacional do fndio - Construtora 
Mendes Júnior SA 

Testemunhas: .....:.... 'Jorge Pinheiro Kaxararl 
-Alberto Cezar KaXârilri. - -

ACORDO PROVISÓRIO 

Que entre si fazem, por um lado a Cons
trutora Mendes Júnior 8/A por sua Diretoria 
de Construções Viárias, sediada em Rio Bran~ 
co-AC, à BR-364 Km Zero- Corrente, repre
sentada neste ato pelo Sr. RogériO Magalhães 
Alvim e, do outro lado os fndios Kaxarari que 
abaixo assinam, têm acordado nos termos que 
seguem: 

1 -A área reivindicada pelos Índios Kaxa
rari possui uma pedreira, que está sendo ex
plorada pela Construtàrá para a utilização na 
pavimentação da BR'364, Lote 269-3. O Mi
nistério do lnterior, através da Funai está com 
o processo para a Oficializãção e Dêmarcaçã:o 
da área, sendo que o presente acordo fica 
váJido até que se consuma a citada oficiali
zação, quando então as negociações voltarão 
à pauta. 
2-Em C:ontrapartiâa a Construtora fará 

uma indenização no valor global de Cz$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzados) 
sendo feito os pagamentos nas seguintes mo
dalidades: 

A-Cz$ 2.500.000,00 (dois milhões e qui
nhentos mil cruzados) em mantimentos, con
forme Relação anexa, apresentada pelos Ín
dios Kaxarari. 
B-Cz$ 1.000.000,00 (hum milhão de cru

zados) no ato da assinatura do presente acor
do, com o recibo anexo. 

C -Cz$ 500.000,00 (quinhentôs mil cruza
dos) 10 (dez) dias após a assinatura deste 
acordo. 
1 

.D-C.z$I.OOO.OOO,OO(hummilhãod.ecru
z~dos) 20 (vinte) dias após a assinatura deste 
,açorda. 

Para dirimir quaisquer questões que origina
rem do presente instrumento, as partes ele
,ge~_ o Foro da Comarca de Rio Branco-AC. 

RioBranco,6 dejaneiro.de 1989. -Rogério 
.Magalhães Alvim, PI Construtora. -Jorge 
PfiJPeiro da Costa, Representante dos Kaxararl 
-Alberto Cezar, Representante dos Kaxarari. 

Em 25 de janeiro de 1985 
MEMO N' 007/COORD.C:l:T./85 
Do: Coordenador do O.T. Decreto n" 
88.118183 
Ao Senhores Membros do G.T. Portaria Inter
ministerial n~ 002/63 

- -- - '" 
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Ass: Área Indígena Kaxarari 
Ref :Proc. Funai!BSB 01278/79 

Tendo em vista o Clisposto no parágrafo 39, 
do artigo 2?, do Decreto n" 88.118, de 23 de 
janeiro de 1983, submeto à apreciaç~O de V. 
S~~ os dados referentes à Área Indígena Kaxa
rari, situada nos municípios de Lábrea- N11, 
e Porto Velho - RO, com vistas à sua demar
cação administrativa. 

1- Consenso Histórico 

As piihieiras refeiêitciás históricas sobre os 
índjos Kaxar.ari, datam de 1910, e foram relata
das por João Alberto Masô, Engenheiro da 
Comissão de Umltes Brasil/Bolívia/Peru, que 
percorreu o Rio ltuxy e seu afluente Curequeté: 

"O Rio Ituxy, 70 milhas mais.abaixo dq: cabe
ceira Fortaleza, recebe o seu afluente direito 
Curequeté. Nas nascentes deste tributário se 
e_ncontram os fndios Cacharary" (Masô J. Al
berto, 1910). 

O testemunho oral dos Kaxal-ari. revela Po~ 
rém, que o território tradicional do grupo, não 
se restringia apenas-ao Curequeté: 

"No lgarapé Barrinha, tinha maloca antiga, 
n~ cabeceiras do Azul tinha rnaloca de pri
meiro. Nas cabeceiras do Marmelinho tam
bém tinha maloca. _No Macureném também 
tinha. No Curequeté nas águas dO Jtuxy,- tinha
malo_ca_de primeiro. Do Macureném ao Cure
queté tinha maloca grande mesmo, parecen· 



3992 Sábado 19 =DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Agosto de 1989 

do cidade" (Artur César Kaxarari) "apud Aqui-
no". , 

O contato dos Kaxarari com as frentes pio
neiras representadas por caucheiros peruanos 
e seringalistas brasileiros, revelou-se desastro
so para os índios, numerosos e felizes de ou
trora, como demonstra_ o retrocitado Enge
nheiro: 

"A tnbo dos Cacharary, é composta de dois 
mil silvícolas, que vivem neste estado primi
tivo, tranqüilos e felizes, dispensados ao que 
parece, o humanitário concurso dos civiliza
dos" (Masô- J. Alberto, 1910). 

Conseqüência mais funesta desse confron
to, foi a depopulação daquele Grupo, que" em ' 
191 O, Masô estimava em 2.000 índios, apenas · 
na região que percorrera, e hoje conta tão-so
mente com_ I 53 Kaxarari. · 

A história desse cantata funesto, pode ser 
compreendida em três períodos característi
cos: 

O primeiro, Conhecido como "o tempo das 
correrias", foi também o mais cruel, registran· 
do o extermínio da maioria dos índios, causa
do por caucheiros e_ seringueiros, na base do _ 
papo amarelo, rifle muito conhecido à época, 
naquela região. Além das balas, o contágio 
de doenças deixou igualmente sua marca na
quela fase negra, em que os Kaxarari foram 
expulsos de suas terras, férteis em seringa e 
caucho. 

O segundo período, ou perlodo do cativeiro, 
cacteriza-se pela consolidação da empresa se
ringalista naquela região, e a incorporação do 
índio, ao regime servil do barracão._Esta fase, 
é lembrada ainda, como o tempo do amansa
menta do índio (remanescentes das correrias), 
e transformado praticamente em escravo para 
os patrões, cuja exploração só vem desfazer-se 
há bem tempo, substituída por outra, a dos 
marreteiros. Esse período, dW"a até o final da 
década de 60, infdo da construção da BR-364, 
trecho Porto Velho -Rio Branco. 

O último- daqueles períodos, é conhecido_ 
como "O tenipo dos direitos". Surge cohf a 
instalação da Ajudància da Funai no Acre, em 
1976, e adquirir maior expressão, com a deli
mitação inicial da Área KaxararL A partir de 
então, os índios passam a ter consciência de 
seus direitos, principalmente no que se refere 
à defesa do território, como base para sobrevi
vência do Grupo. · 

II -Área Proposta pela Funai 
para Demarcação 

A primeira proposta de delimitação da Área 
[ndígena KaXarari, foi apreSentada em 1977. 
O Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 
n9 603-8-77, vistoriava in loco, _wna área perte
cente_à Companhia Agro [ndustrial do Rio No
vo, para fins de instrução de processo de Certi~ 
dão Negativa, e constatando a presença dos 
Kaxarari na região, o GT, houve por bem, pro
ceder de imediato, estudos visando à Identifi
cação :da A.!. Kaxarari. 

A Portaria n9 541/N, de 22 de dezembro 
de 1978, declarou como de posse permanente 
do Grupo Indígena Kaxarari, a éra de 85.000 
ha (oitenta e cinco mil hectares) indicada pelo 
GT retrocidado. Esses limites foram confir-

mados por um novo GT, constituído pela Ins
trução Técnica Executiva n9 037/DGPlf81. Em 

- 1984-, o antropólogo Terry Vale de Aquino, 
profundo conhecedor da realidade Kaxararl, 
envia relatório à Funai, expondo o posiciona
mento daqueles índios, em face do descaso 
de quem têm sido vítimas por parte do Órgão 
de Assistência Oficial, quer no que diz respeito 
às atividades básicas_ de Saúde e Educação, 
como principalmente quanto ao- problema da 
terra. COhhecedores natos dos seus limites 
territoriais. esses indlos reiVindicam a imediata 
demarcação da área rerpanescente dos seus 
antigos domínios, a qual, conforme mapa e 
memorial-descritivo anexOs, abranQe 127.540 
ha (cento e vinte e sete mil, quinhentos e qua~ 
renta hectares), com perímetro de aproxima
damente_l90 Km (cento e noventa quilôme
tros). O acréscimo que se verifica em relação 
à área anterior, é compreensível, tendo-se em 
mente, que as atividades alimentares básicas 
de caça e pesca, já estãQ comprometidas pois 
animais e peixes, são escassos dentro dos limi
tes anteriOres, e_estarão assegurados, se acei

__tos os limites atuais, indicados pelos índios, 
os quais terão igualmente a preserYação de 

áreas férteis de castanha e seringa. compo
nentes fundamentais, da ec.onomia Kaxarari. 
Além do mais, não há incidência de nenhwn 
ocupante não índio, nestas áreas de acrés: 
cimos. 

-III- Situação Atual 
---- - - -

O Grupo de Trabéilh6 Funaillncra, formado 
pela Portaria n9 1784-IE/84, encarregado de 
proceder o levantamento fundiário na área in
_dígena Kaxarari, cons4ttou que não existe ne
nhum posseiro residindo ali, embora se com
prove a incidência de dois títulos, correspon· 
dentes às propriedades denominadas Piquiá 
n com 2.807 ha (dois mil oitocentos e _sete 
hectares), e Piquiá UI com 3.141 (três mil cento 
e quarenta e um hectares), as quals possuem 
duas colocações ~Toradas pelos indios, e 
nenhwnÇl b~nfeitoria. ~ 

Não se verifica também, nenhuma pendên· 
cia judicial referente à área em apreço. -

A popuJação indígena, é de 153 (cento e 
cinqüenta e três) habitantes. 

Atenciosamente,_ :- Nelson Marabuto Do
mingues, COorden"a.dor/GT. · 

--,--·--· ·-~-- -~· .Õj~ .-... 
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Norte: Partindo do Ponto O 1 de coordena
das geográficas aproximadas 09' 15'2TS e 
66o26'48'Wgt',,-Situãdo na Foz do lgarapé U
mão no lgarapé Macurenén, segue deste pelo 
igarapé Macurenén, sentido montante, até o 
ponto 02, de coordenadas geográficas aproXí
madas 09~12'33_"8 -Ei.66°14'29'Wgr., situado 
na Foz do rnpé Braço direito do Macurenén 
no ígarapé Macurenén, segue deste pelo refe
rido Braço, sentido montante, até o Ponto 03, 
de coordenadas geográficas proximadas -
09'109'41"8 e 66008'24'Wgr., situado na Foz 
de um igarapé sem denominação no referido _ 
Braço, 

Leste: Segue deste pelo referido Braço, sen
tido montante, até o Ponto 04, de coordenadas 
geográficas aproximã.das a9"16'00"S -e-
66oQ6_'38"Wgr., $jtuado na cabeceira do refe
rido Braço, s_egue deste por uma linha -~eta 
com azimute aprovado 188' 14 '17" e -dis~ncia 
aproximada 18.507$6 rrietros, até o Ponto 05, 
de coordenadas geográficas aproxiffiadas 
o9~25'5T'S e 667Q7'55~Wgr., situadO na Fo~ 
de um igarapé sem denominação no igarapé 
Marmelinho, segue deste JJ'Or uma~_ linha reta 
com azimute aproximado 174~42'58" e _distân
cia aproximada 8.444, metros, até o Ponto 
06, -de coordenadas geOgráficas aproximadas 
Q9;3Q'30"S e: 07'25''\~,igr., situado na cabe
ceira de um igarapé sem denominação, segue· 
desta pelo referido igafapé, sentido jusante, 
até o ponto 07, de coordenadas geográficas 
aproximadas 09"3I'l3'S e 66"07'22''Wgr., si
tuado na foz do referido lgarapé, no Rio Mar
melo, 

Sul: Segue deste pelO feferido Rio, sentido 
montante, até o Ponto 08 de coordenadas 
geográficas aproxin1adas 09931'5"0-'78 e 
66912'24"Wgf.; situado na Foz de fgarapé sem 
denominação no referidORio, segue deste pe
lo referido igarapé sentido montante, até o 
Ponto 09, de coordenadas geográficas aproxi
madas 33'23-"'S e-66°13'3..!5"Wgr., situado na 
cabeceira do referido igarapé, segue _deste por 
uma linha reta com azimute aproximado 
217°22'23"-e distância aproxirriéiiJa 1 .64.3,70 
metros, até o Ponto 10, de coOrdenadas geo
gráficas aproximadas g-:>'34 '06"5 e- 66°14'08'~ __ 
Wgr., situado na cabecelra __ do igarapé Barri
nha, segue deste por uma linha, reta com azi
mute aproximado 263°11 '.24' e:distância apro
ximada 127.860,73 metros, até _o Ponto I f, 
de coordenadas g~o_eráficas aproximadas 
09~3~2:Z:"S e 66~23"'48"Wgr., situado na foz 
de um fgarapé sem denominação no Jgarapé 
Mal oca, segue deste pelo referido igarapé, sen
tido jusante, até o Ponto 12, de coordenadas 
geográficas _aproximadaS 09~,? 1'4 7~"S e_ 

660Zl '58'Wgr. situado na foz do referido lga
rapé no Rfo Marmelo, segue deste pelo refe
rido Rio, sentido montante até o ponto 13, 
de coordenadas geográficas aproximadas 
09:'31 '47"8 e 66~'2"0''Wg-r., situado na cabe
ceira do referido Rio, segue deste pOr uma 
linha reta com azimute aprox_imado 
226"01'52" e distância aprOximada 3:983,66 
metros, até o Ponto 14, de coordenadas geo
gráficas aproximadas 9?33'00"$ e 
66Q6'34"Wgr., situado na cabeceira do igara
pé Rernancin, segue deste pelo referido igara-

pé, sentido jusante até o Ponto 15, de coorde
nada.$. geográficas aproximadas 09:'27'2_4"S e 
66"33'l2'Wgr., situado na foz de um igarapé 
sem denominação no referido igarapé, 

Oesté:: Segue deste pelo igarapé, sem deno
minação, sentido montante, até_ o Ponto 16, 
de coordenadas geclgrã"ricas aproximadas . 
09"24'46"8 e66~.31 '02"Wgr., situado na "Càbe· 
ceira do referido .tgarapé, segue deste por uma 
linha reta com arimU.te aproximado 15°32'23" 
e distândci 1.08U,66-rrietros, até o Ponto 17, 
de coordenadas geográficas aproximadas 
09'24~12"8 e 66°30'53"Wgr., situado na cabe
cerra: de um igarapé sem denominação, segue 
deste pelo referido igara-pé, sentido sante, até 

~no"u, or UTftiAI~~I!l u.oicc~<t 

'-
-----' 

'--

o Ponto 18,_ de coordenadas geográficas apro
xiffiadas 09~i2'44"S 66~30'10"Wgr., situado 
na foz do referido igarapé em dois igarapés 
sem a denominação, segue deste pelo igarapé 
da margem direitaLSentido montante, até to 
19 de coordenadas geográficas aproximad§'!s 
09~22'17"S e 66928'3I"Wgr., situado na o 
Ponto cabeceira do referido igarapé, segue 

·deste por uma linha reta azimute aproximado 
42~26'53". ~ distância aproximãda 1.5ô2, 72 
metros, até o Ponto 20, de coordenadas geo- _ 
gráficas aproximadas ogoz1 '39'S e 66"2.7'57" 
Wgr., situado na cabeceira do igarapé, Limão, 
segue deste pelo referido igarapé, sentido ju
sante, até o Ponto 01, ponto inicial da descri
ção deste perímetro. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Encontra-se na Casa o Senhor Enéas Eu
gên[o Pereira Faria, suplente convocado da 

representação dO Estfu:io do Paraná, em virtu
de_ do _afastamento do titular, Senador Affonso 
Camargo. -

PODER JUDICIÁRIO 

Sua· ExCelência encaminhou à Mesa o diplo
ma, que será publicado na forma regimental. 

E o seguinte o diploma encaminhado: 

TniBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PAfiANÁ 

D I p L o M A 
ConFerido, nos Termos do Código Eleitoral, 

ao Senhor 

~néon ~u yênío ~ercira jf a ria --·---.. --.. -·--.. ---··-· ···--·-·-----------------
eleito em 15 de 
Suplente da Senador do 

novembro de 
Esfado do Paraná. 

1986 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA 

DIPLOMA 
O DESEMBARGADOR EROS NASCIMENTO GRADOWSKI, 

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais confere o mandou passar, nos termos 
do artigo 21!5 e § único da Lei n.• 4.737 de 15 de lulho de 1965 

(Código Eleitoral), o presente Diploma a 

~néoz ~ugênío. ~creíra jfario 
proclamado eleito como SUPLENTE DE SENADOR DO ESTADO 

DO PARANÁ, candidato registrado pelo 11Movimento Democrático 

Brasileíro11 (Coligação PMDB/PND), às eleições de 15 de no· 

vem!Jro de 1986, conforme ata em anexo. 

Curltiba, 20 de dezembro de 1986 

EROS NASCIMENTO GRADOWSKl 
1'1\ESIDE!ITE 
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PODER JU DI CI Á RIO 

Tllll.IUNilL 1\EG!ONli.L ELE!TOnli.L DO PAHANÁ 

Extra to 

de 

da Ata da Sessão Extraordinária 

proclamação de Suplente de Senador 

do Estado do Paraná, eleito em 15 de no

vembro de 1986. 

Sábado 19 ~ 3997 
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Ao a clnc > dias c o mês de dezembro clo ano do mil novocentoo e oitenta e oels, na 

Sala de Sessões do Egr6glo Tribunal R~gt'>nal Eleitoral, à8 dez horas, sob a presidência 

do Excelentlssimo Senhor Desembargador Eros Nasclrnento Gradowoki, sendo secretariada 

pelo Doutor Ivan Gradowskl, Dlreto• Geral, com a presença dos. Excelentlsslmoa 

Senhores Juizos Desembargador Lauro Lima Lopes, Víea Presidente, Doutores Vladimir 

Passos do Freitas, Carlos Fernando Corrêa de Castro, Gulnoel Montenegro Cordeiro, 

José Wanderlei Resende, José Ulysses Silveira Lopes a a Excelentlsslma Senhora 

Doutora Cdflla F orrefra da Luz Oliveira, ProcuradOra Regional Eleitoral, o Excelentlssimo 

Senhor Desembargador Prvsldonte, depois de declarar sberta a sessão e na conformidade 

dao conclusões do Relatório apresentado pela Comlssfo Apuradora e da Resolução do 

Colando Tribunal Superior Eleitoral, proclamou eleito SUPLENTE DE SENADOR DO 

ESTADO DO PARANA, o Senhor ~néBli ~ogênio :j;)trrira jnria, candidato 

registrado pelo "Movimento Democrático Brasileiro" (Coligação P M D 8:1 P NO), com 

81 6, B 2 5 (oltocontos e dezasael1 mil e oitocentos e vinte o cinco) votos.' 

O presente extraio foi trasladado da ata original, na conforrrildado do disposto na 

Lei Eleitoral, e vai assinado polo Excelentlsslmo Senhor Desembargador Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Designo Comissão formada pelos Srs. Se
nadores Marcondes Gadelha, Lourival Baptista 
e Leite Chaves para introduzirem S. Ex" em 
Plenário, a fim de prestar o compromisso regi
mental. 

(O Sr. Enéas EuQênlO·Pereira Faria é 
introduzido em plenário e presta, junto 
.à Mesa, o compromisso.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Dedaro empossado, como Senador da Re
púbUca, o nobre Senhor Enéas Eugênio Pe~ 
reira Faria que, a partir deste momento, pas
sará a participar dos trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ 
- Sobre a mesa, comunicação que será Uda 
pelo Sr. 1 e Secretário. 

~:;:;:r 
--··-·----~-=::::.::?.~----------·-

EROS • NASCIMENTO GRADOWSI<I 
Presidente 

I:: lid.i a seguinte 

Em 18 de agosto de 1989 
Senhor Presidente, 
Tenho _a_ honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à viSta do disposto no art 7<? do Regi
mento Interno, que, assumindo o exercício da 
reipréS:entàção do Estado do Paraná em substi~ 
tuição ao Senhor Senador Affonso Camargo, 
ãdotarei o nome parlamentar abaixo consig
nado e integrarei a bancada do PTB- Partido 
TrabalhíStã Brasileiro. -

Atenciosas saudações. - Enéas Faria. 

_O S)t PRESJÔENTE (Alexandre_ Costa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LErTE CHAVE$ PRONUNCIA 
DISCURSO aliE, Efm?Ei:JUEA~REVI: 

&!O DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTER/0Rft1E!YTE 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, recebi com imensa 
alegria e algumas apreensões a desig!lação 
deste Con!i:Jresso Nacional para participar da 
Comissão Mista do Congresso Nacional para 
auç!itoria da dívida externa, instituída peJa 
Constituição de 1988":)\Iegria pela deferência 
dos ilustres pares em honrar~me com a- pf'e~ 
_sença em tão ~elevante tema. Apreel)sões por
que, apesar do empenho em estudar a ques
tão da dívida externa, reconheço que ainda 
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me encontro distante® me c;onsiderar "ex
pert" na matéria. Por isto tenho me louvado 
em artigos especializados, cada vez mais 
abundantes na imprensa e outros veículos, re
sultando na formação de profunda convicção 
de que devemos caminhar n.~mo_ a uma rene
gociação não convenc.ional. 

A renegociação não convencional, calcada 
num entendimento de que a dívida externa 
já não vale o seu valor de face, devendo por 
isto ser rebaixada no valor do principal, é o 
caminho sereno e firme para a solução da 
sangria externa. Tenho dito que não podemos 
ser caloteiros, negando a dívida, mas também 
não podemos ser etários, pagando-a como 
ela se apresenta ou como os banqueiros o 
exigem. 

Lamentavelmente, porém, a Comissão Mis~ 
ta houve por bem aprovar, por dez votos _a 
nove, uma verdadeira moratória unilateral, tor~ 
nando nulos todos os contratos existentes. Te~ 
nho o maior respeito pela decisão da Coml_s~ 
são Mista, mas me permiti fazer um voto em 
separado, contrário à moratória aprovada. 
-Creio que um assunto do relevo _da dívida ex~ 
tema não pode ser decidido em c!ima emocio· 
nal, sendo, aliás, importante que a votação 
fosse tão apertada e em circunstâncias de au~ 
sência justificada de vários d_e_seus Membros. 
Trago, aliás, nesta oportunidade ao conheçi
mento do Congresso Nacional meu voto, a 
fim de que nenhuma dúVida, nenhuma versão 
ma1ldosa, nenhum resquício de omissão paire 
sobre nossas posições. 

COMISSÃO DE AUDITORIA 
DA DMDA EXrERNA 

Voto do Senador Jutahy Magalhães. 
A questão da dívida externa transfon:nou-se, 

não apenas no assunto dominante por parte 
de tantos quantos se dedicam ao estudo da 
economia brasileira contemporânea, como 
um verdadeiro desafio para toda a Nação. 

Tenho-me ocupado com dedicação e ver
dadeiro cuidado ao exame do problema da 
dívida e formas de encará_-lo. Fiz, no ano pas
sado, extenso pronunciamento demonstrando 
que o _País não podia continuar suportando 
uma sangria equivalente a 4% de seu produto 
interno, sob pena de amargar, por gerações 
a fio a miséria, a ignorância e o subdesenvol_
vimento. Apontei, também, com satisfação, a 
mudança de atitudes a nível internacional no 
tratamento da dívida do Terceiro Mundo, pro
curando, com isto, demonstrar que, precisa
mente no momento em que o Ministro Mailson 
da Nóbrega insistia numa nego-dação de tipo 
ortodoxa e convencional, já se abria espaço 
para uma maior flexibilização no discurso e 
no tratamento· da matéria. 

Desde então, venho acompanhàndo- Os in
tensos debates que se travam no País e no 
continente sobre os c~rni_nhos da dívida exter
na Fixei-me numa tese de_ negociação não 
convencional da dívida externa do Brasil, cal
cada em três pontos fundamentais, defendi
dos, respectivamente, através de vários artigos 
publ!cados na imprensa por técnicos da mais 
alta envergadura, como Eliana Cardoso, Amo 

M~~r, Paulo Nogueira Batista Jr. e Stephen 
Kanitz, a saber; 

a) bonific:ação da dívida com base no 
seu valor no mercado secundárig, prévia 
garantia deS:téS papéis por Organismo in
ternacional ou outra entidade respaldada 
pelos governos dos Países centrais; 

b) pagamento dos juros da dívida em 
cruzados; e 

c) grande esforço de redefmição da 
imagem do Brasil no exterior seguido de 

----intensa mobilização para a captação de 
novõs recursos de fontes institu_cionais. 

Estou, pois, ciente da gravidade da crise 
_da dívida externa e da necessidade de !?e pro
curar caminhos de negociação que assegu
rem a retomada do nível de investimentos e 
desenvolvimento do país. 

Nada mais injusto do que submeter uma 
rl"êlç:ão- inteira aos depígnios de uma -política 
monetária concebida para assegurar o reequi
llbrlp de uma economia totalmente alheia, CQ~ ~ 
mo vem acontecendo desde 1979 com a ma
nipulação das taxas. de juros pelo Governo 
americ::_anQ, em circunstância em que nossos 
empréstimos externos foram tomados a juros 
flutuantes. O GOvertJ.ó americano é obrigado 
a el~~.r suas t&x_as in~mas de juros de form~ . 
a capturar uma fatia maior do fluxo dos investi
mentos internacionais, af~tando países po
bres cgmo o Bras,il deste mercado, e a forçar 
a política comer:cial com_retaliações e outros 
expedientes protecionistas, com objetivo de 
reduzir seu enorme déficit externo. Nos dois 
casos perde o Brasil. · __ _ 

Nada mais impróprio, também, do que sub
meter a política de desenvolvimento nacional 
aos ditames de organismos financeiros inter
nacionais. comprometidos com os banços cre
dores, que procuram forçar o pagamento de 
jllroS supqstamente. devidos atravé~ de políti
cas recessivas do consumo e investimento in
terno de forma a pennitlr a formação de mega 
superávit externos. 

Nada mais absurdo do que s_e assistir, iner
tes, à sobreposição de uma dívida pública em 
c_ruzados superior à dívida externa e resultante 
deste perverso mecanismo de geração de ex
cedentes comerciais. 

Todos _estes fatos _e a _compreensão que te
nho s_obx~ as urgências e necessidades da 
economia brasileira frente à crise da dívida 
no sentido de evitar a continuidade da sangria 
externa levam-me à convicç~o d~ que: não 
podemos cair no simplismo da moratória uni
lateral. 

A complexidade _dos fatores que afetam â 
questão externa exigem um amplo entendi
mento interno, prévio a qualquer atitude unila
teral d_e suspensão dos pagamentos. Há fato
res de_ natureza estr_atégica, há razões de Est?~. 
do envQI'{endo distintos setores de_ G_overno, 
há pluralidade de condiCionanies na Crise dà 
dívida externa. T6dos eles devem ser'consul
ta<!os d-e forma a q·ue o paíS caminhe serena 
e firmemente rumO à renegociação não con
vencional com soberania e amplo respaldo 

_ polític:o interno. Exemplifico, apenas, o fato 
de que não podemos declarar uma moratória 

global. Feito_ o estudo das necessidades de 
funcionamento estraté9'ico e inanutenção dP 
nível de emprego na economia brasileira deve
mos, talvez, caminhar na direção de uma mo
ratória, apenas, com os banc:os credores priva
dos, relativa aos créditos de longo prazo. Não 
há qualquer sentido em se provocar um rom
pimento com os bancos oficiais quando esta
mos, justamente neste momei-tto,- empenha
dos na obtenção de financiamentos do Banco 
Mundial e BJD. Não faz qualquer sentido, tam
bém, preciptar uma moratória que obstacu
lizaria as aÇ:ões de coméi'Cio exterior dp _País, 
conduzindo a um pânico eventual. Finalmen
te, estaríamos_nós re~lniente interessados em 
levar os Bancos brasileiros no ext~rior, co~
os quais detemos débitos escriturados, à fa
lência? 

Ora, é visível que aPesar de todo o empenho 
desta Comissão de Auditoria -da Dívida Externa 
nãQ nos foi possível, pelas próprias -carên-cias
técnicas do Congresso Nadonal, recém-re
qmstitLJído_ em S;Ua;:> prerrogativas, _estudar_<! 
contento a complexidade da questão da dívida 

_ externa de forma ·a assumir, sem o concurso 
da sociedade _civil e do Poder Ex~çutivo,_ a 
responsabilidade sobre uma moratõrta unila
teral. 

·• s:ou;potS, faVOrávei à éori6r1Uid~de dOs estu
dos e auditoria.? sobre _a dívida externa brasi
leira de formã a conduzir um processo de ne
gociação soberanO e não r;onvencional. 

Neste sentidri_ aplaudo o Relatório apresen~ 
ta do pelo ilustre Senador Severo Gorhés mã.ni· 
festan~o._ sobretudo, minha perfeita"'cOricór
dância Com suas proposições inscritas nO item 
14. Mas e_:tg>resso meu voto contr~rio à aprova
ção dCJ'---substitutivo a9 projeto de lei apresen
tado pelo Deputado Oswaldo Uma F~ho bem 
como à proposta POmpeu de SoUsa-e- sUbs
crita por outros integrantes da Comissão Mista 
de Auditó~_ia~d_.;t_ DJvida Externa que_ declara 
nulos praticàffiente os contratos de- nnaricia
mento firmados até a presente data e suspen
de_ unilater-al e_ temporariamente qualquer pa-
gamento de débito externo,- _ -, .. _ 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas,_todas as 
posições aí registradas foram lÕilgamenf:e 
pensadas, a partir de muitas conferênctas e 
seminários e inúmeras reuniões havidas em 
meu próprio gabinete com esPecialistas-sobre 
a dívída externa. Não temo a moratória. Creio 
até que não seríamos propriamente passíveis 
de retaliações. M?Js acho que o Brasil tem, 
em prin1eiro lugar, que exerCer uma política 
de preservação das reservas internacionais _e, 
em segundo, dar início_ a um<) estratégia de 
negociação soberana não convencional. O 
Brasil não tem, rigorosamente, necessidade 
da moratória, mas tão-somente que reduzir 
o montante de perdas internacionais que estão 
comprometendo nossa capacidade de "finan
ciamentO do_ desenvofvimehto. S_obn;_tudo, às 
vésperas de uma eleição direta- para ~ Presi
dência da Repúblíca, depois de 29 a' noS, temos 
_que deixar para o próximo Governo, _erigido 
sobre amplo consenso popular, o encaminha
mento de uma estratégia ülternativa para a 
crise da dívida. 
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Por fim, desejo registrar uma preocupação 
adicional. A decisão da Comissão, na verdade, 
cria um fato político da maior gravidade e re~ 
percussão. Na verdade, a partir da decisão 
de ontem, todo o pagamento do País no exte
rior está suspenso, inclusive do crédito inter
bancário de curto prazo, que sustenta o co
mércio exterio~;. do País; até o pagamento do 
País ao Banco do Brasil no extedor, que é 
o nosso credor, junto com outros bancos na
cionais, está virtualmente suspenso. Que esta
rão, pois, pensando, não só credores mas for
necedores, clientes, compradores e tantos 
quantos acompanham nossa inserção na eco.;: 
nomia mundial, do Congresso brasileiro? Até 
mesmo nosso respeitável negociador, Sérgio 
Amaral, em que situação estará, hoJe, perante 
os credores internacionais, entre os quais os 
membros do Oube de Paris? 

Ora, meus senhores, temO que todo este 
clima de desconfiança do cidadão brasDeiro 
com os políticos brasileiros e com o Congres
so Nacional, ao contrário do que pensam os 
membros da ComissãO -da Dívida Externa que 
decidiram pela "moratória", Se agudizará mui
to mais depois desta decisão. Porque, tal como 
outrora fez o memorável Ministro da Fazenda 
quando decretou a moratória por razões téCili
cas, em 1987, agora fê-lo o Congresso. Optou 
por uma moratória intempe-stiva, Sem respal
do interno, sem avaliação de estratégias a se
rem seguidas, sem uma correspondente polí
tica monetária e fiscal compensatórias à mora
tória, resultando no que todos conhecemos: 
no seu desgaste, isolamento é saida "do cam
po. 

Com todo o respeito, portanto, acho que 
a nossa decisão não nos leva ao "endureci
mento" frente aos credores, mas ao amoleci
mento cada vez mafor da nossa coesão in
terna. 

Sr. Presidente, gostaria de complementar 
este meu pronunciamento com alguns -co
mentários. 

Inicialmente, falarei a respeito de uma notí
cia que saiu ontem, no jornal A Tarde, do 
meu Estado, sob o título: "Ministro é Acusado 
de Desmatamento no oeste". 

"O Ministro do Interior e do Meio Am
biente" -Veja V. fr: do Interior e do 
Meio Ambiente - ''João A1ves, proprie
tário de uma vasta área nas proximidades 
da Bacia do Rio Corrente, no Oeste- da 
Bahia, estaria promovendo o desmata
mento de uma extensão de 1km ao longo 
da margem do rio, o que vem sendo alvo 
de incoformidade de vários posseiros. 

Para informar sobre o fato, esteve na 
redação d'A Tarde, o representante do 
SOS da Bacia do Rio COrrente, Aluísio -
Cardoso, responsável por um movimento 
em defes~ _do meio ambiente." _ 

Faço este comentárioli9eifo, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, porque em alguns pronun
ciamentos venho defendendo, ae]ui, essa 
questão de se levar com mais atenção essa 
questão do desmatamento das cabeceiras dos 
rios e das margens, inclusive dos rios baianos, 
que me compete aqui defender. 

Vejo, com tristeza, que o Ministro do Interior 
é responsabilizado pelo desmatamento de um-
área de 1 km nas margens do rio Corrente, 
do meu Estado. É o responsável para evitar 
fatos como esses que pratica esse desma
tamento. 

CornO Ocorrem as coisas no Brasil, Sr. Presi
dente; a irresponsabilidade, a falta de punição 
dos atas praticados contra a lei, porque hoje 
já existe u_ma lei bem clara a respeito deste 
aSsunto, determinando não a punição de Có
digo Penal, mas determinando que seja feito 
o reflorestamento de acordo com a ecologia 
no local, por aqueles que, abusando do seu 
poder, muitas vezes o poder económico, prati
cam atas desse tipo. 

Ademais, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, 
n-ã:o vou aqui polemizar com o Senador Leite 
Chaves, mas S. Ex•, infelizmeilte, não pôde 
aCoriipanhar os trabalhos da Comissão e, por 
esta razão, desconhece os fatos lá o-corridos. 
Por este motivo S. Ex" fez o pronunciaffiento 
que acabamos-de ouvir. 

É direito de S. Ex~ achar que a solução mais 
adequada é aquelã proposta por ele, aqui, no 
Senªdo; e (íue ainda lião fõLr:Tiotivo de delibe
ração. 

Respeito, como disse, o posicíonãmento,
por-rnats discorde que seja. S. Ex~ entende 
que en-cõntrou a-Solução para a dlvida externa 
com o projeto que fez. Outros consideram 
que não é este o caminho, e a Comissão da 
Olvida Externa está executando um trabalho 
--:-e nã;o _tenho procuração, repito, do Senador 
SeVero-Gomes para defender o trabalhO" reali
zado por S. Ex• - está a Comissão execu
tarido~ Um trabalho sério, decorrente de um 
estudo alentado da questão, e, mesmo com 
a contrariedade do" senador Leite Chaves, ain
da um trabalho pardal, porque as conclusões 
finais terno que- ser apresentadas até 5 de outu
bro. Podem ser apresentadas antes, mas há 
o prazo constitucional que é até 5 de outubro, 
quando então serão concluídos os trabalhos 
da Comissão, que espero de uma forma dife
rente daquela estabelecida na votação do rela
tório parcial. 

-o-relatóriO ParCiãl nã:õ é novfdã:de, já ocor
reu em outras Comissões, e o trabalho é sério, 
levado com competência por um Senador, 
que sempre merece o nosso respeito pelo tra
balho que vem realizando nesta Casa. 

Assim, Sr. Presidente, encerro este comen
tário, complementando o meu pronuncia
mento de hoje. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
fv\aranhão. · 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE 
Pronuncia o seguinte aiscurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Setíadores, 
volto, mais uma vez, ao abastecimento alimen
tar do País Jiririi::ipalmente_ para as- camadas 
mais humlldes da população. 

A fome grassa em nosso País. O cUstO de 
vida está insuportável. E cuidar da fome do 
povo é princípio de segurança nacional. Ter 
um povo com fome e ·procurar, em pouco 
tempo, convulsão social. 

Ê dever do Estado cuidar do bem-estar do 
povo. E bem-estar não existe sem enfrentar 
a fome. 

Assim o abastecimento se torna um clamor 
nacional, e sendo um clamor, se toma tam
bém uma prioridade nadonal. A própria cons
tituição é clara nesse sentido. Providenciar o 
abastecimento nacional é um imperativo 
constituciorial, pois a constituição, em seu art. 
23, inciso vm, é taxativa: "É competência co
mum da União, dos Estados, do Distrito Fede~ 
ral e dos Municípios fomentar a produção 
agropecuária e organizar o abastecimento ali
mentar''. 

Falar de abastecimento é falar da Cabal, 
companhia brasileira de alimentos. E falando 
da CobaJ, nossos olhos se voltam para as po
pulaç-ões carentes de nosso Pafs, cuja porcen
tagem é grande demais. 

A Cabal está passando por momentos críti
cos e aproveito das respostas que o Sr. Minis
tro da Agricultura ao requerimento que lhe 
fiz, na oportunidade de óltimo discurso ·sobre 
a Cabal que aqui fiz, para tecer, mais uma 
vez, comentários sobre a mesma e defender 
a sua Perffia"nênda, como prioridade e deriiro 
de nova reestruturação. 

-A Cabal é o únko órgão que o brasileiro 
tem para regular o abastecimento. Este abas
tecimento, saindo das mãos da Cabal, ficará 
tão só nas mãos dos superrnecados- trustes 
draconianos, que pouco importam com- a: ca
rência de quem quer que seja. 

E a população carente está sendo cada vez 
maior. Só que para resolver problema de ta
manha gra~de~a _social,_ a Cabal não pode e 
nem deve competir, e muito menos, à maneira 
de seus concorrentes. 

Sendo uma empresa estatal e de função 
eminentemente social não pode visar lucros. 
Sua função é tentar iesolver o problema social 
de um povo, no caso, sua fome. A Cabal deve 
situar-se nas periferias das capitais e grandes 
cidades e nas regiões mais pobres de nosso 
País. Só assim, vai-se tocar diretamente no 
problema, levando-lhes a solução. 

_Além disso. a Cabal tem que optar por al
guns Itens de comercialização de seus pro_du
tos. Não pode e não deve comercializar uma 
leva de produtos não necessários, como se 
as populações carentes estivessem atrás dos 
supérfluos. A Cabal tem que comercializar o 
essencial e este essencial não passará jamais 
de 100 itens. Só assim estaremos resolvendo-
o problema com vigor. 

Respondendo à segunda pergunta do re
querimento que fii ao Sr. Ministro da Agricul
tura, Dr. Íris Rezende, sobre o número mêdio 
de itens comercializados pela Cabal, de acor
do com as sucursais, respondeu que a Cabal 
comercializa 2.000 itens em:-ffiédia, além de 
116 itens de convênios FAE!INAN e mais 24 
itens. O que, convenhamos, Sr. Presidente, é 
demais para o que se propõe socialmente a 
Cabal como finalidade soda!. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite_ 
V. Ex- um aparte? 

-~ O SR. NEY MARANHÃO- COm ITiuito 
prazer, nobre Sena doi- Cid Séibóia de CarvalhO: 
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O Sr. Cid Sabóla de Carvalho-O tema 
que o Senador Ney Maranháo traz a Plenário 
é da maior Importância. Inclusive, em meu 
Gabinete tenho recebido, de setores da Cabal, 
documentos, informações, análise de suas 
funções, de suas fina1idades, dos objetivos ge~ 
rais desse ente público. Sabemos que a Cabal 
atravessa um momento dificílimo dentro desta 
crise nacional. Um dos órgãos mais atingidos 
pela crise, essa crise administrativa, crise eco
nómica, crise fmanceira, um dos órgãos mais 
atingidos, repito, é exatamente a Cobal. Sei 
que V. Ex~ veio à tribuna para fazer uma análise 
mais profunda, aproveitando as informações 
que obteve, as respostas que lhe foram presta
das por S. Ex' o Ministro da Agricultura. Eu 
louvo a intenção de V. Er na análise que está 
fazendo, e quero deix_ar a minha palavra de 
apoio, o meu empenho, o meu auxílio ao seu 
pronunciamento, que tenho qual se fora meu. 
O pronunciamento de V. Ex" é um daqueles 
que eu gostaria de fazer no Senado Federal. 
Por isso, associo~me_ !Dt~j_r.a_mente à sua fala, 
e quero ressaltar, também, que sempre que 
V. Ext vem à tnbuna nesta Casa é para trazer 
uma causa nobre ao nosso- conhec:imento, é 
para aprofundar algo de muito patriótico e 
é para demonstrar a sua responsabilidade de 
Parlamentar, representando aqui o Estàdd'de 
Pernambuco. Meus louvores a V. Ex' 

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço 
a V. Ex" o aparte, Senador Cid Sabói.a de Carva
lho. Primeiramente, porque V. Ext é: de um 
Estado tão carente quanto o meu, principal
mente no que se refere .,os programas sociais: 
Esse trabalho que todos estamo:;; fazendo em 
defesa da Cóbal é fundamental para esses pro~ 
jetos sociais, principalmente no Nordeste, on
de grassa mais a fome neste País, como no 
Estado de_ Pernambuco e_ no_ Es.tado que V. 
Ext tão bem representa, o Ceará. Temos que 
estar todos irmanados em defesa do social, 
para o abastecimento deste País, que é_ a Ca
bal. 

Perguntado ao Sr. Ministro (e foi minha ter
ceira pergunta) para citar 100 {tens que mais 
se comercializam por estado, pois o gosto ali
mentar muda de região para região, a resposta 
que 11 itens são os mals comercializados, sen
do, 3 tipos de arroz, 3 de feijão, 2 de óleo, 
3 de açúcar, 3 de leite, 2 de café, 2 de farinha 
de mandioca, 1 de tapioca, 2 de farinha de 
trigo, 1 de farinha de milho, 1 de creme de 
arroz, 1 de fubá, 1 de fécula de araruta, 1 
de charque, 1 de ovos, 2 de manteiga, 2 de 
marcarrão, 1 de massa de sopa, 1 de frango, 
1 de carne bovina, 1 de carne suína, 1 de 
carne caprina, 2 de mate, 1 de bebidas acho
colatadas, 1 de flocos de cereais, 2 de doces, 
2 de geléia, 1 de rapadura, 1 de salsichas, 
1 de mortadela, 1 de salaminho, 1 de queijos, 
1 de iorgutes, 2 de sardinha, 6 de biScoitos, 
2 de sucos, 1 de açafrão, 1 de tempero com~ 
pleto, 1 de catchup, 3 de sal, 2 de cera, 2 
de sabão e outros itens de interesse da cozi
nha, da limpeza, da higiene, etc. 

Desses itens que mais s_e comercializam 
creio que deveriam ser transformados em 7 4. 
A Cabal deveria vender, já que está tão-so~ 

mente voltada para a população_carente e fa
minta, um só t(po de arroz. 1 de feijão, 1 de 
óleo, 1 de açucar, 1 de leite, não vender café 
solúvel, nem farinha de trigo especial, nem 
farinha de milho pré-cozido, nem creme de 
arroz, nem manteiga de leite_. nem macarrão 
espaguett, nem erva mate crua,-nem bebidas 
achocolata_das, nem doces enlatados em mas
sa, nem geléias de frutas, nem mortadelas, 
ne_n1 salciminho, nem sardinha ao óleo, só 2 
tipos de biscoitos, não-cOmercializar sucos ern 
envelope, nem catchup, nem coco ralado e 
nem floco$. riem mostardaS, nem queijO rala
do, nem sal para churrasco, nem azeitona ver
de, nem milho em conseiVa, nem palmito, 
nem cera líquida, nem lã e esponja de aço. 

A Cabal deve comerc_iciliZ"ai', tal a sua função 
social, somente fteflS de primeira necessidade 
para um~ população carente, que não tem 
condições nem necessidade de comprar pal
mito ou salaminho. 

O Sr . .M.ansueto de Lavor - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR.. l'IEY MARANHÃO - Com mufto 
_p~aZ~r, nobre Senador Mansueto de Lavor~ 

O Sr. Mansueto de Lavor- ConSidero 
da maior _impórtância o pronunciamento de 
V.-~~ _na manh!_9e hoje. Tratar do problema 
do abaste.cimento, principalmente do abaste
dmento as populações que não têm poder 
aquisitivo para se abastecer nas redes de su
permercados e até nas feiras, é um assunto 
de vital importância para a paz e a tranqül
lidade deste País. A fome é má conselheira, 
e a fome. grassa, como V. Ex' já afirmou, em 
grande parte da população brasileira Apelar, 
como se _faz levianemtne, para _o tradicional 
espírito concordata do povo brasileiro é uma 
insensatez. Quando eclodir uma rebelião Po
pular, motivada pela fome, talvez seja tarde, 
e o seu control_e "ªo se fará absolutamente. 
por __ meios policiais, como quer o Governo. 
Hoje, os jornais anunciam que o Govem9 José 
Samey determinou ao _Ministério da Justiça 
a cons:tituição de um superbanco de dados. 
Qüarrdo se vai analisar o que é, de fato, esse 
superbanco, trata-se de um fichário uti1izado 
dos que cometem-assaltos, dos que praticam 
a.ssas~í_nJç)s, dos que roubam, dos que seqües: 
tram. Ora, tratar esse assunto por medidas 
meramente policiais é realm~n_te não entender 
a verdadeira realidade deste Pafs. Não é que 
a Polícia Federal ou as Polícias Estaduais não 
estejam aparelhadas. Defençlemos, inclusive, 
a alocação de recursos para o aparelhamer1to 
dessas polícias. Entretanto, a questão, hoje, 
diz respeito ao recrudescimento da violênc_ia. 
dos seqüestros, está relacionada diretamente 
com a crise económica e moral por que passa 
o País, a partir do centro do poder. Então, 
nesse caso. o que v.- Ex' propõe não é apenas 
um abastecimento a nível p·opular, para fazer 
com que uma parcela considerável da popu~ 
laçãó tenha acesso aos--alimentos básicos, 
mas também uma espécie de depuração des
Se espírito ainda elitista com que a Cabal está 
tratando o problema. Não se vê, por que, por 
exemplo, uma companhia voltada para a ali
mentação popular, para a mesa do povo, te~ 

nha nos seus estoques e se dê ao luxo de 
distribuir palmitos -etc; como V. Ex" relacionou 
no seu discurSQ, s_ó faJtandq, 111esmo .Caviar 
e uísque escocês. Então, na realidade' V. EX
faz um pronunciamento prático, homem prá
_tico que é, ligado ao povo, sentindo tealm_ente 
as angústias e asp1rações do rovo. Vamos 
realmente reaparelhar à Cabal. destinar.recur~ 
sos á Cobal, méls para que ela cumPra· o Seú 
papel, e não para fazer conÇOrrência à red~. 
de supermercados~ O papel da Cabal é o ab~s-

- _ tecimento da mesa básica do cidadão comum 
do País - operário, o desempregado etc. -
e essa mesa bási.c.a é realmente liJT~itad<\ _r:oas 
dentro de padrões que realmente consigam 
a sobrevivência digna de camadas da OO~$a 
população. Congratulo-me com V. E,X!, _Mais 
uma vez V. Ex". traz à tribUrla do SenadO Fede· 
ral assunto de relevf!nçi_a;_ para Õ noS_sO poVo 
e assuntos práticos, com indicações de_~olu
ções fáceis, riada mirabolantes. isso signifi
candO que V. Ex' exerce com dignidade, com_ 
honradez, co_m espírito público, o mandato 
de Senado_r_da República. 

O SR. NEY- MARANHÃO __:_ Agradeço 
ao meu companheiro de Re"pre"sentaÇãõ' de 
Pernambuco. Nós, Senador Mansueto de La
vor, que fomos eleitos pela Frente Popular de 
Pernambuco, sentimos na própria pele esse 
problema. No estado, na região que V. EX 
também representa com mals firmeza, V. Ex' 
que é fllho do_ sertão, daquele povo sofrido, 
onde há o rio São FrançisçQ, naquela sua ~e
gião não precisamos de São PedrQ, porque 
temos o São francisco, e se-a Coba1, ilà.quela 
região do sertão de Pernambuco, estivesse 
voltada para o social, o sertanejo estaria nUm 
maná de rosas em abastecimento. Porque a 
cebola, que é plantada na região c{ o São F ran
cisco, financiada pelo Banco do Brasil, pelo 
dinheiro do povo, e que geralmente sofre a 
coincidência de_ uma safra do Rio Grande do 
Sul, São Paulo e de Pernambuco, no~n0i~1 essa 

- cebola é jogada no rio. Se a Cabal tivesse 
um fim social, o sertanejo, naquela região, que 
luta para a grandeza e para o desenvoJvimento 
econômico do no$SO Estado e. ào N.ordeste, 
plantaria arroz, feijão, e a Cabal compraria, 
iria lá prestigiá-lo, transformando aquilo em 
t:onlplemenro~de 1 O ou 12_ itens ~iment,íçjos, 
como estamos fazendo agora nessa defesa, 
o seria um -oásis. 

E quem está dando um exemplo disso, Se--_ 
nadar Mansueto de Lavor, é o Governador Mi
guel Arraes. O sacolão do povo brasileiro é 
aquilo que o Governo federal tem _que fazer. 
O GoVernador Miguel Arraes está fazendo em 
Pernambuco o sacolão do_ povo pernambu
cano. Os dados estatísticos são irrecusáveis 
para quem quiser desmentir esse trabalho. Em 
178 municípios e V. Ex' sabe muito bem onde 
está o sacolão do povo onde a Cisagro, se 
não me engano, está distribuindo _12 itens, . 
alimentícios, onde, Senador Mansueto de La_
vor, 800 mil pessoas de Pemaffibuco passam 
.por esse sacolão por mês. Significa que esse 
é o caminho que a Cabal deve seguir. 

O Sr. Mansueto de Lavor- A preço de 
custo. 
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O SR. NEY MARANHÃO -A preço de 
custo. A Cabal, com·o sacólão, não tem lucro, 
apenas repõe o dinheiro. Não tem prejuízo, 
mas não tem lucro. Mais ainda- quero apre~ 
veitar o aparte de V. Ex" que-comigo vai corro~ 
borar no que estou dizendO - o 8andepe, 
emprestando dinheiro aos pequenos e médios 
produtores, com 25 mil contratos no ano pas-
sado, se não me engano, emprestando dinhei· 
ro para a maioria pagar em mercadorias, em 
feijão, em arroz, que o sacolão compra e re~ 
vende ao povo. Então, isso _é o verdadeiro s-o
cial. Esta é a luta que temos que fazer aqUi 
no Senado da República, para transformar a 
Cõ.bal no sacolão do povo brasileiro. Agradeço 
a V. Ex" o aparte, que muito me honra e muito 
engrandece esta CaSa e o traba1ho e a defesa 
que V. Ex' faz do Nordeste e do povo tão des~ 
crente, que todos esperamos a sua redenção. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Se V. Ex' 
me permite, queria só complementar o meu 
aparte, confirmando, inclusive, tudo o que V. 
Ex' informa ao Plenário sobre a mesa popular, 
que é um programa da Cisagro, do Gover~ 
nadar Miguel Ar_r_aes, confirmar também o pa
pel altamente sodal que desenvolve _o Bande~ 
pe, o Banco do Estado de Pernambuco, no 
que se refere à micro e à pequena prOdução 
e_ aos micras e pequenos empresários. 

O SR. NEY MARANHÃO - Que V. Ex" 
tanto defende, porque o micro-e o -pequeno 
empresários são a espinha dorsal de nossa 
Naçào, e estão todos· quebrados. 

O Sr. Mansueto de Lavor-Exatamente. 
Ainda ontem, no encertãnlento do Seminário 
sobre o Sistema Financeiro, reaJizado pelo Se
nador Nelson Carneiro, Presidente do Con~ 
gresso Nacional, o Presidente do Bandepe, 
Dr. José Nuto, fez uma exposição sobre o pa~ 
peJ social; primeiro, sobre o saneamento_ do 
Bandepe1 colocando nas suas diretorias pro
fissionais de alta competência, e saindo o Ban
depe daquela fase tradicional, em que era um 
mero balcão político e, hoje, é um dos bancos, 
é um dos primeiros bahcos que está dando 
lucro. Era o registro que-queria fa_z:er,_Voltando 
à Cabal, ela teria o papel duplo de assegurar 
às populações de baixa renda à mesa popular, 
o essencial para a sua sobrevivência e, ao mes~ 
mo tempo, atender à regularização do merca
do_ no que toca à comercialização dos produ~ 
tos de pequenos e miniprodutores rurais. 

O SR. NEY MARANHÃO -Através das 
cooperativas. 

O Sr. MansuetO de-Lavor- Adquirindo 
esses produtos. É a quéStão da cebola, que 
hoje está a preço vil, a menos de 8 centavos 
o quilo, lá na região do São Francisco, portan
to, muito abaixo do custo de produção. E ou
tras partes do País, esSe produto fica a dez, 
vinte vezes es~~_preço, e há carênc:íà do produ~ 
to. Então, a Cabal poderia adquirir esse produ
to que está a preço viJ e, portanto, desetimu· 
!ando, arruinando a vida dos produtores, e, 
ao mesmo tempo, a Cabal levando o produto, 
como ótgão de abastec:lmento nadClnãl, a ou
tras regiões. Parabenizo V. Ex• por destacar 
um órgão da maior importância Evitando-se 

essas distorções,_ a Cõbal poderá vir a prestar 
é?~nc:Jes seJViço à este País, desde que cumpía 
a sua finalidade popular, _democrática, para 
que foi COnstituída. 

O SR~ NEY MARAl"lli.ÃO _'""'"'" Muito obri
gado a V. Ex" pelo aparte que é muito impor~_ 
tante nesre·aepolmento que estamos prestan
do ao Senado. 

O Sr. Ronaldo Aragão __:_ P~ite V. ~ 
l.1ftt aparte? 

O S'R.~NEY .MARANHÃO - Rapidamen· 
te, meu Companheiro SenadOr Roncildo Ara
gão, porque -o P.residente já está reclamando 
do tempo. Mas terei o prazer de ouvir V. Ex" 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador 
Ney Maranhão, congratulo-me com V. Ex~ 
quando !faz ao Senado, na manhã de hoje, 
assunto da mais alta importância. V. Ex• é um 
homem conhecedor da problemática da Co~ 
ba1 para quanto por ela já foi responsâVel no 
Nordeste. Sabemos, Senador Ney Maranhão, 
que a Cabal hoje ficou um supermercado eli
tista. E disse muito bem V~ Ex-- quandO enume~ 
rou uma lista de que o povo só tem conhecl
mento.:atràvéS de papeletas. 

O SR. NEY MARANHÃO- E-o pior nào 
é iSso; Sci]ador. É que se vai a um supermer
cado da Cabal e as mercadorias lá são mais 
caraS cfO que nos outros supermercados. 

_ O Sr. RonaJdo Aragão - Exato, e veja 
V. Ex" CJue a intenção, quando se criou a Cabal, 
era fazer c_om que o trabalhador de baixa renda 
tivesse acesso aos alímentos básicos, aos ali
mentos de primeira necessidade. 

O SR. NEY MARANHÃO - O antigo 
SAPS; que foi transformado em CabaL 

- ' - -

O Sr. Ronaldo Aragão- Que V. Ex" co~ 
nhece muito bem, desde a época do Governo 
João Goulart. 

Veja V. Ex• que o Governo, através da CFP, 
comprou toneladas e toneladas de alimentos, 
como feijão, arroz e milho. E o mais estranho, 
Senador Ney Maranhão, ê que na minha re
gião, no meu estado, esses produtos ficaram 
estocados e pereceram. t um absurdo, uma 
Nação que vive com a mªior:ia do seu povo 
sem cóndição de ter o que comer, por causa 
do salário aviltante que está .aL urna Naç:ã.o, 
que compra através da CFP, deíxa seus arma
zéns essa mercadoria, como arroz, feijão e 
milho aPodreceildo, e o povo morrendo de 
fome. Nobre Senador Ney Maranhão, congra~ 
tuJo-me c:om V. Ex", quando traz a esta Casa 
a denúncia .do descaso em que está relegada 

- a Cobal .com relação à cesta básica e com 
relação à alimentação do povo brasileiro. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obri
gado a V. EX' Seu aparte muito engrandece 
este meu discurso, e tenho a certeza de que 
V. Ex•, comonordestino, filho de Pernambuco, 
representa muito bem o seu Estado e conhece 
profundamente se_us problemas, principal

-mente os_.do povo das regiões longínquas. 
Sr. Presidente, Creio que é por aí que deve

mos buscar o equilíbrio da Cabal. 

_ Buscando este equilíbrio e para que a Cobal 
cumpra sua funç.!ío eminentemente social, ela 
em sua comercialização deve se_ voltar para 
o pequeno e médio agricultor. Pois é sabido 
e já acaciano, _e não -sei porque não pomos 
em prática, que a espinha dorsal do desenvol
vimento de um grande País como o nosso 
é a pequena e média empresa, quer agrícola, 
quer industrial. Assim a Cabal prestigiaria e 
daria mão forte ao pequeno e médio agri
-cultor, comprando~lhe seus produtos, nas 
áreas que estivessem situados, dando forças 
às cooperativas. 

Perguntando ao Sr. Ministro sobre o com
portamento da Cabal junto às cooperativas 
agrícolas, se comercializa com elas e se dá 
prioridade na sua comercialização às firmas 
da região produtora, obtive a seguint.e re_spos~ 
ta: a Cabal comercializa com 2 cooperativas 
de Sergipe, com 4 deAiagoas, com 5 da Bahia, 
cOm 3 de Min~s Gerais, _com 5 de Santa Cata~ 
rina, com 3 do Espírito Santo~ 1 de Goiás, 
1 da Paraíba, 1 d~ Pará, 8 do Rio. Grande 
do Sul, 2 do Rio de Janeiro .. 1 de Rondônia, 
1 de São Paulo e dá os respectivos nomes 
das cooperativas. 

Quanto à prioridade às fumas da região pro
dutora, o Sr. Ministro re:spon-de que a Cabal 
dá prioridade às pequenas e médias empresas 
regionais, cadastradas na Cabal na compra 
dos produtos básicos e não industrtalizados. _ 
E enumerã-unia série delas. 

Assim, Sr. Presid~nte, tem resposta uma das 
minhas grandes preocupações. Este apoio 
que a Cabal está dando às empresas regionais 
é o caminho certo, pois é prestigiando tais 
empresas que elas poderão crescer; ·para o 
desenvolvimento maior das regiões diversas. 

Com opção -pelos produtos básicos, a.Col;lal 
socorrerá a dasse média e os de pequeno 
poder aquisitivo, fortalecerá o pequeno e mé
dio agricultor e as empresas da região. A Co
bal, assim, colimaria seu fim social e regularia 
o metcado de produtos mínimos de alimen
tação e higiene. 

Sr. Presidente, querem dar fim à Cobal, por
que o comportamento comercial das SlJ___CUr
sais tem sido um desastre. Este desastre se 
debita ao baixo volume de estoques, pelo bai~ 
xovolume de vendas, por sua pesada estrutura 
de custos e pelos resultados negativos no pla~ 
no operacional. _ 

A Cabal tem vinte sucursais. E a esta altura, 
cr~io, que nenhuma mais está tendo resultado 
operaCional positivo. 

Inquirindo ao Sr. Ministro da Agricultura so
bre o comportamento finahceiro das sucursais 
da Cobal nos três últimos anos, foi esta a reve
lação que o Sr. Ministro nos fez: em 1986, 
deram lucro as seguintes sucursais: São Paulo, 
Nordeste l, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 
e Paraná. Deram prejuízo; Arn(,!zônia, .Minãs 
_Çíeràis, Goíás, Região Norte, Qistrito Federal, 
Espírito Santo, Nordeste U, Santa Catarina, 
Rondônia, Bahia, Paraíba. Maranhão e_ Mato 
Grosso do Sul. 

O lucro de NCz$ 39.423.658,00 
O prejuízo foi de NCz$ 102.733.811,00 
Em 1986, 25% das sucursais deram lucro: 

75% deram prejuízo. 
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Em 1987, dez sucursais deram lucro num 
montante de NCz$ 369.901.967,00. Deram lu
cro:· Minas Gerais, Nordeste I, Rio Grande do 
Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, 
Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Rio 
Grande do Norte. 

O prejuízo foi de NCz$ 209.381.969,00 o 
saldo positivo foi de NCz$ 160.519.968,00. 

Deram prejuízo: Amazônia, Goiás, São Pau
lo, Região Norte, Rio de Janeiro, Espírito San
to, Nordeste II, Rondônia, Paraíba. 

Assim, 50% das sucursais tiveram lucro, 
50% prejuízo. 

Em 19_88, o luc-ro foi de NCz$ 
779.511.780,00 lucraram: Minas ·Gerais, Nor
deste I e Bahia 

O prejuízo foi de NCz$ 2.641.393.079,00; 
15% das sucursais deram lucro e 85% tiveram 
totaJ prejuízo. 

Algo está errado, Sr. Presidente, e urgente
mente algo-deve ser feito. A Cabal tão neces
sária à população mais carente não pode ser 
extinta. É preciso dinamizá-la e dar-lhe uma 
outra esbuturação. 

A Cabal, assim, está ademando e perdendo 
toda sua credibilidade. Salvar a Cabal é um 
imperativo tanto do GOverno federal, quanto 
da Nação como um todo, porque alimentar 
um povo faminto é Ordem nacional, é impera
tivo moral e constitucional. 

Para salvá-la a primeira medida a tomar é 
sanear seus débitos, reCuperando, assim, sua 
credibilidade de empresajunto a seus fornece
dores em segundo lugar, recompor e quali
ficar seus estoques. Os limites de linha de 
crédito devem ser ampliados para se ter redu-
zidos. ·- --

Para salvar a Cobal recursos finanCeiros sãO 
urgentes. Já se têm recursos empenhados, 
embora não chegados às sucursais. 

Mas isso s_ó não basta. É preciso qu_e o pró
prio Governo Federal prestigie a· éobid. O Go
verno Federal tem outros programas que- in
cluem a alimentação e a nutrição com o pro
grama do lnan, da FAE e da LBA, órgãos que 
lidam com muito dinheiro e não prestigiam 
a Cabal devidamente. 

A nona pergunta de meu requerimento ao 
Sr.Ministro dizia: o Inan,a FAE e aLBA. como 
se comportam em relação a suas verbas nas 
compras com a Cabal? Com qual porcenta
gem de verbas esses três órgãos com-ercia
lizam com a Cabal; a resposta do Sr: Ministro -
é cristalina demais: 

A atuação da Cabal vem decrescendo, nota
damente, no que concerne ao_ impleme,to 
dos programas sob a gestão da FAE, lnan 
e LBA. Em 1987 a Cabal participou apenas 
de 32,4% do volume total dos recursos inves
tidos pelo Governo. Eri11988 hOuve uma re
dução drástica nas operações, chegando ao 
patamar de 19,8%. Em 1989 -Com apenas 
10,3% dos recursos previstos no exercício. Até 
os primeiros dias de maio/89, o valor realizado 
não foi superior ã 4% .- - -- -~-
1-do montante de verbas da FAE a previ~ 

são é de que a Cabal participará de 19,5%. 
2--Jnan-Oinantem três programas com 

a partiCipação da C6bal: 

a) PSA-ProgralJla de Suplementaçâo Ali
mentar, _foram consignados à Cabal 19,2% 
do monta11te elOs reCu(sos que o lnan recebeu 
para este program-a. Este convênio não foi 
ainda executado por falta de repasse de recur~ 
sos por parte da União. . _ 
. 3.......: Legíão Brasileira de Assistência. , 
-'-o- relã-cioriamento ÇabaVLBA é, ainda, inci

piente. Mas já existem bons resultados. O for
nedrrierito à LBA é para abastecer as popula
ções carentes, através da cesta básica de ali
mentos requisitados por aquela instituição. Os_ 
contratos de fornecimento à LBA_ são realiza
dos a nrvel.estadual, pelas respectivas repre
sentações dos órgãos. 

Em 1987 a participaÇão percei1.tual da Ca
bal nos programas da L.B.A foi apenas de 3,6%, 
crescendo para 20,5%. 

c:m- 1988 e já- estando em maio de 1989, 
com 2% ~bre a "expressiva dotação de recur-
sos à LBA para o exercido de 1989". -

Em 1987 os recursos disponíveis das três 
instituições eram de NCZ$.22.194.37 5,00.

Repãssados á Cabal: NCz$ 7.179.454,00 
Porcentagem: 32,4% 
Em 19-88, os recursos disponíveis das três 

instituições eram de NCz$ 144.162.817,00 
Repassados á Cobal- NCz$28.555.652,00 

Porcentagem: 19,8% 
Erri -1989; recufso.S disponíveis: NCz$ 

1282.18.4.1l34,0b .. 
Recursos destinados à Cabal: 
a) previstos - NCz$ 131.300.000,00 
b) realízados- NCz$ 50.688,500.00 
Porcentagem: 41%. 

Sr. Presiderite e Srs. SerladOres, _se todas 
aS verba-S que dizem resp_efto à alimentação 
e nutrição dessas instituições, por interesses 
d_o Governo fossem carreadas para a Cabal 
poiS todas elas querem _atender à população 
carente, a Cobal_~.s~ria sahtª---d_o_naufrágio em 
que está metida. Não precisaria de mais nada. 

A décim;;~ pergunta feita a-o Sr. Ministr9 foi 
quanto de !CM e de Imposto de Renda a Cabal 
pagou no~ três últimos_ ,3nos. A resposta veio 
assim: 

Anos Imposto de Renda !CM 

1986 6. 754.179,00 178.879.411,05 
1987 29_._726: wopo 898.134.932.73 
1988 4.295:-0'78.86~,40 3.843.531.117,74 

Sem tugir nem mugir, a Cabal paga tudo 
e devidamente, pois não lhe é possível ser 
possuidora do caixa 02, como tantaS- outras 
empresas fazem para fugir a tenível taxação 
nacional. 

- Õ.Üanto aos depÓSitos bancáriqs, resp6ildeu 
o Ministro à sétima pergunta, são feitos priori~ 
tariéimente no Banco do Brasil, segundo __ as 
normas da organização que disciplina a maté
ria, por ser a Cabal órgão integrante _do Gover~ 
no Federal. Nas localidades onde não existe 
agêOCia- do Banco do Brasil, a movimentação 
do numerários poderá ser efetuadas através 
da Caixa Económica Federal ou bancO oficial 
do Estado. Os estabelecimentos bancários pri-

vades somente poderão ser utilizados nos ca
sos especiais, onde não houver opções ante
riores, mediante prévia autorização da matriz 
da Cobal. 

E traz o movimento financeiro da Cabal, 
seus depósitos em bancos oficiais e em parti
culares, onde a CoQal funciona e Qá, na oitava 
pergunta_os saldos_ médios nos cit~dos bancos 
~r çiQc_uffie_D.lQ~, - _ _ · 

Finalmente o Ministro respondeu a undé
cima e última pergunta de quantias dessas 
Ceasa foram transferidas para os governos es~ 
tadualS·e quais as' que estão-em viªs de serem 
transferidas e por que antes da aplicabilidade 
do Decreto-Lei n~ 2.400 de 21-12-87, alterado 
pelo Decreto-Lei n~ 2.427, de 8-4-88, relativos 
à estadualização das Ceasa. 
-A Coba1 era acionista.majoritária de 18 

das 21 centrals de abastecimento componen
tes do Sistema Nacional de Abastecimento 
(Sinac). · · 

-Quanto ao v:alor de cada Ceãsa, por forçã 
do Decreto-Lei n~ 2.400/87 ,--o --critério adotado 
para a transferência das ações da Cabal nas 
centrats de abastecimento para União foi o 
contábel, aos 31-12-87, foi cerca 'de- NCz$ 
1.067 .838,37. O ,c:.o_rpo- técnico da campanhi~ 
e Sua pPresidência queriam que a ações dã 
empresa fossem negociadas a preço de mer
cado. Tal postura não foi acatada pelos condu· 
tores do processo (Seplan e Ministério da Fa
zenda), Por isso o preju'IZo para a empresa 
foi incalculável. 

--~ -~Já [oram transferidas efetivamente para 
os Governos Estaduais as seguintes Ce8sà 

-Estão em vias de serem transferidas: 
A do Rio Grande do Norte, Goiás, Mato 

Grosso do Sul e Santa Catarina; · -
-As outras, com exceção da do Amazonas 

que está muita atrasada, estariam aguardando 
deliberações das Assembléias Legislativas dos 
Estados. 

Portanto 
-Quantidade que a Cabal dispunha 21 
-Transferidas ........................ ~--.......... 04 
-A transferir ............ ~~--·---... ----•·-.....-- J 7 

Valores das transferências traduzidas em 
OTN (ver quadro) 

---A transferência que se realiza a cada instant~ 
das Ceas-a que sã-o património da Cabal para 
a órbita dos governos estaduais, é uma da$ 
provas de que se promove o esvaziamentO 
da Cabal, 'quando ela deve_ ser fortificada e 
reestruturada, graças à sua _gra"fi_d-e flnalidade 
soda!: __ _ - ~ -

O Governo não pode abrir mão do abasteci
mento regulador. Está dito isso na Constituí
çãb. Este abastecimento tem que ficar na mão 
da Cabal. A Cabal deve permanecer, pois seÚ 
interesse__é eminentemente social 

"A alimentaçao é a fonte primeira de ener
gia. Um povo alimentado tem saúde, tem ca~ 
pacidade para estudar, trabalhar e pode dessa 
forma exercer dignamente a cidadania. 

"A fome pode gerar a instabilidade pessoal, 
social, saques e convulsões sociais, devendo, 
portanto, ser evitada_e tratada como prioridade 
naçional" (ab_asteç.imento alimentar às popu
lações carentes - __ uma prioridade nacional 
-monografia - diversos autores). 
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Termino. assim, a defesa de um órgão de 
importância fundamental para a regularização 
do abastecimento das populações mais caren~ 
tes do Brasil com as célebres palavras do gran
de líder chinês Mão Tse-Tung: "Povo- de bar
riga cheia não pensa em fevoluçã.o". 

Este é um alerta para o futuro Presidente 
da República, no meu enten:der a última espe
rança do povo brasileiro para solucionar of 

"seus problemas. E a alimentação é o primeiro 
desafio. -

Era o que desejava- dizer, Sr. Presfdente. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCGMENTOS A Q(JE SE REFERE 
O SENADOR NEY MARANHÁO EM SEil 
PRONGNC/AMENTQ, 

GM. n•302 
A Sua Excelência o Senhor_ 
Senador Mendes Canale 
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal 
Nesta 

!6-6-89 

Senhor PrimeirO SeCritáríci,-
Erh ateliçao--aosolidtado por V. Ex• atraVés 

do Ofído_ nQ 198, de 20~4-89, des_s_a Prirrielra 
Secretaria do Senado Federal rio sentido de 
obter do Ministério da Agricultura esd.:lreci~ 
mentos da Cobal sobre_ os Itens que se se8 
guem-de l~a 11-objetodoRequerimento 
de Informação n~ 190; ·ae- 1989, de autoria 
do Senador Ney Maranhão, Cori1unico-lhe que 
o assunto mereceu a devida providência por 
parte deste Ministério. 

J.á devidamente informado pela companhia 
Brasileira de Alimentos- Cobal- ao aprovar 
as respostas apresentadas tenho a honra de 
encaminhar à V. Ex~ o anexo expediente, onde 
constam todos os dados solicitados, encare
cendo8lhes a especial fineza de dar ao cbcu
mento do s_eu curso normal e necessário, a 
fim de que chegue às mãos do Parlamentar 
interessado. · 

Agradecendo81he pelas providências que 
adotar, aproveito o ensejo para renovar a V. 
EX' meus protestos de elevada estima e consi8 
deraçá.o. ___..:. !ris Rez:.ende Machado, Ministro 
da Agricultura. 

Oficio Presi n~ 182 
A Sua EXcelência, o _Senhor 
Doutor !ris Rezende Machado 
Oigníssimo Ministro de Estado da Agricultua. 

Brasília, 14 de junho de 1989 

Senhor Ministro, 
Em atenção ao despacho exarado pela as

sessoria desse gabinete, no corpo-do OF, SM 
n9 1;9S, de 198 4-89, ilo qUal o Exm~ Sr. Seria
dor Mendes Canale solicita informações sobre 
a Cabal, visando subsidiar os trabaJhos objeto 
do Requerimento n\' 190/89; de autoria-- do 
Exm~ Sr. Senador Ney Maranhão, temos a gra
ta satisfação de encaminhar a V. Ex', em ane· 
xo, as respostas as quesitos formulados. 

Aproveitamos o ensejo para renovar a V. 
Ex" protestos de nossa elevada estima e distin-

ta consideração. ~Pedro do Carmo Dantas, 
Diretor Presidente. 

SM/n' 198 
A Sua__Excelênc.ia o SE:nhor 
DoutoJ lrís_Re:zende_Machado 
M.D. Ministro de Estado da Agricultura 
GEl. 

-- Em 19 de abril de 1989 

Senhor Ministro, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lêrlcfa que a Mesa do Senado Federal deferiu, 
iiOS termoS do § 29 art. 50 da Constituição, 
o Requerimento n~ 190, de 1989, de autoria 
do Senhor_ Senador _Ney_ Mari!l.nhão, através 
do qual solicita a esse ministério algumas in
formaçõeS -relativas à Cabal. 

Para esclarecimento de Vossa ExCelência 
encaminho, em anexo, cópia do requerimento 
citado. 
---~Aproveito a oportunidade para apresentar 
a Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. Se
nador Mendes Canale, Primeiro S_e_cretárlo. 

REQOERJMEN.TO N• 190 DE 1989 

Nos termos do art 239, inciso~ alínea "b", 
do Regimento Interno, requeiro à Mesa s_ejam 
solicitados ao ExecuUvo (Ministério da Agricul
tura), esclarecimentos da Cobi'll_ sobre os itens 
que se segtJem: _ 

1. Comportamento financeiro das Sucur8 
sais da Cabal nos três últimos anos. 

2. Número médio de itens comerdaliza8 
dos pela Cobal de acordo com as Sucursais. 

3~. --dtar 100 (cem) itens q-Ue -maJS se co8 
mercializam por Estado. Sãbemos que o gosto 
alimentar difere de Estado para Estado._ 

4. De quantos funcionários normalmente 
a Cabal precisaria para funcionar? Qual o eX8 
cesso _existente? - - · · · 

5. _ Com quantas cooperativas agrícolas a 
Cabal comercializa? principi:ilrrierite com gê
neros_9e p[jmeira necessidade como: farinha, 
feijãO;-ãrroz.- atar as coOperativas, Segundo 
os Estados. -

6.- Se a Cabal na sua _comercialização da 
prioridade _às firmas da região produtora, ci~ 
tando nominalmente as empresas do Nordes-
te, Centro-Oeste e Sul do País. 

7. Há alguma portaria da Cabal dando 
·prioridade nos depósitos bancários aos Ban8 
cos dos Estados onde estão as Sucursafs? 

8. Descrever o movimento financeiro da 
Cabal, seus depósitos em Bancos Oficiais, em· 
Bancos Particulares, onde _a _Cabal funciona 
e dando seu_saldo médio nos citados bancos. 

9: OJnan,aFaeeaLBAComosecompor
tam em relaçáo a suas verbas nas compras 
com a Cohal? Com qUal pofcenta·gem de Y~er8 
bas esses três órgãos comercializam com a 
Cabal? 

10. Qual o montante de Imposto de Ren
da, de (CM que a Cabal pagou nos três últimos 
anos? 

lL De quantas_ Ceasas a Cabal dispunha 
e qual o valor de cada uma? Quantas destas 
Ceasas foram transferidas para os Governos 
Estaduais e quais as que estão em vias de 
serem transferidas e por quê? · 

Justificação 

A Cabal é uma estãtal que precisa continuar 
de pé, graças à sua fi'nalidade eminentemente 
sociaJ, que é a de atender às classes mais 
carentes da população brasileira, através de 
aJimentação mais ba_ra~ por meio dos produ· 
tos básicos. 

No entanto, a Cabal hoj~ em día está em 
uma situaçáo de quase falência e nós que 
somos preocupados com os problemas so-
ciais de nossa população não podemos deixar 
que esse órgão tão benemérito morra de ina~ 
nição. 

Urge, pois, salvar _a Cabal e para tanto é 
preciso que tenhamos conhecimento de seu 
c;oinpciitamento financeiro e comerciâl. Por 
isso esse pedido de informações ao eminente 
Ministro da Agricultura_ a cujo Ministério per
tence a Cabal. 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1989: -~ 
Senador Ney ~rarihão -
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~-- 5.1133.953 IZ.!t311.971 tsc. aso. 115 
IQ.to Gl'os:ro Clô Sul U20.6Q 5U.7$) 182.57C,C68 
P1~i __ zo.t.166.077 
~lo Gr-~ 011 Nort• to.sarC93ã 171.943.534 

31. A23.11&3 10Z.J33..-&11 368.901.$61 lOQ.aauea rnl.511,7&o 1.420.10'.& 
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Discriminação/Produto 
arroz. 
arroz. parbol izado 
arroz agulhinha 
feiJão macaça 
feiJão de c_or 
feijão preto 
óleo de soja 
óleo de algodão 
açúcar cristal 
açúcar r~f !nado 
açúcar granulado 
leite em p6 instantâneo 
leite em pó integral 
leite em pó desnate..:!o 
cafê em pó 
café solúvel 
far lnha de mandtoca crua 
farinha de mandioca torrada 
tapioca 
farlnha·de trigo comum 
farinha de trigo espe_clal 
farinha de milhO prê-coz!do 
creme -de arroz 
fubâ de mi lho 
fécula de araruta 
charQUe 
ovos 
manteira de leite 
margarina 
11acarrão talharim 
macarrão espaguete 
massa sopa 
frango · 
carne bov ína 
carne_ suína 
came caprina 
Chá mate 
erva mate crua 
bebi das aehoco 1 atadas 
flocos de cereais 
cbces enlatadqs em calda 
doces en !atados em massa 
geléias de frutas 
geléias de mocotó 
rapadura 
salsiChas 
mortadela 
salaminho 
queijos 
iogurtes 
sardinha ao óleo 
sardinha ao molho 
biscoito popular 
biscoito maizena 
biscoito água e sa t 
biscoito cream-crel\er 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II) 

CONTINUAçAO DAS RESPOSTAS AO 
REQUERIMENTO N• 190 DE 11-4-89 

Pergunta nr 02 -linha média de itens co· 
merdalizados pela Cabal 

Resposta: 2.000 itens em média 
Obs.;...além de: 
a) fAEf[NAN/Convênios = 116 itens 
b) Sudhevea (insumos) = 24 itens 
Pergunta n~ 03 - 100 principais produtos 

que mais se comercializãin pela Cabal/região. 

Região Discriminação/Produto 
todas biscoito maria 
Sul/Sudeste bíSCoHo r-echeado 
todas sUcos em garrafa 
Norte/Nordeste sucos envelope 
todas açafrão 
Sudeste/Sul tempero Completo 
todas catchup 
todas coco ralado e em flocos 
todas e)(_trato de tomate 
Sul/Sudeste/C.- Oeste leite de coco 
Norte/Nordeste maionese 
todas molho (pimenta, tomate, inglês) 
todas mOstarda 
tOdas pimenta do reino 
todas que 1 jo r a 1 ado 
Sul/Sudeste/C. -Oeste .sal refinado 
todas sal riloldci -
todas ~a_l p.;~ra churrasco 
Nordeste vinagre t lnto e branco 
todas azeitona verde 
Sul/Sudeste ervl lha 
Norte/Nordeste mi lho em conserva 
todas palmito 

- toelas _ álcool 
Nordeste/Norte sandá 1 ias 
Nordeste/NOrte cerá 1 iqutda 
todas cera em pasta 
todas des infetante 
todas ins_etiç1Qa (liquido, pó, granulado) 
Sul/Sudestetc.:..oeste- pomada p/calçado 
todas querosene 
todas absorvente feminino 
todas algodão 
todas - -; .Qreme dental 
Norte/Nordeste/Sudeste/C. -Oe:ste desorante 1 iq.rido (aerosol e spray) 
Nordeste escova dental 
todas papel hfgiênico-
Su I sabonete 
todas -shampoo 
todas -talco 
todas ág.Ja sanitária 
todas concentrado p/1 Hnpeza 

·todas creo 1 i na 
todas detergentes ( 1 íquido, pó) 
Norte/Nordeste/C. -Oeste Palha de aço 
todas lá e esponja de aço 
todas sabão em barra 
Sul/Sudeste s;;~l;lão em barra coco 
todas saco para Tixo 
todas saponáceo (I iquido, pedra, pó) 
Sul/SudestB/C. -Oeste/Nordeste vassoura (pelo, p!acava, nylon} 
Sul/Sudeste/C. -Oeste/NOrdeste fósforo 
f\brte/Nordeste palito 
Norte vela 
Norte Pf'lhãs 
Norte 

Arroz. 
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Região 
Norte 
Norte _ _ 
Sul/Sudeste/c. -OeSte-
f\brdeste!Nortc/C. -Oeste 
c. Deste/S_U:deste/Norte 
Sul/Sudeste/C. -Oeste 
Sul/Sudeste/C. -Oeste 
Sul/Sudeste/C. -Oeste 
todos 
todas 
todas 
todas 
Sul/Sudeste/C. -Oeste 
todas 
Si,Jl/Sude~>te/C._::-Oes te 
todas 
Norte/Nordeste 
su 1 /Sudês te/c. --oes't é 

: tOdas_ 
Sul/Sudeste/C. -Deste 
Sul/Sudeste/C. Oeste 
Sul/Sudeste/C. -Oeste 
Sul/Sudeste/C. -Oeste 
todas 
Norte/Nordeste 
tOdas 
todas 
todas 
todas 
todas 
NorteftbrdeSte 
_todaS 

-- -todas 
todas 
todas 
todas 
todas 
todas 

_ todas 
todas 
todas 

----=--- todas 
Norte/Nordeste 
todas 

·rodaS 
todas 
Norte/Nordeste 

_ Sul/SudesiefC_:-d9S:ie 
Su 1 /Sudes t e/t: . -:.:oeste 
Su 1/Sudes te/C . -Oes_te 
todas 
todas 
todas 
todas 

. todas 

Pergunta nr 4 - De quantos funcionários 
normalmente a Cabal precisaria para funcio
nar? Qual o excesso existente? 

Motoristas, Carreteiros_ e Ajudantes Gerais, não 
ultrapassando o total de 7.500 empregados. -Cooperativa Agropeéuária Mista do 

Resposta: O número atual de servidores é 
de 7.500 e que para as atuais atividades da 
Cabal, o quantitativo seria de 7.200 servidores, 
havendo, portanto, um excedente de 300 em
pregados. Contudo, caso os programas so
dals e os estoques reguladores voltem a ser 
operacionalizados pela empresa, em sua ple
nitude, será necessário a admissão de alguns 

Pergunta nr 5- COm quantas-cooperativas 
agrícolas a Cabal comercialíza? Principal
mente com gêneros de primeira necessidade 
como: farinha, feijão, arroz. Citar as coopera
tivas, segundo os Estados. 

Resposta: 
1. Sergipe 
-Cooperativa Mista Agricola de Betume 

Uda 

Agreste Ltda 
Farinha de mandioca 
- Coopegreste 
- Coop. de Betume 
2-Alagoas-
- Cooperativa Agrícola de Major IzidorO Lt~ 

da 
Leite em pó 
-Cooperativa Agrícola /Vüsta de [tiúba Ltda 
Arroz 
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-Cooperativa AgropecUâria Regional de 
Santana do Ipanema Ltda. 

Milho e feijão. 
-Cooperativa Agropecuária Regional San-

tana do Ipanema 
-Cooperativa Agrope<::uária MaJor lzidoro 
-Cooperativa Agrfcola Mista ltiúba Ltda. 
-Cooperativa Produtores de Açúcar de 

Alagoas 

3. Bahia 
- Cooperàfiva Central de Latlç:inioS c;!.a B~- _ 

hia Ltda. -
Leite em pó 
-Cooperativa Agropecuária Mista Regio-

nal de lrecê Ltda. 
Feijão 
-Cooperativa Agricola Mista de Irecê 
-Cooperativa Agrícola Mista de Jpirá 
-Cooperativa Agrícola de São Felipe 
- Prodalba- Produtos Alimentícios da Ba-

hia 

4. ftfl'nas Gerais 
-Cooperativa Agropecuária de Guaracf ü~ 

da. 
Arroz. e Feijão 
-Cooperativa Agrícola de lnigação do Vale 

do Gorutuba Ltda. 
-Cooperativa dos Produtos de Açúcar de 

Minas Gerais. 

5. Santa Catarina 
-Cooperativa Agropec:uárla de Meleiro Lt-

da. 
Arroz 
-Cooperativa Regional Alto Vale Itaja( Ltda. 
Arroz e feijão 
-Cooperativa Mista Aliança Ltda. 
Feijão e farinha de mahdloca 
-Cooperativa Regional Vale do lté\iaí 
-Cooperativa Regional Alfa 
-Cooperativa Regionalltaipu 

6. Paraná 
-Confederação das Cooperativas-centrais 

do Paraná Ltda. 
Leite em pó 
- CO_operativa Agropectiária Centro_ Norte 

do parc:má Ltda. 
7. E:spírito Santo 
-Coonorte 
- Nutricaoper 
-Leste Brasíleíra 
8. Goiás 
-Cooperativa Mista Rural Javaes 
9. Paralba 
-Copeljava 
10. Pará 
-Cooperativa Integi'al de Reforma Agrária 
11. Rio Grande do Sul . 
-Cooperativa Arroz extremo sul 
-Unicoop 
- Cooperatlva Superense 
-Cotrigo 
-Cooperativa arroz São Lourenço do Sul 
-Cooperativa Agropecuária Riograndense 
-Cooperativa de Alegrete 
-Cooperativa Uruguaiana 
12 Rio de Janeiro 
-Cooperativa Agrícola Ir ati 
-Socap 

13. Rondôhia 
-Coope~~tiva Mista Agropecuária Alvora,~ 

da do Oeste: -
14. São Paulo 
- CoperSUcar 
Pergunttt n~ 6 -Se a Cabal na_ sua_comer

çi_alização dá_ prioridade às firmas da regiã9 
produtora, citando nominalmente as empre
sas do Nordeste, Centro-Oeste e Sul do País. 

Resposta: A Cabal, quando efetuã a cOmpra 
de produtos básicos e nã,o industrializados, 
tais como:_:;~._r_roz, feijãd; oVos, farinha, frango, 

-rapadura, melado de cana, dentre outros, para 
os programas do INAN, LBA e FAE e até mes
mo para os seus próprios -(varejo, Rede So
mar), dá prioridade às pequenas e médias em
pt~=a-s~egionaiS, atualmente cadastradas na 
Cobal. 

CONTINUAÇÃO DA RESPOSTA N" 6 
FORNECEDORES REGIONAIS 

Alagoas 
Moinho Nordeste 
AmaZOnas _ 
CereaiiStá Noite:· ?Ui Ltda. _ 

c-cALAM-- A!Imen~os da_ Amazônia Ltda. 
~bia . 
Braga e Companhia 
Comercial Agrícola !pirá 

_ Moinho Carajás 
ProdutosAitrneotíç[o?: Engenho Velho Ltda. 
Ceará 
bnporta"çâo e EXportação Farias 
Pedro Paulo Comércio e Representações 
Comei'Ciai d~ ·cereai's .milhÇt.v.erde 
Meridional TransPortes 
Moinho Fõrtaieza 
!ndustri_al L. Guimarães_ 
Braçúcar 
Atacadão do Nordeste 
Casa_ G. Freítas 
Distrito Federal 
Cerea1is_ta Mutirão 

- Cerealisía B_eira Rio 
Cerealis~ Nova América 
Cere~li~ta-GUará 
União Cerealista Ltda. 
Produtos Ubom 
Nippon Alimentos 
Disabe 
casa-ao Padeiro 
Corrt&Clo" de Cereais Primavera 
Atacadista Santa Terezinha 
Espírito Sanii:/ · · : 
Usina Páíõ.eiras 
Juparaná 
Dumílho 
Moinho de Trigo Araponga 
santa Maria Alimentos 
Goiás 

PãtUI)' Comérdo e Representações de Ce-
reais 

Comtral Comércio de Cereais ltda. 
CojJ_!'ape - Cia. Brasileira de Agropecuária 
Cereãiisti Ooia-nésia -
Cereais Toledo 
céntral de Cereais 
Comércio de Cereais Sereia 
Comêr_do de Cere8is Taiti 
(tamaraty Norte SIA 

Sementes Selecta 
CavinaJncl~str[a e Com~rcio 
CaVihã ·e Câvasine · 
Favorita ComérCiO e 'Representações-
José Antonio da Silva 
1\rmazêm Diamante 
Armazém Goiás -
Açucareira Medeiros 
C~Mundial · 
Maranhao 
Representação de Produtos Alim~ntícios 
Fis - Comércio e Representações 
Esteves e- Rabelp_ _ _ ~. -·-
M_apil - ProdutOS Álimentidos 
J.F.M. da Silva 
Boca Doe~ Ltda. ~ _ , _ , . .-
Digecol Distribuidora __ cie, !3ebidas _qêi;teros 

e Materiais de Consl:('uções 
Mato Grosso do Sul __ 
Jotão Cereais 
Irmãos Moya Ltda. 
Cerealista Prudentina . . _ . _ . --· . 
Serve Bem Comércio de PrOdutos Alimen-

tícios 
Cereal_ista Juliana 
Organização Mercantil de Alimentos 
Indústria e Comércio _de Produtos Alimen.-

tidosBem Bom 
Mendonça e Marra_ltda. 
Paraíba 
Usina Monte Alegre 
Açúcar Brilhante ___ . _ _ _ _ 
Beneficiadora de Açúc~li~ çlo Norte 
São Braz.S/A 
Marcos AntonioSielra Feriiaodes 
Atacadista Estivas Nord.este 
Cerealista Internacional 
Comércio de Estiv_as Barbosinha 
Comércio de Estivas Campinense 
Paraná _ ·--. _ 
Katuay S/ A Indústria Produtos.AJir:nentíc::ios _ 
Emmo Romani S/ A 
Cristalnorte diStribuidora de açúcar e álcool 

Ltda. _ 
M. Leonello Açúcar e Álcool 
Comercial de Cereais Lagoa Ltda. 
Comércio de Cereais arroz;ão 
Cerealista Orando 
Irmãos Valcanaia Ltda. 
Nutrimental SIA 
Pindunca Indústria de Alimentos Ltda. 
Amafillndústria Comércio de Al_ime_ntos Lt-: 

da. 
PernambucO 
Bodegão Comércio de Estivas e Cereais 
Comercial Jaraguaia 
Indústria Comércio Triunfo 
União Charqu~ada 
Codive Com. Dtstnbuidora Uda. 
Distribuidora Ouro Fino 
Wadijizan Com. Estivas 
Amorim Primo-
Prodal Prod. Alimentfcios 
Cirol RoYal 
C"upe 
Cardeal-Carvalho Gaivão DistribuidOra de 

Alimentos 

Piauí 

Raul Lopes de Araújo 
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Rio Grande do Norte 

Sáo Francisco Comêrdo e ExportaÇão 

Rio Grande do Sul 

Instituto Riograndense de Arroz -IROA 
Engenho São Gabriel · 
Carfil IndustJia e Com"êrco Ltda. 
Comércio de Cereais RD Ltda. 
Niuto Somcini 
Moinho Estrela 
Moinhos Gal6polls 
Purlan Bergoli 
Agasa -Açúcar Gaúcho 

Rio de Janeiro 

Indústria Oradino S/ A 
Cía. Usinas Nado'"!a_is___ _ _ _ _ _ 
Melyor Comercial de Alimentos Ltda. 
Senzala Beneficiamento de Grãos 

Rondônia 

Açúcar Rondônida 
L Bernardo 
Agrodão _ 
Confiança Com. e Rep~sentações 
QcerO e Pio . 
aaQron- Ciã: ÂgrÕ-IndUstrial de Rondônia 
Arroz Solimões 
Indústria e Comérdo de Cereafs -LaQõ Azul 
Santa Catarina · 

Cesul - Ce-reãis do Sul 
Comercial Mazzuco 
Cerea1ista Bianchini 
Comerciai e InduStrial Monteiro 
Cerea1lsta Urbano 
Gava e Cia. --
Cerealista Forquilhinha 
Irmãos SantoS e Cia. 
Encata Agro Industrial Ltda. 
Mauricio Santos e Cia. 

São Paulo 

Mercantil ExpOente Ltda 
Gra~Vilie Cereais 
Dame! Com~ Representações 
Silarroz Com. de Alimentos 
Do Rocioi e Uma 
CerealiSta Zorzo 
Coinercial Cecomil 
Ceredias Ltda. 
Cerealista Amazonense 
Usina da Barra S/ A 
Oa.União 
Comercial de Açúcar e Álcool Catanduva 
Açucareira Zillo Lorenzetti 

Mini!Js Geri!Jis 
Consab Agroindustrial 
Nutrii~Nutrirnentos Industrial Ltda. 
Agropolo Comércio" e Empreendimentos 
Presidente Com. Jnd de Cereais Ltda. 
Pamaíba lnd. e Comércio Ltda. 
Produtos V1tória SI A. 
Pink Alimentos Ltda. 
WP Comércio Indústria de Alimentos Ltda. 
OrniJio Com. Ind. de Milho Guimarães Ltda. 
Minasçucar S/A. 
Oa. AçUcareira Vieira Martins 
Usina Açucareira Passos 
Dinal-Distribuidora Nacional de Prod. Ltda. 

Pergunta n9 7- Há alguma portaria da Ca
bal dando prioridade nos depósitos bancários 
aos Bancos dos Estados onde estão as Sucur
sais? 

R~posta: A movimentação de recursos fi- ~ 
nanceiros na Cabal está devidamente norma
lizada, constando das Normas da Organização 
um mó-dulo disciplinando a matéria. Anexa
mos cópia da citada regulamentação, no que
tange às contas bancárias, 

AJYEXO DA RESPOSTA À PERGUNTA 
Na7 

NORMAS DA OROANIZAÇÃQ 

A.dministr"ação Financeira 

Movimentação de Recursos Fmanceiros 

CONTAS BANCÁRIAS 

1 - Nem mesmo a evolução tecnológica 
do homem conseguiu oferecer outra opção 
mais racionaJ para a movimentação de nume
rários que a tradição consagrou ser feita atra
vés de-estabelecimento bancário, não só pelo 
aspecto de segurança e controle, como tam
bém pelas inúmeras opções de outros servi
ços ·colocados à disposição da comunidade. 
2-O Bãnco do Bra,s_il é o principal órgão 

executor da política financeira do governo. 
3-A Cabal como órgão integrante do Go

verno Federal, por força de legislação vigente, 
deve, em caráter prioritário efetuar a movi
mentação de seus recursos financeiros através 
do Banco do Brasil, utilizando as agências des
se estabelecimento mais próximas das suas 
unidades, e que melhor atendimento possam 
prestar. 

4!"""- NasJocaiídades onde não houver agên
cia do Banco do Brasil, a movimentação de 
numerários poderá ser efetuada através da 
Caixa Económica Federal ou banco oficiai do 
Estado. 
5-Nos casos em que o Banco do Brasil 

não atenda integralmente os serviços que a 
Cabal necessite utilizar, deverá ser feita uma 
consulta por escrito, específica à referida 
agência, no sentido do atendimento que se 
objetiva e em caso_ de resposta negativa, tam-

bém por escrito,- a Matriz deverá ser consul
tada, incluindo-se nessa consulta outras infor
mações necessáriaS, tais cOmo oUtros bancos 
existentes no local, que se proponham a aten
der as reivífldicaçóes da Cabal." para que a 
Matriz possa decidir e expedir instruções de 
procedimento. 

6-oS estabelecimentos bancários priva
dos, somente poderão ser utilizados nos casos 

-especiais, onde não houver as opções anterf?· 
res (Banço do Brasil, Caixa Económica Fede
ral, banco oficial do Estado), mediante prévia 
autorização da Matriz. 

Tip~Jog/a 

1 -A movimentação de valores via estabe
lecimentos bancários é efetuada, na Cabal, 
através de três tipos de contas: 

1.01- Conta Movimento. 
1.02- Conta Arre~cadaçâo. 
1.03~Conta Específica. 
2 -A Co-nta Movimerlto tem como finali

dade básica servir de instrumento para !!qui dar 
compromissos da Emp_resa. -- -- -

3 -A Coõta ÀÍTecadação serve como inS
trumento de captação dos valores, referentes 
à vendas efetuadas pelos órgãos de venda e 
outras unidades da Empresa: -
4-A Conta Específica visa registrar a mo

vímentação de valores de operações especf· 
ficas ou especiais tais como: Estoque Regu
lador, Suprimento de Fundos, Convênfo etc. -

Abertura 

1-A abertura de contas será efetuada no 
Banco do Brasil ou em outros estabelecimen
tos bancários, obedecida a prioridade estabe
lecida no grupamento 5 deste módulo. 
2-Os documentos a serem apresentados 

obedecerão às exigências dos respectivos es
tabelecimentos bancários, de acordo com a 
legislação vígente. 
3-A escolha da agência bancária, quando 

for o caso, deverá re:.cair sobre aquela que 
apresente" maior conveniência para a Empre
sa, como localização, nível de prestação de 
serviços etc. - -- ---

ee-0'\Str-atlvo do Moviftlento Financeiro e Saldo Médio B.YlCárlo 
das Oolcbcles da Cot:lal, Post.-ão 3hJ-89 

Suc:uru.T """'' Mov111ento Marco dQ 1969 S~1do lolédlo 
DébitO Crtdtto Março de 1989 

~Ct.lfA Bl"a!lll S/A (C/MovlmcntOJ 1.555.-457.60 1.457.583,43 7>1.649,40 
AMAI~ IA ArTa:óota S/A {C/Uovflll('('lto) 36.176,63 46.301,62 4.980,00 -.. Est. da Amazonas (C/o\rrecad.) 286.254,84 275.274,27 21.337,70 
SAI·UA Bras fI S/ A (C/I.Iov 1111ento} 3.--468.025.36 3.498.098,26 

""" Bras I I SIA {C/Arrecactac5o> I, 73-C. 719,52 1.897.913,21 27. 161.•0 
W!IA B.lnlcr lnWS (C/Arrecadaç<lo) 42.181,35 36.398...97 
WRÁ Bras 11 S/A {C/t.lovtll1ento) 1.047 .• 98,78 987.608,96 
WRÁ Bras t 1 S/ A (C/ArrecactacãoJ 6.J2.397,7.Z 649.636,86 rs.sao.so 
CEAilÀ ·- _ Est. 00 COará {C/Arrecadação) t8 • .t67. 71 . IS.Z-15, t• 

89.500,00 OTSffiiTO fE0e:RAL Bras li S/ A (C/Mov fmentaçào) 1.824.307.69 1.939.001,83 
DISTRITO FEDERA!. Bracle:;co (C/o\rrecad.J.cão} 49.1l.o81.9!3 500.666.85 21.400..00 
ESf' !RITO SM-ITO ~ra:; 11 SIA (C/MovhnentaçJo) 319.639.41 319.1-41.10 
ESPIRITO SANTO Bras i 1 S/ A {C/Arrecadacão) 5. ~40.l3 5.41-4.36 6.6S7.0'J 
ESPIAI TO ~TO_ ca1xa Ec. Federal (C/At'rec,} •. 926.76 _ 3.gs7.SJ 

.!, r6o,&J ESPIRITO SANTO Braoesco (C/Arrecaca:;ãoJ 83.043,08 - 102. 407.8!;; 
OOtiS _Brasil S/A CC/Movimento) 1.919.137,56 1.922.988.90 37-082.00 

"''"' BradeSco (C/Arreeactac!CJJ 7 .6_17,63 _7,617.63 

"''"' Est. de Goiás (C/Arrecad:,} 684.788.20 696 .. 089. 63 33.420,00 
OOIÁS caiMeQO (C/Ar"recad.Jr;à;)) 167.949,78 169.472,73 
G'JJÁS eamer lndus (C/Arrecno.Jacão) 159.516,29 173.813,44 6.880.00 
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RESPOST._ À F'~RCUHA NtJ 3 

Sc:curnl """ 
~ Bras i 1 S/A (e/Movimento) 
!ot\Rfii'I-IÃO Bras t 1 S/ A (C!Arrecadaç50) 
w.ro OOOSSC 00 SUL Brªstl 5/A {C/Movtmento} 
W.TO CilOSSO DO SUL E?rasll SJA (C/ArrecadQl::ão) 
tolA TO lllOSSO DO SUL Bradesco (C/Mcvlmento) 
loiATO -~ DO SUL Bamer tnclls (C/MÔvlmento) 
WATO Gf!OSSO 00 SUL- Bamer IM.i.s (CíArr-ecadação) 
WINA$ GE:.~IS Brttsll 5/A. (C/J.4oYl,.ento} 
ll!NAS GERAIS Brasil S/A (C/Il.rl'ecadaçlio) 
WINAS GERAIS Est. Minas Geral$ (C/Arrec.) 
r<RTE Ba!'IQr tndus (C/Movt111entol 
tmTE Brasil S/A~{C/Movt111entol 
N:mE Bras i 1 S/ A {Ç/Arrecaooção) 
tOUE ~a:l:b'lta (C/Arreeadat:ão) 
N:RTE BAM(RII'OJS (C/Arrecadação) 
N:RTE BnACESCQ_ {.e/Arre~_;!_~} 
N:ROESTE I Banaepe (C/Io!Ovhu~nto) 
rGlOESTE I Bras_tl S/A (C/Movl~imto) 
tmOESTE I Ber.Qepe CC/Arrecadação) 
!OIDESTE I Mar ldl~al (C/Arrccadaçáo) 
N:m~ESTE I era$ i 1 (C/Arrec_adoção} ' 
tOIDESTE i Real (C/Arrecãda:;i!o) 
t.QWESTE I BiadescÕ (C7Arrecad3s;:l!O) 
PARAfBA Brasil S/A (C/Movlmento) 
PARAfBA Bra$tLS/A {Ç/~rrecadação) 
pARAN,!, Bra!>tl S/A {C/Movllllento) 
PARM-IA Bamarlndus {C/Arrecad.:lção) 
PIAUI Brasil S/A (C/Movlmento} 
PIAU1 Brasil 5/~-(C/Arfeeâda~;ão) 
RIO DC JANEIRo Brru;il S/A (!;/UOvlmentó} 
RW DE JANEIRO Brasil S/A (C/Arrecadar;ão) 
!UO OE JI\NE IRO Bane r J (C/Arrccaoar;ão) 
R!O G. ~TE Brasil S/A {C/MOvTJ~ento) 
RIO G. N':l=!TE llrru; I 1 S/ A {CIArr-ecadacão) 
RIO G. DO SIJL Bras li 5/A (C/h'Oil.!I!E:lilto) 
RIO G. 00 SUL Mei-ldlonal (C/Movlmento) 
RIO G. 00 SUL ~cr lcP~I _(C/ Arrecadação) 
RCNJI).IIA Brasil S/A (C/Moyullento) 
ACJO)HA Basa {C/ArrecaOação) 
R:N:(t.IIA Brasil S/A (C/Arrecadacão) 
STA. CATARINA Brastl S/A.(Cl~li•ento) 
STA. CATM!NA. BB$c_ (C/Arrecadaç!O) 
s1o PAULO aras 11 S/ A .(C/t.lov imento) 
~ PAULO Banesoa (C/Arrec:adac!o) 
WITRIZ Brasil S/11 (C/Movlmento} 
WATRIZ CEF (C/Movlmento) - ---

PERGUNTA N• 9 

O !mm, a FAE e aLBA como se comportam 
em relação a suas verbas nas compras com 
a Cobal? Com qual poicei'ltageni-de verbas 
esses três órgãoscomercializamcom a Cobal? 

Resposta: quadro em anexo com os dados 
numéricos argüidos. 

Em que pese a ê-ilfase cánferida aos progra
mas sociais de suplementaçáo alimentar no 
I PND do Governo Sêlmey, bem assim a com
petência institucional atribuída. à Cabal pefa 
Lei Delegada n9 6, de 26 de Setembro de 1962, 
para participar diretamente da execuçã"o-dos 
plano~ e programas de interesse do-Góveino 
Federal, constata-se, no quadro anexo, a que 
atuação desta Empresa vein decrescendo ao 
longo do período, notadamente no que con
cerne ao implemento dos programas sob a 
gestão da FAE, Jnan e LBA. 

Com a participação, em 1987, de apenas 
32,4% do volume total dos recursos investidos 
pelo Governo, percentual este inexpressivo 
diante do potencial da sua capacidade opera
cional, instalada a nível nacional, altamente 
especializada no atendimento de_ programas 
dessa natureza, teve, em 1988, uma ·redução 
drástica nas operações, a qual chegou ao pata
mar de 19,8%, culmin~ndo em 1989 com 

lobvhteota. lot:lr,a oe l'l$9 Saldo Meato 
Dêbtto Crêdtto !Qrço de 1~9 

ssa.617,41Y ssz:s-n.u 
266.770, 15 2.77.JZI.61 
546.909,50 515. 754,7;1 

I 1.504,60 6. 785;09 
1.091,96 T. r&1,2Z 

13.384,05 13.324,79 
ur:s1o.n _ 146.833_,36 

T.339.S24,t8 -,.2es.Ioo.s2 
J.'JSs.rz-3·.-zz 1.39_1.82.5,99 

6.966,14 6.970;00 
2.456,29 - 1.973,13 

755.364,93 766.910.36 
323.1_88,01 '33'6.-321,70 
--21.008,90- 31.423,84 

74.976,12 78.707.21 
35.837,65 36,934,60 
s.ooo,oe 1S;669,43 

3. 443.2.56,63 3. 12.6. \98, 18 
448.2.58.~8 442.924.09 
198.621.71 234.024,44 
sa-:oos-;74 __ 68.Q38,32 
~a.ss2,ss. ·-- ~ n.1oa.oo 

110.821,9"Z. - 1SO:t90,06 
3&1.052,7\ • _: 41~.-~05.58 
267.605.37 - 26•L04.4, 12 
649.232:,61 e_5~U_17,62 
247.936,58- - ?.43. 713,02 
311.536,68 ___ ,_31<!.095.51 
79.$&3.0!7 "- 84.935.0:4 

1,038.864,70 1.259.135,16 
429.604,81 4_11,774,78 
183. 1~8.:5_.:3_ IJ!_._~9,57 
410.4'15,60 521.966,23 
197.759,49 1<!3.587~87 

1.946.093,19_ 1._9~-4.572._96 
11.092,42 ll:OSZ.42 

928.913,42 930.140,28 
362.914,25 391.540,4_2._ 

fo. 764,28 s.ooo.2s 
28.670,90 35.310,14 

3SS,O(i1,18 3!!9.9$8,S.6 
165.3Z3,2"3 ]73.580,36 

1.541.639.41 1.500.748,73 
1_a!).tS7,37 999.129, 1s 

6.62L_S_a_z.63 __ 6.@.584,.)4 __ _ 
557.79-I,OQ 564.4(;2~13-

'-- ! 1 .. 48_6_._90 

10:4$7' \0 

6.524.10 

;35.62"(),00 
.--sJs.oo· 

' -:(223.00' 

8.580,10 
493,10 

f87 .70---

7.012.00 
36.125,00 

.11.993,00 

_e. 488.90 

22.-463.80 

6.f;S6,!10 
1' 17(;_,00_ 

36.694,00 

,l~:::~g 

24.2.12_,50 
"7. 7á6,20 
62. 39d,30 
53:311.00 

431,677,00 
28".43G,CO" 

apenas 10,3% dos-recursos previstos no exer~ 
ciclo, send.Q_que, até os primeiros dias de 
maio/89,-o valo_r realiz;ado não foi superior a 
4%. 

A nível de cada Programa, ob:serva-se: 
r....:F'AE 
A FAE, com~o Programa Estadual de Ali~ 

mentação Escolar, atende aproximadamente 
a 30 milhões de alunos em todos os Estados 
e Território$ brasileiros. 

O aditivo ao convênto foi da ordem de NCZ$ 
85.000.000,00 que_ deverão ser utilizados até 
o fim de m.;~iol89, tendo em vista a aquisição 
que será realizélQa e:m 12-5~8_9, 

·- A -previsão de que a Cobal participará com 
19,5% no orçamento-da FAE poderá ser au~ 
mentada, uma vez que, no 29 semestre, serão 
necessárias novas aquisições para suprimento 
da merenda escolar nas escolas. 

2-lf'IAN 
O Ministério da Saúde. através do lnan, exe· 

çyta três importantet;programas; ·com a parti
cipação da Cabal, dentre outros organismos 
vinculados ao Minis~ério da Agricultura, a sa
ber: 

PSNPrograma de Suplem~ntaçã9 Alimen-
tar __ _ 

Destinado a ~irõpiciar a melhoria do padrão 
ilirrientar' das gestantes, nutrizes e crianças 

de até 35 i:neses, -Oriuildas de famnías com 

Com respeito à atuaçãO da Cobal no 
PSN89, foi assina,_do, l'!_ntre os organismOs parM 
ticipantes, o 10: Termo Aditivo_ ao Convênio 
07/85, consignando à Cabal recursos da or
dem de 40 milhões de crUzados noVos; repre

..sentando 1 9,2_%_ do _I!JOntante de recur_sos. que 
o INAN recebeu dos cofres públicos para aqui
Si~O ê: -dlstrlbuição de gên~ros a~iineritídos 
básicos, quais sejam: arroz, feijão, leite em pó, 
fubá, farinha, macarrão, óleo e açúcar. 

EmbOra o documento fora assinadQ em 
30-1"-89 epublicado_noD.0.(Jniã9 de 17-7-:89, 
até o "preSente momento, inexiste por parte 
do INAN previsão de data para iníclo do 
PSA/89, sob a alegação· de falta de repaSse 
de recursos por parte -da União. 

Ó ·InstitutO- apena-s tranSferiu à Companhia, 
neste ano, NCz$ -644225,00, com a fmalidade 
de- aCobertar despesas de transporte e armaze
nagem dós prodUtos destinados ao abastedM 
mento do Programa e que foi-am àdquirldos 
jvnto a terce_iros, em "dez/88, no n,-ontãnte 
NCi$13.000.000,00.~ . ~ 

_ Numa _operação d~s:5-e porte, o _lnan requi
sitou da CoDal apenas a Utilização de sua estru
tura de transporte e administração de seJViços 
de armazenagem; visando à distfióuição dos
alimentos cujos prazos de validade apontavam 
a necess-iãade de cõnsutno imediato. 

Essas compras junto· a outros fornecedores, 
deflagradas por iniciativa do lnan, são realiza
das na_mo.dalidade CIF/c:.;:~.pitais, podendo tra
zer,_ em conseqüência, a descontinuidade do 
Programa, porquanto os fo·rnecedores não 
possuem a necessária agilidade e capilaridad.e 
c;arac:teristfcas da Cobal, que reúne todas as 

·condições para viabjlizar todo o p"rocesso, da 
compra à entrega às centenas de postos de 
saúde das municipalidades cuja população é 
beneficiária do Programa. _ 

Vale ressaltar que o transporte dessas mer
cadorias não apresenta perspectivas de lucro 
na medida em que envolve cargas altamente 
frãcionadas e pulverizadas em re_giões de difícil 
acesso, não atraindo, portanto, o interesse do 
agente comprador contratado pelo lnan. 

Embora as normas da, Cobal delimitem seu 
comprometimento com a distril;mição e arma
zenagem dos produtos desde_ que por ela ad
quiridos, nos últimos anos a. Empresa vê-se 
na contingência de assumir esses serviço~ 
Complementares, via de regra deficitários' a 
sua economia, a titulo de colaboração com 
o lnan e principalffiente para evitar a solli~ãó 
de continuidade do PSA. A esta situ_ação; -
acrescenta~se a agravante de que, por força · 
da crise_ _econômica que atravessa o pais,- à 
Cibrazein, importante contraparte no ConVê
nio 7/85, teve, lamentavelmente, que desativar 
boa parte da sua estrutura_ de__a.rro__az_eoagem 
em todo o Território Nacional, não restante 
à Cobal, em face da sua presença nas máis 
longínquas localidades do país, Ol.!tra alterna-

. tiva senão as;sumir, geralmente em caráter 
emergencial, ainda mais essa difíc-il função, 
através da contratação de serviços de _Ynic;la
des armazenadoras- privadas, cuja estrutura é 
insuficiente para preencher OS vazios ocacio· 
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nados pela ausência da Cibrazem e, ao mes~ 
mo tempo, continuar prestando serviços a par
ticulares. 

Desta forma, a Cabal necessita de interferir 
no processo de armazenagem, não rara vez 
de modo precário, posto que esta não é a 
sua fínafidade legal, acondicionando--essa$ 
compras até em seus depósitos, a fim de evitar 
a perda de alimentos por deterioração. 

-É desnecessário mencionar a dificil situação 
do transporte de alimentos por via fluvial ou 
por rodovias sem condições de tráfegc;> nos 
Estados do AmazOnaS, ParáAcre, Rondônia 
e Amapá, dentre outros .. 

Programa de Abastecimento de Ali'iJlentos 
BJsicos em ifreas de baiXa renda - PROAB. 

De imensurável alcance social, é desenvol
vido nas capitais dos nove Estados Nordes
tinos, através de uma rede de 3. 700 micro-va· 
rejistaS autõnomos, os quais se abastecem em 
Armazéns Distribuidores - PROAB, para 
atenderem a uma população de 3.300.000 ha~ 
bitantes das periferias, onde proliferam os bol
sões de probreza das capitais. 

A finalidade precípua do Programa é ofertar 
a essa população produtos essenciais, a pre
ços subsidiados pelo Governo, entre 1 O a 20%, 
visando a elevar a renda real de 665.700 famí
lias, através da redução do preço de 11 gêne
ros alimentícios básicos, de forma a incremen
tar o poder aquisitivo do consumidor de mais 
baixa renda. 

Para -19_89, o Jnan destinou NCz$ 5,5 mi
lhões, 2,6% dos seus recursOs, a titulo de sub
sídios cujos convênios estão em fase de assi
natura e publicação no D.O. da União, com 
vistas a wn próximo reinício do Programa. 

Na implementação do PROAB, a Cobal en~ 
volve cerca de 200 empregados, sendo que 
os salários e os encargos sociais não são res
sarcidos à Empresa. 

Como os recursos dE!sdiiados ao subsídio 
sãd ii'lst.ifii:ientes para ãtender à demanda dos 
varejistas, a Cabal complementa o abasteci
mento destes, através da Rede Somar, sempre 
que esses recursos se esgotam. 

Além do atingimento dos aJtos objetivos so
dais, o PROAB representa importante suporte 
econômlco para a maioria das representações 
estaduais da Empresa no Nordeste. 

Proj'eto de Aquis/çao de Alimentos Básicos 
em áreas rurais de baixa renda - PROCA.B. 

Voltado para fortalecer _o pequeno produtor 
rural, o Programa em 1989, por autorização 
do lnan, já adquiriu da Camil - Cooperativa 
·Agrícola de Major Izidoro - AL 250 t àe leite 
em pó, no valor de NCz$ 1.055.000,00. Vale 
acrescentar que o INAN destino_u recursos 
num total de NCz$ 1.770.000,00 para coope
rativas sediadas no Paraná, Santa Catarina, Mi
nas Gerais, Bahia, Alagoas e Sergipe, porém 
sem definir se_ as compras serão realizadas 
através da Cabal. 

Em 1988, foram adquiridos 942.500 kg de 
produtos, como arroz, farinha de mandioca, 
leite em pó, milho _e feijão, no valor de NCz$ 
381.308,00 cOrrespondente a 1 ,3% do orça
mento do lnan para os Programas de Suple
mentação Alimentar. 

3 -LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊ!Y-
Cti-LBA. . .. 

O relacionamento Cobal!LBA é, ainda hoje, 
incipiente. No entanto, bons resultados já são 
visíveis. No fornecimento à LBA. constante do 
quadro anexo, desprezou-se o abastecimento 
a suas unidades administrativas, levando-se 
em consideração tão somente o abastecimen
to às populações carentes, atravéS. de cesta 
básica de alimentos requisitados por aquela 
Instituição. _ ' 

Os contratos de fornecimento à' LBA são 
realizados a nível estadual, pelas re_spectivas 
representações dos órgãos. 

A SucursaJ Bahia representa o exemplo pio
neiro e necessário de como uma Sucursal, 
tradiclonaJmente defidtária, pôde atingir a efi
cácia organizacional, passando do prejuízo ao 
lucro, e, ao mesmo tempo, viabilizando o as
pecto social. Nos idos de 1986, aquela Sucur
sal possuía 4 (quatro) mercados volantes. Hoje 
conta com 17 (dezessete), iodos atuando no 
interior do Estado, atendendo a 120_ Municí
pios, quando antes só _atendia 17, a par de 
esforços administrativos no sentido de racio
nalização de roteiros de atendimento. 

No ano de 1988, foram fornecidas 
2.507,854 cestas básicas para gestantes e 
crianças, no valor de NCz$ 3537.505,00 e 
no período de janeiro a abril de 1989 já foram 
distribuídas 944.550 cestas, no valor de NCz_$ 
4.986.198,00. . -

Seguida da Bahia, vem a Sucursal de Minas 
GeraiS-Cujas ações junto _à lBA tiveram início 
em 1987, aPresentafldo o seguinte resultado: 

Ano 

1987 
1988 
19.119 

Ng Cestas Dfst. 

Ganeíro a maío) 

Valor (NCz$) 

98.671.054,00 
1.3&1. 778,00 
a_ooJ. 10o.oo 

A Sucursal NE-1 manteve o Convênio com 
a LBA no período de abril a agosto de 1988, 
tendo fornecido cerca de 40ROOO cestas; no_ 
valor de J'!Cz$1.658.000,00. 
N~ Suçursal de Goiás, onde a composição 

da cesta inclui até produto hortigranjeiros, de 
janeiro a agosto_ de 1988 roiam fornecidas 
89.664 cestas, ao custo de NCz$ 107.796,00, 
tendo o trabalho sido encerrado por falta de 
recursos da LBNGO. 

Nos Estados do Acre (janeiro de 1988), Ma
to Grosso _do SJJI (junho a setembro/1988), -
Rondônia Ganeiro a março I 988), abasteci
mento teve caráter eventual, totalizando 
38.770 cestas, no valor de NCz$ 44.422,50, 
sendo que, nas demais Unidades da Federa
ção, não Se -verificou atendimento de cestas 
à LBA, estando a CobaJ interessada em firmar 
convênios com as representações estaduais 
da LBA, a nível nacional para o atendimento 
às populações carentes. 

Desta forma, em 1987, a participação per
centuaJ da Cobal nos programas da LBA foi 
apenas 3,6%, crescendo para 20,5% em 1988 
e e.s.tandQ,_em maio/89, com 1,2% sobre a 
expressiva dotação de recursos à LBA para 
o exercício de 19_8~, _no m_ontapte NÇz_$ 
638.000.QOO,OO. . 

_lO. Quai o montante de iinpoStO de Rerl
da, de !CM que a Cabal pagou nos três últimos 
anos? 

Resposta: A seguir os demonstrativos dos 
pagamentos de JCM e Imposto de Renda pa
SQ.ê pela Cob.al nos três últimos anos: 

Ano 

1986 
1987 
1988 

lmp_çsto d.e Renda . 

.6.754.179,00 
29. 726. 100. 70 

4. 295.018.859' 40 

Valores e11 CzS 
' . 

178.879.41"1,05 
898. 134.932,73 

~-8-43.531. _, __ 1?' 74 

11. De quàntas Ceasa a ·-cabal diSpurÍh~ -
e qual o valor de cada uma? Quantas destas 
Ceasa fOrám trarisferidas p.jra os GoVernoS 
Estaduais e quais a~ que estão em vias de 
serem transferidaS e por quê? 

Resposta: Antes da aplicabilidade do Decre
to-Lei n~ 2.400, de 21-12-87, alterado pelo 
Decreto-Lei no 2.427, de 8-4-88, relativos à 
estadualização das Ceasa, a Cobal era 'acio
nista mBjOrftát-18 -em 18--aaS-21 CeritrãiS ~de·
abastecimento componentes do Sistama Na
cional de Centrais de Abastedmento (SinaC). 

FazendO uma pequena retrospectiva, o Si: 
nac foi reguiélmentado através do Decreto n? 
70.502, de 11-5~ 72 e dele f~am parte além
das próprias Centrais de Abastecimento, em
presas regidas pela Lei n? _6.404!76, outros 
diferentes tipos de equipamentos, destinados 
sobretudo à comercialização de hortigranjei~ 
ros, tais como: Mercados do Produtor, Centrais 
de Abastecimento Regionais e Hortomerca.; 
dos, entre outros. 

"_A título de ilustração_, em 28-6-88, quando 
efetivamente as ações repres_entativas d::t Ccr. 
bal nas Centrais de Abastedmento foram 
transferidªs para a UQião.__através de um Con
trato- de -com-pra -e Venda de aç::ões assinado 
entre as partes, as 21 empresas Centrais de 
Abastecimento administravam 35 mercados 
atacadistas urbanos, também conhecidos co
IJ'lO Ceasa. aproxirhadamente 30 mercados 
âtacadistas rurais, também denominados de 
Mercados do Produtor, 25 Hortomercados,' 7 _ 
Módulos de Abastecimento, 4 Feiras Cobertas, 
32 Varejões e 6 Sacolões. - -

Quanto ao valor -de cada Ceasa, é impor
tãnfe que se diga que, de çonformidade com 
o Decreto-Lei n9 2.400/87, o critério 'ãdotado 
para a transferência das ações da Cobal nas 
Centrais de Abastecimento para a União foi 
O contábil, representando, portanto, os valores 
a serem levados a débito da compradora 
(União) em 31-12-87, relativos às Centra"iS- de 
Abastecimento (inclusive Minas Gerais, Dis
trito Federal e Bahia onde a Cobal era adonista 
minoritária), cerca-ae NCz$ 1.067.838;.37:---

A bem da verdade, embora fosse desde o 
primeiro momerito dO procesSo de estadua
li2:ação das Ceasa (a Partir do Decreto _n_4 

93.611, de 21-1 i-86) uma preocupação do 
Corpo técrilco da 'Companhia e de sua Presi
dência de que_as ações .da Empresa deveriam 
ser negociadas a preços de m~rcado, tal pos
tura não foi acatada pelos condutores do pro
cesso (Seplan e Ministério da Fazenda). 

Desta maneira, sem que se tivesse sido 
retta um~a avaliaçãÓ a PreÇos de mercado das -· 
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unidades (terrenos, edificações, pontos co
merciais, etc), não resta a manar dúvida de 
que o prejUízo para a EffipreSa foi lricã.JculáVi::l. 

Quanto à indagação sobre o número de 
CeaSa qüe já teriám sido transferidas para oS 
GôveinOS Estaduais, podemos informar que 
em contatos recentes mantidos com a Procu
radoria Geral da Fazenda Nacional; fomos no
tificados de já terem sido transferidas efetíva
mente aos Governos Estaduais as Ceasa RJ, 
CE, MA e PE e que eStariam em vias de serern 
transferidiaS, ·com os processos já estando em 
fase flrial, aS Ceasa RN, GO, MS eSC: Também 
a 'Ceasa7RS já -estaria _aQUardand_o as últimas 
prov:icfehêiãs:As demais-cea_Sa', Cóm excessão 
da Ceasa!Nil que se encontra bastante atrasa-

da, estariam aguardando deliberações das As
sembléias Legislativas dos Estados para se 
_tetn:él Proçuradqria Geral da Fazenda Nacional 
a agilização final no sentido de se proceder 
as referidas transferências. -

CEASA 
Quantidade que a Cabal dispUnha .............. 21 
T rail.sfeiidas ............... , .................. "'.................. 04 
AJ:ransferir .......................................... " ...... -.... 17 

VALORES tiÃS--TRANSFERÊNCIAS 
TRADUZIDOS EM OTN 

Ceasa o-

A lagoas 
CampTnaS 
Ceará 

Quantidade OTN 

30~941,5915-
42.351,0329 
23.344,9836 

Dlstrfto Federal 
Espirita Santo 
Goiás 
Maranhão __ 
Mato G_rosso do Su 1 
Par anã 
PérnarnõuCO 
R1o Grande do Sul 
Santa Catarina 
Sergipe 
Bahia 
Minas Gerals 
Paraíba 
Piauí 
Rlo de Janeiro 
Rio Grande do Norte 

Ouant idade Ol'N 

60. 503. 6530 
120.752 .. 5432 

12.877,3943 
43.205,8151 
36.072,6907 

331.00846856 
4_09_. 169.~262 
189.92Ji.Q4S5 
81.631,9232 
35.243,5179 
60.125,7617 

198.011,6898 
a_.:..s8_BoZ,_78~3o 
1. 185,0286 

21B--:-ã93,5187 
. 64."839,9lá6 

PAXrZCXPACI\0 D.\ COBAJ.. XOS ~ Soc:rAIS FAZ/rt'IJ!J61UJA 

( cn 'NCZ$ 1 1 00) 

F~ À"'' 
1997 1988 

l'.!CURSOS R::;CU?.SOS RI:CURSOS RtCUl!SOS ,Rtct1RSOS 

·,~ D!SPON!vt:&:S FZPASSADOS • DISPON!VI:IS REPASSADOS ' DXS?ON!VEIS • 
Ã. CbBAL A COBAL 

TA< l2.'15C.OOO ... 7"0-110 n.l 82.182.'422' 18.701.389 22 1 8 -'1.35.697 .llló 

'""'" G.913.6ÍI 2.336.783 33,1 29.21SI.39S 3.1101.812 l0o7 2011.1;87. 820 ..., 2.821f.7S7 102.361 '·' 32.701.000 6.712.1151 :zo,s [;38.C1JO.OOO 

TOI'AI. 22.1916.375 7.17i.II-Sif n." l.I5~.1G2.817 28.555.652 ,lS,G l.:za:z.lS~to'931,1 

(Durante o discurso do Sr. Ney MéV<l
nhão, o_ Sr. Alexandre Costa,. ~ Wce-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jutahy Mw~ _ 
Ihiies.) 

T~mos, ·no Estado de Rondônla, em fase 
de conclusão, a Usina de S_amuel, com quatro 
turbioa_s, a qual terá a capacidade de 214 me
g~watts. Essa usínajá sofreu inúmeros atrasas 
na Sl@ çonclusão, que inicialmente estava pre-

(Durante 0 discurso do Sr. Ney Ma""· vista para 1985, por- falta de reCurSOs para 
nhão, 0 Sr. Jutahy Magalhães, d~Hxa a ca- o seta r ~nergético, a_ con.~lusã_o ficou para 
delra da presídência, que é ocupada pelo 1986, depois 1987, 1988, 1989, 1990. E agora 
Sr. Nelson Carhelii:f, Presidente.) a firma responsável pela colistrUçãO da Usina 

parnlisou totalmente os trabalhos, em decor-
(Durante o discurso do Sr. Ney Mara- rência da falta de recursos. 

nhão, o Sr. Nelson Came[l'Q, Presldent~ É do conhecimento da Nação que na região 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu- Norte, principalmente na Amazônia Ocidental, 
pada pelo Sr. Alexandre Costa, ~-Vtce~ há deficiência quase de 100% de energia hi-
Presidente.) drelétrica. O abastecimento da Região se faz 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) através de usinas termoelétricas, gastando-se 
-ConCedo a palavra ao nobre Senador _Ro- com is~_recorsos da ordem .de milhões de 
naldo Aragão. dólares, geração essa da responsabilidade da 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - Eletronórte. 
RO. Pronuncia 0 segUirité discurso. Sem revi7 Com _a paralisação, através da Eletrobrás, 
sáo do orador.)_ Sr. Presidente, Srs. Senad.o~ do fornecimento de petróleo à Eletronorte, es-
res, verificamos, atravéS da imprensa e por - - tarrios na Lminéncia de um colapso no forneci-
inforrn~ões do Governo, que teremos proble- menta dessa mesma energia elétrica na <:ida-
mas na geração de energia elétrica a partir de de Porto Velho. 
de 1992, e que o desenvolvimento nadonal Repito, Sr. Presidente, que o black-out pre-
sofrerá profurido .:itfaSo; em razão do déficit ~ éõhizado para 1992 já está presente no meu 
energético já previsto para os próximos anos. Estado. -

Infelizmente, Sr. Presidente, para tristeza mi· Quando terminada, a ·asttta de Samuel terá 
nha, para mim que sou representante de um quatro turbinas. Já está com uma em fundo-
estado carente _de energia elétrica, esse black- namento, e a segunda entraria agora em de-
out já se iniciou. zetnbro. 

1999 

it!:CURSOS Dl:S'l:INADOS Ã c;QqeJ. 

PII.!:VISTO • :iU:ALIZA!JO • 
85.000.000 19,5 lf2.7&2.076 '·' ~6.300.000 22.2 6'41h 22'5 0,3 

- - 7.282.l51'J 1,2 

:tai.aoo.ooo 10,3 50.688.500 ••• 

Do L!_ 'ª_qui o testemunho do esforço que tem 
feito o_ GoVerrió federal para carrear reCursos 
para a conclusão da U_slna de -Samuel. InfeliZ
mente, na situas-ão em_ que o Brasil se encon
tra, não foi possfvel a organismos internacio
nais carrear recursos para a cOJi.clusão dessa 
usina. 

Com tsso, o_meú_~tado e o do Ãcre Conie
çam a ser penalizados e vão sê-lo muito mais, 
Sr. Pr_esidente, pois sabemos que o deselivol
vimento de uma nação, de um Estado _ou de 
um municfpio depende quase que exclusiva
mente do fornecimento de energia elétrica em 
abundância, e barata, o que não ocorre na 
região Amazónica. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. Ex" ~m aparte? . 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço 
V. E.~. nobre_SenadorJutahy Magalhães.- -

O SR. JUIAHY MAGALHÃES- Seno
dor R0na1do Aragão, V. EX', como s..empre, 
traz a debate assuntos que devem merecer 
a atenção da Casa e que devem ser e_st_ydadQs 
em profundidade. Este é assunto que preo
cupa o Brasil inteiro. V. Ex? está tratando de 
um problema séf!o da reQlaO que- tãO bem 
representa nesta Casa. Infelizmente, temos 
também esse problema na Bahia. Em pronun
ci~mentos anteriores, eu disse que vamos ficar 
no es_curo, porqUe medidas para sanar essa 
situação não estão sendo tomadas com a ~evi~ 
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da antecedência. V. Ex• sabe que para a matu
ração de um projeto de energia elétrica, dessa 
natureza, desde o planejamento, o irúcio de 
construção, até à condusão, há que se ter 
um prazo mínimo de 1 O anos. Então, se as 
medidaS não estáo sendo tomadas hoje, ire
mos sofrer mais adiante, devido à falta das 
medidas necessárias para se _evitar um futuro 
racionamento. Já estamos_ trabalhando com 
uma margem de preocupações muito grande, 
muito acima do normal, na região Nordeste, 
na região SUdeste, enfim, em todas as regiões 
do Brasil praticamente. O Bi'a::ill _é_ Um País 
interessante; é _um País com dificuldades mui
to grandes e não tem nenhuma preocupação 
com o desperdído. Nós, até hoje, não temos 
uma política quanto ao desperdicio_de energia. 
Estamos aumentando o nosso consumo, ape
sar de termos um aumento muito pequeno 
no nosso setor industrial, 0,2%, eriqUãrito o 
aumento do consumo de energia é sempre 
muito acima do aumento do nosso desenvol
vimento. E por que isso? Porque estamos gas
tando cada vez mais energia nessas indústrias 
que necessitam de energia para a produção 
de produtos destinados _à exportação; como 
o alumínio, por exemplo. Então, se V. Ex' fizer 
um levantamento dessas indúStrias, consta
tará que estamos produzindo 1.000 kw/h para 
mil dólares de_ exportação, quando anterior
mente tínhamos a média de ttezentos e ppu
cos quilowatts para cada mil dólares. Está fal· 
tando uma política energética, uma política 
agrfcola, em suma, todo tipo de politica neste 
governo. Não sabemos até que ponro vão que
rer deteriorar este PaíS, até aOnde queiem -che
gar. V. EJr está falando que não temos uma 
polft..ica de energia alternativa, que não apro
veitamos a energia solar, e vários outros tipos 
de energia, nas quais já deveríamos estar pen
sando. V. Ex" se refere a Rondônia, V. Ex!' fala 
da região Norte, fala da região Nordeste, e 
vemos a cada dia a preocupação aumentando, 
porque vamos voltar à década de 50_- V. 
Ex' é muito mais moço do que eu, não se 
lembra quando, então, andávamos no escuro 
em Salvador, sofrendo aqueles racionamentos 
de energia todas as noites. Esperava que não 
vivêssemos mais essa situação no Brasil. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade· 
ço a V. EX' o aparte substancioso, Senador 
Jutahy Magalhães. V. J;x!' é homem conhe
cedor da problemática do Nordeste do Brasil, 
com vivência política, é CoOhecedor do}J!ack
out da região Nordeste, de onde sou filho, 
e que ouvia falar muito que, com a inaugu
ração da Usina de Paulo Afonso, na época, 
estaria solucionado esse problema do NorM 
deste brasileiro, que se vê -hoje, também, em 
grande dificuldade, pela deficiência de energia 
elétrica. 

Diz muito bem V. EJr, Senador Jutahy Maga
lhães, que o Brasil, que _o Governo não tem 
politica para nada. Não tem política para o 
problema do abastecimento, não tem política 
para o problema agrícola, não tem política 
para o problema fundiário, não tem política 
para o problema habitacional, não tem política 
para coisa nenhuma. 

Mesmo que não alcance a ressonancia que 
esperamos, quãhdo_ traZemos para o Plenário 
do Senado Federal a grande problemática bra
sileira, desde a sua dívida exte_ma._ vamos con
tinuar inslstínào, vamos continuar levando à 
N,g.ção as grandes_ dificuldades deste País, a 
fim de que um dia cheguem aos ouvidos dos 
governantes, cheguem aos ouvidos do GoverM 
no federal, para que proc:urem urgentemente 
criar. uma política para todos os setores, o 
que esta Nação tanto reclama, desde o enerM 
gético até o habitacional. 

POrtatito, Senador Jutahy Magalhães, o 
aparte de V. Ex~ contribuiu muito para este 
meu pronuhcianlento. 

Sr, Presidente, contínuo. 
Hoje, a firma responsável pela construção 

da Hidrelétrica de Samuel, no meu Estado, 
_.:t Norberto OdeÇirecht, .começa a dispensar 
-e não estou aqui fazendo defesa de nenhu
ma construtora - em tomo de 1.200 funcio
nários, criando um problema social, que já 
é grave e agudo no Estado.de Rondônia. Em 
conseqüência _dessas dispensas na Usina: de 
$ainuel, começa a ficar cada vez mais caótica 
a problemática no Estado de Rondônia. -
· Sr. Presidente, entendo ser preciso que o 
Gov:erno Federal, de uma forma ou de outra, 
através do Ministério das Minas e Energia, enM 
contre uma solução para que a Usina de Sa
muel não tenha seus trabalhos de conclusão 
paralfsados. Basta: o tempo que já sofreu de 
paralisação, acarretando enormes prejuízos 
para o Estado de Rondônia e para a Região 
Amazónica. Temos hoje, no Estado de Ron~ô-

-nia. ddadeS que necessitam urgentemente de 
energia elétrica. O problema energético no Es
tado de Rondônia é sério . .é: grande o número 
de usinas termoelétrkas velhas precisando de 
reparos e_substituição de peças, que são im· 
portadas, que dependem de dólares, bem co
mo da resolução dos problemas burocráticos, 

_que são imensos, junto à Cacex. A população 
de cidades como Ji-Paraná, Município com 
mai$ de _160 mifhabitanteS, Sofre hoje o proM 
blema do fornecimento de energia elétrica. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
Ex!' um apãrte, nobre Senador Ronaldo Ara· 
gão? 

O SR. RONALDO JI.-AAGÃO -Ouço, 
com multo prazer, o aparte do nobre Senador 
Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Ronaldo Aragão; V. Ex': comq Representante 
de uma das Regiões mais carente-s deste País, 
está trazendo para esta Casa assunto de vital 
!mportánda, principalmente para as regiõe do 
Nordeste e do Nqrte do Pais, porque sem ener
gia não existe desenvolvimento. Dizia muito 
bem, e aprQveito este breve aparte para me 
referir às p-alavras de um grande brasileiro, 
aquele paraibano que foi Ministro de Viação 
e Obras Públicas de Getúlio Vargas, José AméM 
rico de Almeida. V. EX', c6ino pernambucano, 
conhece muito bem a hiStória. José Américo 
de Almeida dizia que o Nordeste tem o rio 
São Frà:ndsco. O Nordeste não precisa de 
esmola de ninguém, precisa apenas viabilizar 

que o rio sao Francisco moll"!e as terras secas 
e calcinadas do Nordeste para que este se 
transforme na Califórnia da Améríca do Sul, 
daí alimentando_ o povo brasileirp e_ exportan· 
do o excedente. Senador Ronaldo Aragão, V. 
Ex" tem a nossa solidariedade por_ trazer assunM 
to de tal importância a esta Casa. ConiO muito 
bem disse o Senador Jutahy Magalhães, hoje, 
no Brasil, os grandes problemas são infeliz
mentes_ resolvidos_ em cima da perna. Com 
isso, quem sofre são as populações mais ca
rentes deste .Pé!.ís;, Portanto, Senador Ronaldo 
Aragão, minha solidariedade.a V. Ex~ p_elo dis
curso, que, tenho certeza, tem também a soli
dariedade unfmime desta Casa. Parabéns, no-
bre Senador Ronaldo AragãO.~ - - ·- · 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade· 
ço ao nobre Senador Ney Maranhão o aparte 
a este meu pequeno discurso, chamando a 
atençáo da Nação _e do Governo para a proble
máttca energética no Brasil, e particularmente 
na Região Norte. 

Sr. Presidente, quando falo que o meu Esta
do está sofrendo antecipadamente_oPfack-out 
que, se preconiza, virá em 1992, pela falta 
!le investimentos no setor energético -brasi
leiro, é com tristeza que tenho de dar Q meu 
testemunho, aqui, nesta casa. que o meu Es
tado já está passando por tal deficiência. 
Quanto à perspectiva- de solução para já, não 
encontro nenhuma luz no fundo do túnel. 

Sr. Presidente, não entendo- e· esta Casa 
não entende - o qUe se está fazendo parà 
resolver_ o proble~a da energia elêtrica no 
País. O que se está fazendo? Quais são _o.s 
recursos car~_a(:i~~para st en.cOntràr esta'sb
lução? A Solução de barragens na Amazônia 
parece-me não muito recomendável, pela 

_agressão, pelo alagamento que ocorre em exM 
tensas áreas dessa região. Mas temns, no Esta
do do Amazonas, a região que produz gás, 
e poderiam as usinas ser movidas a gás, _o
que solucionaria o- problema sem agressão 
à natu~a. Poderíamos atender toda a Ama
zônia Ocidental e solucionar a sua problemá
tica energética através de usinas turbogás. A 
natureza e o Criador deram ao Estado do no
bre Presidente Aureo __ Mello esta C'Qndição q,e 
fornecer a toda a AmaZônia o gás abundante 
que lá existe. É preciso que se explore, é pre
ciso que esse gãs sirVa para o desenvolvim_en

-to, o mais rápido posstvel, da n~sa tão querida 
região ,an:t~ônic,;~_, 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• me 
permite um aparte, nobre Senador Ronaldo 
Aragão? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- É sem· 
pre bom ouvir o aparte de V. Ex~. nobre SenaM 
dor Jutahy Magalhães, mesmo qUe o PresiM 
dente me esteja chamando a atenção com 
o piscar da~ luze~ vermelhas. 

. O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
f.penas quero advertir que o tempo de V. EX' 
já está esgotado, justamente desde às 11 ho
rase 23 minutos. Para oUvir-o nobre Senador 
_.)u~ahy Magalhães, teriamos que fazer outro 
Regimento, çontanto que não nos privásse
mos dessa oportunidade. 
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O SR. RONJ\LDO ARAGÃO- Concedo d'água. Tem os aí o rio Amazonas, temos os 
a v. E:iç' o aparte. afluentes do Amazonas, que são grandes rios, 

como o Madeira, oJuruá, o Purus, com grande 
O Sr. Jutahy Magalhães -Veja V. Ex<' voiun1.e de água. 

como "é bom termos um Presidente genb1, Meu Estado se encontra na bacia desses 
atencioso, como o é o Senador-Áureo Mello. rios e, caso lá_ se construam hidroelêtricas, 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Demo- vamos alagar milhões de hectares de terra, 
crata. provocando prejuízos tremendos. 

o Sr. Jutahy Magalhães_ Senador Ro- Concordo com V._ Ex'. em parte, quando 
naldo Aragão, neste aspecto, divirjo um pouco diz. que precjs~mos ~er uma polftica energé-
de v. Ex", não quanto à rieceS:STdade do apre· tica. Vamos solucionar esses problemas com 

o aprové-ftarrlento do gás e também com esse 
veitamento do gás, que tanto no Amazonas 
como no meu Estado, na Bahia, Rio.de Janeiro -grande volume de água, não só em benefício 

da Amazônfa como, principalmente, do País. 
e outros estados, tem uma boa produção, e Sr. Presidente, a respeito da problemática 
pode servir para minOrar~ um pouco o -déficit 
energético. Na questão das barragens _ na da Usina de Samuel, ela necessita, hoje, em 

tomo de 50 milhões de cruzados novos para 
Amazônia temas, hoje, reserva hidráu1ica para a_sua conclusão. Em virtude de esses recursos 
o fornecimento de energia- essas barragens não terem sido alocados, a frrma que du~ante 
se concentram,_tQda._s, praticamente, na região todo esse tempo estava bancando a constru-
amazônica A parte nobre das grandes quedas ção, sem o seu ressarcimento, começa a desa-
d'água encerrou-se com ltaipu: Temos ainda ti tr balh d' a d · • ,_ 
algumas pequenas quedal? d'água que podem var os a os, 1spens n o mumeros ~.~a-
ser aproveita.das nas regiões Sudeste e Noi-- balhadores, criando um problema social 
deste. Hoje, a nossa fonte_ maior de aumento imenso para o Estado de Rondônia. 
de produção de ener9ia hidráulica está na Recebi do Deputado Amizael Silva, da San-
Amazônia Tem que haver uma compatibili- cada do PFL de Rondônia, um telex, infor-

mando que esses recursos carreados da Ele
zação da ecologia com a necessidade de a pro- tronorte para a Usina de Samuel, onde se esta
veitamento desses rios, porque, infelizinente, 
não havendo grandes quedas d'água na Ama- va fazendo uma política de compatibilizaç-ão 

entre a natureza e a hidrelêtrica, também fo
zônia, temos que fazer uma fnundação maior ram minguados ou desapareceram. S. EJcf de
para o fornecimento -de energia hidráulica. 
Agora, que há necessid~de do aproveitamento __ -:::~~~ac~~~~~~;;;oe ~:~~~~~~.d~:: 
dessa energia, há. Não tanto para o Norte do bém;desse programa- que Se estava fazendo 
País, mas, principalmeilte, pa-ra levar essa 
energia a longas distânciaS, até 0 Sul do Vafs, na Usina de Samuel para a preservação ecoló-

gica. Faço constar deste pronunciamento esse 
porque estão sendo esgotadas as nossas re- telex: 
servas. E aí "qUe âigo que não temos ainda 

Do: Deputado Amizael Silva 
Para: Exm9 Sr. 

uma política energética, apesar de termos pes-
soal capaz no setor de energia. O Governo, 
que tem a responsabilidade de criar condições 
para o surgimento dessa política ·energética, 
não dá a esse setor a necessária competência 
para criar essas opções. Temos q-ue pensar, 
agora, na opção -da energia de gás, repito, 
temos que aproveitar energia solar neste País. 
Não temos de pensar na transmíssáo de ener
gia solar; que é muito cara, temos qUe aprovei
tá-Ia em órgãos ofictais, de à.cofdo Corri urila 
política bem estudada, e ver_ a necessidade 
de aplicação rápida de recursos para esse se
ter, temos que ter uma tarifa real, porque não 
podemos continuar com essa política de tari
fas irreais no setor_energêtico. Temos de criar 
essas condições, para podermos ampliar a 
nossa capacidade de captação de energia. Ca
so contrário, cairemos na energia nuclear, que 
deve ser_ a última _opção. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Nobre 
Senador Jutahy Magalhães, ouvi com muita 
atenção_o aparte de V. EX' do qual até discordo. 
É nas discus_sõ_es que se chega às soluções, 
e a democracia é feita de.dis_c_ordância Tenho 
consciência de que V. Ex~ conhece a topo
grafia amazônica; é_ Lima extenSa planície, as 
barragens vão alagar inúmeros hectares de 
terras, trazendo problemas sérios. ~ predsO 
que se comece a estudar uma maneira de 
se aproveitar as pequenas barragens. Disse 
muito bem V. Ex- que temos o maior volume 

Senador Joé Ronaldo Aragão 
Tomamos conhecimento, que devido 

a carência de recursos financeiros que 
o setor elétrico atravessa, a Eletronorte 
- Ce'ntrais Elétricas do Norte do Brasil 
- SA dará início na próxima semana 
uma desmobilização das atividades am
bientais da Usina Hidrelétrica de Samuel 
em Porto Velho. 

Lamentamos profundamente esta pos
sibilidade tendo em vista as importantes 
pesquisas ambientais desenvolvidas por 
aquela empresa até a presente data que 
contou com a participação de mais de 
400 cieritistas e consultores brasileiros e 
estrangeiros, contribuindo para o conhe
cimento_ da problemática ambiental da 
Amazônia. 

Estão" ameaç-ados de paralisaç-ão por 
falta de· recursos financeiros, apesar do 
esforço-da empresa em obtê-los, os seg
mentos científicoS de monitoramento 
limnológico, ictiológico, fauna, estaç-ão 
ec'?!_ógica, programa ele educação am
biental e outros, compromissos assumi
dos no rima da Usina 1-!idrelétrica de Sa
muel.com o nosso Estado. 

Somos testemunhas da admiração e 
apoio que as atividades ambientais da 
Eletronorte vêm recebendo da comuni
dade científica e em especial das delega-

ções -diplomáticaS estralig'etràs que visita
ram aquela hidrelétrica. 

Sabemos da importânda que V. Br 
dispensa aos ·assuntos afu_bi~ri_ta[s._ 
~ lembramos das possíveis repercus

sões negativas que poderão ocmrer tanto 
no País corno no exterior, com a_falta 
de re_c_ursos financeiioS Pafà é·ste impor-
tante-setãr._ . 

Esperamos-Contar corri o apoio de V. 
EJcf junto ao Governo federal para a desti
naçào de r_ee4rsqs_ ind,iSperi.sávei~ para o 
cumprimento de um programa mínimo 
na área.ambj€:.ntaJ da Eletronorte ern Por-
to Velho. . . _ 

Atenciosamente, 
Deputado Amizael Silva 

-Relatõr _GeraL 

Fica aqui, Sr. Presidente, a minha apreerisão 
com relação a este grande problema enerQé
tico do Brasil, principalmente a falta de recur
sos para a conclusão da Usina de Samuel, 
que é o começo_ da redenção do Estado de 
Rondônia. (Muito bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Ronaldo 
Aragão, o- Sr. NeXandre Costa, 2 9 Wce
Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo SI-. Áureo Mel/o, 
Suplente de Secretário.) 

COMPARECEI-I MNS OS SRS. SENADo-
RES: . . 

Ronaldo Aragão - Almir Gabriel - tarlos 
Patrocínio - João CaStelo - ChçlQ8.s Roâii
gues- Afonso Sancho- Cid Sabóia de Car
valho - Mauro B"enevideS - C8rlos AJberto 
- José Agripino - Marcondes Gadelha -
Raimundo Ura- Ney Maranhão~ Mansueto 
de Lavor- Lourival Baptista -Jutahy Maga
lhães - Nelson Camei[o - Fernando Henri
que Cardoso - Enéas Faria - Dirceu Car-
neiro. · 

OSR. PRESIDEI'ITE (Áureo Mello)- Es
tá esgotada a lista de oradore.s: inscritq_s. 

A Presidência comunica ao plenário qúe a 
Comissão Diretora aprovou, em reunião de 
17 do corrente, os requerimentos noS 408, 410 
e 414, de 1989, do Senador Jutahy Magalhães, 
de informações solicitadas respectivamente, 
aos Ministros da Educação, da Fazenda e da 
Previdência e Assístênda Soda!. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Áureo Mello) -So· 
bre a mesa, requerimento que será lido pela 
Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQ(IERIMEN.TO N• 422, DE 1989 

Nos termos dQ_art. 43,_ incisO ll, do Regi
mento Interno, requeiro licença para trat;;~r de 
interesses_ particulares, a partir de 19 _do_ cor
rente e pelo prazo _ _de 124 dias. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de __ 1989. 
-Senador Enêas Faria. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Áureo Mello) -A 
votação do requerimento que acabei-de--ser 
lido fica adiada, em virtude da inexistência_ de 
quorum. 
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OSR. PRESIDENTE (Áureo Mello)-So· 
bre a mesa, comunicação que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

OF/6AB!l/N9 212/89-- Brasi1ia, ·16 de agosto 

Senhor Presidente, 
ComuhicO a Vossa Excelênda que o Depu

tado Leopoldo Souza passa a integrar, corno 
suplente, a Comissão __ Mista encarregada de 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n$ 
76, de.31 de julho de i989, em ·subslitulçáo 
ao Deputado Jeovah Amarante. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia protestos de estima e consideração. -
Deputado !bsen Pinheiro, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Se
rá feita a substituição terminado o período des
tinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em primeiro tunio, da Pro
posta de Emendã- à- Ci:mstituiÇao ir 1, 
de 1989; de atitofla dO Senador João Me~ 
nezes e outros Senhores. Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § s~ do 
art. 14, para desincompatibilízação do 
Presidente da República, dos governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145. de I9il!r. 
-Da ComisSão Teinporárí8, (avorávei 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e MaurfcJo ·corrêa. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 2"', do 
Regimento Interno, transcorre hoje o segundo 
dia para discussão da proposta e apresentação 
de emendas. 

Em dtscussão a proposta, em primeiro tur~ 
no. (Pausa.) 

Não havendo quem peça ·a palavra, a dis~ 
cussão terá prosseguimento na sessão de se
gunda-feira próxima. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Item 2: 

Projeto de Lei da Câmara i!' ~24, de 
1984 (n9 1.907/79, na Casa· de origem), 
que acrescenta seção ao Cápítulo V do 
Título n da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 
5.452, de l~de maio de 1943, que dispõe 
sobre a segurança e medicina do traba
lho. 

A Presidência, nos terrilos do art. 334, alínea 
B,'do Regimento Interno e_conforme~o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comlssâo de COnstituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n9 

224, de !984. (Pausa.) 
Não havendo objeção do Plenário, a matéria 

vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESlDENTE .(Áureo Mello) -
Item 3: 
. -- Projeto de Lei da Câmara n~·225, de 

1984 (n~ 2.170!79, na Casa êle origem), 
que -cfá. nova redaçâo ao capilt do art. 
143 da Consolidação das Leis da Previ· 
dênçia Social- CLPS, aprovada Pelo De
.cretõ n~ 89312, de 23 de janeiro de. 1984. 

A Presid.ê~cla: n~s termos do art. 384, alinea 
a, ~o ~egime11t9 l!l}en10 e, cqQ(orrpe .o Parecer 
nç .58~.deJ9.89..~da Comissã.q de. Constituição, 
:Justiça e_Cidadania, declara. pr~juQi.cado o 
Projeto. _de L,ei da. Câr:Dara dos D_eputados no 
225, deY9134,'(J5ausa.) · • · · ·· · . : 

· R"aO-fiaverido Objeção do PÍená.rio, a matéria 
vai· ao _arquivo, feita a devida" ç:ÓI})Unicaçâo 
à Câinàiá.dos Deputados. 

Gostaria de dizer que, coincidentemente, 
tratamos de m~éría similar, matéria bastanJ.e 
correlata, pãrQue falaremos sobre a educação. 

-·principalmente a educação privada em nosso 
País. 
. Com a eclição da Portaria nq 140, que libera 

os reajustes .das mensalidades das escolas 
particulares, o Ministério da Fazenda, que de
veria estar tentahsJo cOnter a iriflaçã~ -cOnSe
guiu fazer exatamente o contrário. t::: o que 
podemos ~onstat.éU' na matéria publicada no 

-jornal O Estado de S. Paulo, ·de 15~-89: sob 
o titulo "Educação pressiona Custo de Vida'': 

"PuxadO pelos gastos com educação, 
que·tlverarri uma·alta de 41.3%, o;custo 
de vida da. class§! média. em São- Paulo 
teve um aumento de 29,3% em julho. 
A variação foi medida pelo fndice de Cus-

O sR: PRESIDENTE (Aureo Melio) - -
Item 4: 

to de Vida da Classe Média (ICVM), calcu
lado pela Ordem dos Economistas de 
São Paulo e divulgado ontem. O inclica-

Projeto de. Lei do Senado n~ 49. de 
1988, de autoria do Serlador Nelson Car
neiro, que introduz alteração na Lei n~ 
5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
criou o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço.-= 

A.Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e .conf()rme o Parec~r 
no 58, de 19.89, da ComiSsãO- de~ Constituição, 
Justiça e_ Cidadãrlla, dec:Iaq1: prejudicado o 
Projeto. de Lei do _Senado Feaéràf ri~ 49, de 
!98S: (Pausa.) .·. -· · · · · - ' · 
- Não havendo o})jeção do Plehârio,_ a matéria 
ya~ a<?·~q_u!Vo.- · - - ·--· - · · 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Item5: 

-·· PI'Ojeto de Lei da Câmara no 227, de 
1984 (n9 1.737/79, na Casa de origem), 
qüefaCi.Jlta ao prefeito municipaJ, na_flipó-

·-tese que inenciona, a filíação à Previdên
da Soda!. 

A Presidência, nos termos do art. 334, allnea 
a,.do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58 •. de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania,." dedara prejudicado o 

dor tqma como base c;lespesas de famílias 
·que posSueni re.nda mensal er:ttre. seis e 
33 salárioS mínimos e compéi(a. ôs preços 
médios dq inês_l;!m.curso com os do ITJês 
imediatamente anterior (no ·caso, julho 
sobre junho). A taxa acumulada do ano 
foi de 234% e dos últimos 12 meses de 
689%."' 

Embora representando apeflas 5,58% no 
.cálcuh~ .. 9era1 ~a inflação, o item educação ê 
certamerit~ dos qüe mais pesam para a sofrida 

" _dasse rriéC!ia brasileira. 
A verdade, Sr. Presidente, Srs. SenadOfes, 

. k. .que o teor nociVo dessa Portaria n~ J 40 per
irlifiLi ôs fnaiores.abusos, por parte das .escolas 
particulares, no reajuste das mensalidades. 
Pais e alunos, perplexos e revÇ)ltados, assistem 
aulas de çapitalismo selvagem, de ganância 

-. de~enfre~da por parte dos proprietários des· 
ses estabelecimentos, que provam, dessa ma

.. neira, não estarem preparados para o que se 
. propõem, ou seja, ministrar a educação às 

crianças e .aosjoyens brasileiros. Essa mentali· 
dade, de se encarar a educação de maneira 
puramente mercantilista, prectsa ter um fim, 

=--antes que se liquide, de vez, com o que restou 
· do ensino no País. 

--Projeto de Lei.da Câmara dos Deputados 0 9 Estamos assistindo ao enriqueciinento, a 
227, de 1984: (Pausa.) .. meu ver, ilícito de inúmeros proprietários de 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria escolas particulares, porque· podemos <fizer 
vai ao ArquiVo, feita ~ d~vida comunicação · que estão faturando â"té ffiãiS dO que os ban-
à Câmara· dos Deputados. ·queiras. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - En- Durante anos, o !JbVetno tem marginalizado 
cerrada a matéria constante ·da Ordem do Dia, , o ensmo público, contribuindo, dessa forma, 
volta-se à lista de .oradores. para a sua destruição. Da fafência ·da escola 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio~ - ofidal também se aproveitou a escola parti· 

, .cular, que, em. conseqüência, recebia um con· 
O SJJ:~ c:ARL.O.S PATROCÍNIO (PDC- ' _tingente cªda vez maior de c;l]unos. Como se 

~TÕ. Pronuncia o.seguinte discurso.) -Sr.Pre- . qão bastasSem os lucros obtidos pela cobran
:;idente, Srs. Senadores, gostaria de congratu- ça de preços extorsivos, a es.cola particular 
lar-me com o nobre Senador Ney Maranhão, · ainda é sustentada com verba pública. 
pois n~sta manhã S. Ex" falou de um assunto . Isso, Sr. Presidente e.Srs. Seiladores, deve 
da mais alta relevância, porque trata especifi- ácabar ímediatamente, já que o Governo está 
camente da alimentação do povo brasileiro, ,~enviando _uma série de medidas, nas quais 
ou s<tia, da própria sobrevivência do nossCi · trata de acabar com os subsídios, e esse é 

-povo, evidentemente acusando a Cobal de não Q tipo de subsídio que não deve existir. o subsí-
estar representando o papel a· ela destinado. dio à escola privada. 
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A situação tem atingido níveis desespera
dores n6s últimOS dias: um grupo de seis alu
nos iniciou uma greve de fome na última se
gunda-feira, em Bragança Paulista, em pro
testo contra os aumentos de mais de 80% 
nas mensalidades da Universidade São Fran
cisco._ O movimento -estUdantil paralisou as 
atiVidades no campus e s6 agora uma comis
são se_ reuniu para rever os índices de reajuste. 

Cansados de apelar aos responsáveis pelo 
setor, cerca de_ 1500 alunos de es_colas de 
2"' grau no Rio de_ Janeiro - alguns jamais -
dão _que foram cerca de 5000~aJunos- orga
nizaram uma passeata contra o reajuste des
controlado das _mensalidades escolares. Ao fi
nal da manifestação, os_ estudantes queima
ram um b_oneco -representando o Presidente 
do SindicatO dos Estabelecimentos de Ensino 
no Estado, Paulo Sampaio, segundo o qual, 
"as famílias devem investir percentuais maio-
res em educação"._Tal declaração demonstra 
que as instituições de ensino particulares ain
da estão insatisfeitas. Em se considerando que 
as mensalidades em escolas de 2? grau do 
Rio de Janeiro estão variando de NCz$ 240 
a NCz$ 480, e que, em geral;- Caáa -família 
tem pelo 'menos dois filhos estudando, chega 
a ser estarr&edora a aftrmação do Sr. Paulo 
Sampaio. 

Os preços cobrados em Brasilia, como de 
resto, creio que nas priridp"ais capitais do País, 
não ficam atrás e variam de forma desbaratada 
de escola para escola._l?or exemplo, eis os 
preços praticados por alguns estabelecimen
tos em nossa capital: LaSalle,·NCz$" 181;Aivo
reda, NCz$ 192; 1-laristà f!Cz$ 3.39; CEUB e 
Leonardo da Vmc~ NC:Z$ 361. 

A propósito, Sr. Presidente, recebi corres
pondência de pais de alunos do Colégio Leo
nardo da Vinci, onde estuda um dos meus 
filhos, dizendo que suspenderam o pagamen
to das mensalidades, esperando com isso que 
essa mensalidade_ se- reduza. EstoU participan
do com eles dessa reivindicação, mas quero 
crer que acabaremos por pagar a mensalidade 
de NCz$ 361,00 mafS a correçã_o monetária 
e juros eventualmente. Para justificar esses 
preços, as escolas embutem boas desculpas 
nas planilhas de custo que a Sunab não tem 
condições de analisar. Só em São Paulo elas 
chegam a 18 mil, e a Sunab admite que a 
Portaria n9 140 criou um problema quase inso
lúvel. Os Conselhos Estatuais de Educação 
também tomaram insustentável a aplicação 
da liberdade vigiada, ao reconhecer que não 
têm conçüções de fiscalizar as escolas. 

Em São Paulo, Um- grupo de 50 pais de 
alunos pretende ir à Justiça contra aumentos 
que, em agosto, nscilarem entre 75% e 150%. 

Segundo notfcia desta semana de O Estado 
de S. Paulo, a Sunab~ "irtfol-ma que está em 
estudos um novo critério de awnento de men
salidades pelo Governo Federal. Depois de 
tantos transtornos causados a esta operosa 
classe média brasileira, na luta por dar uma 
educação a seus filhos - ftlhos do Brasil -, 
o Governo finalmente pensa em fazer algumas 
cot.sa. Quero, neSte momento, pedir o apoio 
do Sr. Presidente e Srs. Senadores ao apelo 
que faço ao Presidente Samey, para que o 

Governo apresse-esses-estudos, para que me~ 
didas mais justas possam ser aplicadas aos 
reajustes escolares. E que as escolas sejam 
obrigadas a devolver toda importância cobra
da anteri6rmerlte acima da taxa a ser estipu
Jada pelo Governo,_ que espero, não ultrapasse 
o índice_de_infl~ção. Só assim poderão ser 
corrigidos os nefastos efeitos da Portaria n? 
140. 

A propósito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
O Globo VeicUla hoje, ei'ri Suãs pagrnàS Qiie 
as escolas awn€:ntafão, a partir do mês de 
setembro, as mensalidades escolares pelo ín
dice do IPC. Ocorre que os pãis dos alunos 
não estão satisfeitos porque eles já' aumen
taram mais de 200% e, agora, vão reajustar 
através do IPC, medidã: que já deveria ter sido 
tomada há dois ou três meses. · 

Era o que tinha a dizer e muito obrigado, 
- Sr. PreSidente~ -(MUitO bem! Palmã:s.) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mel! o) -I 
Concedo a palavra aO nobre -Senador LourivaJ 
Baptista. 

· O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, à tarde de ontem, re

_gistrei, n;;t tribuna do Sen~do, a realização, em 
BrCJsíJia, ·da XI Congresso Brasileiro de Avicul
tura, desde a última terça-feira, com a partici
pação de representantes de quase todos os 
Estados da Federação. 

Saudando o conclave e todos os seus parti
cipantes, notadamente a Delegação do Ceará, 

- reclamei_ a ateil.ção das autoridades govema
meiitaTs -para os justos pleitos daquele setor 
empresarial, a braços com dificuldades imen
sas, já expostas aos Ministros Maílson da No
brega e !ris Rezende. 

Ontem, ao encerrar-se os trabalhos do mag
no evento, foi elaborado importante documen~ 
to sobre a realidade vivida pelos avicultores, 
submetidos .estes "às indefinições da política 
agrícola do País". 

Para marcar, com absoluta precisão; o· posi
cionamento da categori~. diante dos empe
cilhos com que a mesma se defronta, alinha
ram-se cinco itens, claramente tornados públi
cOs, -um âos quais indicando como funda
mental a "garantia da disponibilidade insu
mos, mesmo com recurso à importação." 

Tendo em vista a sua relevância, Sr. Presi
dente, entendi de ler, para que integre os Anais 
do Senado, o texto da Carta de Brasl1ia, firma
da pelo líder Flávio Brandalise, dirige·nte máxi
mo da União Brasileira de Avicultura. 

Eis o teor da expressiva mensagem: 

"CARTA DE BRASfLIA 
Alerta à Nação 

OS avicOJtOres bi'asüeirOs, ao término 
do XJ_Congresso Brasileiro de Avicultura, 
realizada entre os dias 15 e 17 de agosto 
de 1989, no Distrito Federal, decidiram 
emitir esta Carta de Brasília, às principais 
autoridades constituídas do Governo, a 
todos_ os-_br_a_sil_eiLo_s_ preocupados com o 
futuro da Nação para que este documen
to possa representar um Plano de Gover
no, stipra-partidãrio - e à imprensa -, 
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a fim de alertar a socieaade brasileira so
bre aspectos fundameritais pára o desen
volvimento do setor, e e-m conSeqüência, 
de todo cidadão que trabalha e tem Direi-
to à vida digna e saudável. ' 

Vive- o País, neste instante; ürú ·momen
to particularmente difícil, .que se reflete 
numa taxa de juros insuportável para a 
atividade produtiva. 

Os.avi_c.ultores rem consciência da po
tencialidade da .Nação- e estão _seguros 
de que através de wn grande .entendi
mento nacional entre empresas, trabalha
dores e Governo, poderão reconduzir o 
País a trilha de deSerivolvimento econô
fnicO. 

Sendo a avicultura um dos setores 
mais. ati veis da: econõmia brasileira, res
ponsável pela produção de 2 milhões e 
100 mil toneladas de carne de frango- e 
14,9 bilhões de ovos; os avicultores sen
tem~se no dever de alertar toda a Nação 
sobre os pontOS" que-consideram· essen
ciais para a solução dos problemas do 
sétbr. -

· Sã_o eles: 

1. Uma nova política fisc~ que reduza 
a pesada carga de impostos que incide 
sobre alimeritoS básicos; indugjve fran

--gos e ovos a nm- de que a p-of;iulação 
tenha acesso ao alimento mais barato. 
Cabe destacar que ·a Governo fica -com 
um frango em cada quatro produzidos, 
e com quatro ovos em cada dúzia, em 
forma de Tributo; O jUsto Seria Í:ributaf· o 
lucro ~as empresas, e não o produto .. 

2.- Garantir ã disPoníbilidade de inSu: 
mos, mesmo com recurso à importação, 
quando houver necessidade, para que a 
avicultura, para que a avicultura não fique 
na dependência das indefinições da polf-
tica agrícola do País; _ · 

3. Uniformidade de legislação, para 
que todos os produtores, de todos os es
tados brasileiros possam produzir e c"o
mercializar o seu produto nas mesmas 
condições. É inadimissível que enquanto 
a Europa se projeta em um só país, no 
Brasil cada estado feche suas fronteiras; 

4. Incentivo à produção avícoia, reco
. nhecidamente uma das principais fontes 
de proteína do. País, para que a indústria 
pOssa produzir em sua plena capacidade 
e assim oferecer mais alimento à popula
ção, além de empregar mais e fixar o 
homem no campo. 

5. Permitir a efetiva economia de 
mercado, liberado a iniciativa privada pa
ra trabé!Ihar, produzir e comercializar den
tro dás princípios básicos da lei da oferta 
e da procura, já que a excessiva interVen
ção do Estado tem contribuído apepa.s 
para o desabastecimento e desestimulo 
o prOdução; - -

Com esta Carta de Brasilia, os avicul
tores en~endem ter colocado as preocu
pações básicas do setor, que quer contri
buir para a construção de um Brasil mais 
democrático, que possa distribuir suas ri-
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quezas_de forma justa e, assim, alcançar 
q_destino maior de País livre e soberano. 

BraSJ1ia, 17 de .agosto de 1989. - Fláw 
Yio Brandalise, Presidente- Pelos avicul
tores brasileiros, UBAwUnião Brasileira de 
Avicultura." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço votos 
no sentido de que o Goverrio-federal, refletindo 
sobre as reivindicações dos avicultores, procu
re acolhê-las, mesmo em meio às dificuldades 
da conjut;~tura econôniico_-financeira vivida pe
Jo Brasü. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE' (Aureó Mello)
Concedo a palavra ad nobre Senador Lourival 
Baptista. 

o SR. LO~~ BAPJ1STA (PFL -
SE. Pronuncia o seg_ui.nte discurso.) 7"" Sr. Pre
sidente, Srs. Senador~s, .sob p patrçdnio da 
Organização Munc:Q~l de Saó.de, a U'1fão Inter
nacional de Higiene e Medlc:irta Uniy~rsitária, 
Ministério da Saúde; Superior Tribunal de Jus
tiça, o Centro de Pesquisa de Saúde do Estu
dante e o Centro de Ensino Unificado de Brasi
lia, Ceub, será realizado nos prÇ!ximos dias 
10 e 15 de setembro do corrente ano, no Cen
tro de Convenções, o Congresso Internacional 
de Saúde de Jovens. 

. Este evento é da mais· alt8 si,9nificação para 
que se reflita, em profundidade, a' pOStura do 
.Estado, das autoridades, e da próprfa socie
-dade como um todo, sobre os problemas, os 
cuidados e as ações preventtvas visando pro
mover a saúde e o bem-estar físico e mental 
de nossa mocidade. 

O ternário, que :aborda, também, aSpectos 
da medicina do futuro, compreende os se
guintes tópicos, que há muito vêm preocu
pando os dirigentes da saúde pública, bem 

. como as próprias famí1ias, atualmente alarma
d<$ com o crescimento da incidência das dro
gas e doenças trasmissfv.eis por cantata. 

Serão debatidos os_seguintes temas: 
-Aids e enfermidades_ sexuais t~ansmis-

slveis; 
-;-""Saúde mental do jovem; 
-Stress e conduta, de risco nos jovens; 
-Tóxicos e criminalização do jovem; 
-A família e o_ comportamento do Jovem; 
-A vitimização do jovem na sociedade; 

. -Orientação e eduéação sexual para o jo
ve,m de hoje; 

-A medicina do futuro; 
-Saúde para os estudantes; 
-O esporte _e a saúde do jovem; 
-Legislação internacfonal e proteção jurí-

dica à saúde do jovem; 
-Outros ternas controvertidos de estudos 

da adolescência e saúde do jovem. 
Participarão do evento médicos, psicólogos, 

enfermeiros, educadores, desportistas, profes
sores de educação tisica, comunicadores so
ciais, assistentes sociais, profissionais de saú
de e de educação, mas principalmente, o pú
blico jovem que está sendo mobilizado para 
o evento. 
' O Congresso, cuja sessão iilaugural será 

instalada pelo Presidente José Sarney, preten
.. de, como vimos. através de conferências, pai-

.néis, mesas ~dondas, debates, exp-osição de 
farta.bibUografia e material educãtiVó, bem co
mo potrneiÓ_ de- depOiin"entos de vivências 
com grupos de jovens, promover um amplo 
debate e divulgação-de teses sobre a temática 
de saúde da mocidade brasileira. 
···- t pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, qu_e 
eU, na condição de pai, avô e médico e repre
sentante do meu Estado, comunico à Casa, 
çom entusiasmo, a previsão deste evento tão 

, importante e .significativo, esperando que de 
, seus resultados se _consiga colher subsídios 
va!iosos para os programas de saúde pública 
do governo,.bem como para um melhor trato, 
por parte das farníl!as e instituições de ensino, 
dos problemas que afetam e ameaçam o bem
estar de nossa mocidade. 

Muito me honra, Sr. Presidente, o convite 
QJJe r~cel;li para presidir a reunião do dia 12 
de setemPro, deste. Congresso, quando será 
debatido "A Poluição e o Tabagismo" em con
ferência do Professor José Rdsemberg. 

Finalizando; Sr. Presidente, ·solicito a trans
cri_çáo, junto com o meu pronunciamento, do 
ofíCio que recebi da Pres!dêndé\1: do Jeferido 

- tangi-essa, ao êJual êõniPãrecerei COJTI grande 
~a~sf~ção. (Muit«? pem!.Palrnas.) 

DOC(}MEf'ITO A Q(JE SE REFERE O 
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA Ef\1 

SEU D/SCORSO.-

CONGRESSO lNTERNAdONAL DE 
. . . SAÚDE DE .J91i!=:tiS' . 

Con~eso Internacional de Salud dei Jo
ven 

Congrés Intematlonal de Santé du Jeune 
Young Health Intemational Congress 

fk~~íli.;~~_l 0-15 de setembro 89 

Exrn' Sr. 
. _Brasílf~, __ i? ~e. _a~~sto de 1989 

~na_dor l,.ouriv'~I BaptiStá 
Realizar-se-á no períodO de .lO a 15 de se

tembro no Çent(o de ConvenÇões de Brasília, 
o _Congresso ·rriternacional de Saúde de Jo
vens com a participação de r~nomados profis
sionais das áreas de saúde e educação, cOm 
médicos, psicólogos, pedagogos, professores, 
odontólogos,' de·sportistas e universitários. 

O presente Congresso é promovido pela 
Organizar;áo Mundial de Saúde, União Interna
cional de Higiene e Medicina Universitária, Mi
n_istério da Saúde, Superior Tribunal de Justi-

__ ça, Centro de Pesquisa de Saúde doEstudante 
e CeUb:-E ·Contamos enriquecer ainda mais 
este granae evento com sua participação na 
presidência da mesa sobre "poluição e taba
gismo", que se realizará no dia 12 de setem
bro, às l6 horas, com o C:on(erencista Prof. 
JQsé Rosemberg. 

AgradecEmdo antecipadamente sua presen
ça, Dr. Ab1'b Any Cwy, Chefe do Dep~rtamento 

- de Biociências, Ceub - Presidente do Con
gresso Internacional de Saúde de Jovens -
Vice-Presidente da_União Internacional de Hi
giene e Medicina Universitária - Paris. 

O SR. PRESII)ENl'E (Àureo Me !lo) -Na
da mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar a presente sessão, designando para 
a ordinária de $egunda-feira, ~s 14 horas e 

-.30 rninÍJt?S.-. a. seguinte_ · · · · · - · 

ORDEM DO DIA 
• < • 1 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSJITUIÇÃO N' I, DE !98!1 

Disctissáo, em Primeiro turno, da proposta 
de emenda à Constituição n~ 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores, Senpdores, que altera qs prazos es
tabelecid<;>s no~ 6~do_art~ 14:, p~ra desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
GovernadOr és- da· EStãdo; dó Distrito Federal 
e -dos PrefeitOs, ierido · · - · · 

PARECER; sob rio 145, de 191i!í 
-Da CoriJJsSão temporária.· TaVOiável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
_com voto venddo dos Senadores Chagas Ro-

' ~rigues ~ M~~~c!~ Sôr~êa.. . · · . - · • 

2 .. 

MAiÉR!A A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

_ · ProjetO d~ 1..~1 .d~ Câ~~ra- n9 228,· de_ 1984 
·(no 1.7,?9n9_, na Casa de origeri1), que _altera 
a redação do art. 469 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
rt:' 5.452, de }9 de. maio de 1943. 

3 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

· ·, P'i-ojeto de Lei da-tâffiârá n?,230,-de.1984, 
(n9 1.822n9, ria". casa ae origenlj, que ãltêfa 
a redação do inciso VI do art. 530 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
l?ecreto-Lei n9 5.452, de -19 de mai<? de 1943. 

4 

MATÉRlAA SER DEClARADA 
. PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n? 232, -.de 1984 
_(n92,045/79, na_ Casa de origem), que dá noVa: -
redação ao i~dso II do art. 54 da Consolidação 
das Leis da Previdência Social- CLPS, apre-

- vada pelo Decreto n9 89.312, de 23 de janeiro 
de 1984. 

5 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Léi do Senado n9 50, de 1988, 
de autoria do Senádor Nelson Carneiro; que 
dispõe sobre a utilização de robôs nas ativida

. des industriais insalubres. 

O SR. PRESIOENTE (Aureo Mello)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 11 horas e 50 
minutos.) 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CONVOCAÇÃO 

O ExcelentíssimÇJ Senhor Presldeilte da Co
missão do Distrito FederO]," Senador .Mauro -
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa 
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Excelência, para a pr6Xirria reunf§o, a se reali
zar terça-fefrlf, Y:fia 22 de agosto, â-s_IJ:OO hO-' 
ras, na sala de reuniões da Comissão, Ala Se
nador Alexandre Costa. 

Secretaria da Comissão, 17 de agosto de 
1989. - Carlos _Guilherme Fonseca, Secie
tário da Comissão do Distrito Federal, 

ts~ ~-:l!~ão,.e~rl!_~~ ~~ ~~?~t~-de:t:~sg· 
Pauta: ---

1- Projeto de Lei do Distrito _Federal n? 
34 de 1989 - Mensagem n9 51/89-DF -
(Mensagem nQ 44/89-GAG, de 13-7-89, ria cri

- gem) - Dispõe sobre a regularização ou des
, constituiÇão de parcelamentos_ ·urbanos im

plantados no terrítório do.Distrjto Federal, sob 

a forma de loteamentos ou condomínios. 
(Exeéutivo local.) Relator: SenadOr M.eiia -Filho. 
- Parecer: favorável ao Projeto, por constitu
cional e jurídic_o, COI"[J. as emendas no;>"õ 1, 2_ 
e 3, todas do relator, e ainda, favorável à emen
da n~' 1 do Senador Pompeu de Sousa, na 
forma di;\ subernenda que apresenta, e con
trário à emendâ de n9 2, também do Senador 
Pompéu de-SOuSa.- · · - · -



República Federativa do Brasil , 

DIARIO DO CONGRESSO .NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIV- N• 102 TERSOA-FEIRA· 22 DE AGOSTO DE 1989 BR.ASILIA- DI" 

SENADO FEDERAL 
... 

TERMO DE POSSE DO SENHOR DOUTOR WAI'IDERLEY VAWM DA SILVA 
NO CARGO DE VICE-GOVERI'IADOR DO DISTRITO FEDERAL 

As quinze horas do dia vinte e um çle agosto do ano de um mil novecentos e oitenta e nove, · 
perante o Senado Federal, reunido em sessão pública no plenário da O,.sa, na cidade de Brasllia, Capital 
da República Federativa do Brasil, sob a direção da Mesa do Senado rederal, compareceu o Senhor Doutor 
Wanderley Vallim da Silva, o qual foi .solenemente empossado no cargo de Vice-Govemador do Distrito Federal, 
para o qual foi indicado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos termos do çlisposto no 

,arl 16 do At.o das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo sido sua indicação aprovada pelo Senado 
Federal. E por ser verdade, lavrou-se o presente termo de posse, que é assinado pelo empo.ssado e pelos 
membros da Mesa. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1989.- Nelson Carneiro- Wander!ey Vallim da Silva
Pompeu de Sousa. 

l-ATA DA 114• SESSÃO, EM 21 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIEI'ITE 

1.2.1 - Requerimento 
- N" 423/89, de autoria elo &enador 

Feinando Henrique <:ardoso, solicitando 
ao Poder Executivo_ informaÇões que men
ciona. 

1.2.2- Ofícios 
- N" 8/89, da Comissão de Assuntos 

Econôrnicos, comunicando a aprovação 
do Projeto de Let do Senado n" 81/8_8, que 
dispõe- sobre a aplicação de r~cursos do 

SUMÁRIO 

Fundo ele Investimentos da Amazônia
Finam, e dá outras_ providências. 

- N~ 9/89, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, comunicando a aprovação 
do Projeto_ de Lei_ do Senado no 30/89, que 
dispõe sobre a gratificação natalina do 
aposentado e pensionista, e dá outras pro
vidências. 

1.2.3- Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo de 72-horas para interposição 
de reOlTSo, por um décimo da composição 
da Casa, para que os -ProjeteS d_e Lei do 
Sc:n~do no:>S 8_1/88 <! 3P/89, sejam apreda-

- çlos pelo Plenário. - - - -

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR LOUR/VALBAP77STA-Es

darecimentos prestados pelo Ministro 
Joã~ Alves, sobre çiesmatamento irregular 
que estaria Sendo promovido por S. Ex", 
no oeste-do EStadO da Bahia. -

SENADOR EDISON LOBÃO __:_Artigo 
do jornalista Roberto ·Marinho, publíc:ado 

-no joma1 O Globo sob o título A verdade 
sobre a crise.~ 

SENADOR MA(JRO BENEV/DES- Ins
talação do XXI Congresso Brasileiro de 
Agentes de Viagem, em Fortaleza- CE

SENADOR NELSON CARNEIRO..:_ Si-
tuação eCóriômtca da Petr~br_ás, -
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~ASSOS PORTO 
Oiretor'·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ be SOUZA 
Diretor Administrativo 
UJIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.5-Comunicação da Presidên
cia 

-Presença na Cãsa do Sr. -Wanderley 
Vallim da Sijva, Vice-Govemador do Dis
trito Federal, que deverá ser empossado 
nesta oportunidade. 

1.2.6-TermodepossedoSr. Wan
derleyVaJUm da Silva no cargo de Vlce
Govemador do Distrito Federal. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Proposta de Emenda à Constituição n~ 

t, de 1989, de autoria da ·senador João 
Menezes e outros Srs. Senadores, que alte
ra os prazos estabelecidos no § 69 do art. 
14, para desincompatibilização do Presi
dente da RepúbJ(ca, dos Governadores de 
Estado, do Distrito Federal e dos Prefeitos, 
Prosseguimento da discussão (3• sessão 
ordinária) 

Projeto_ de Lei da Câm-arã n~ 228, de 
1984 (n" -1.759n9, na Casa de origem), 
que altera a redação do art. 469 da Conso
lídação das Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara_ n? 230, de 
1:984 (n" I.822n9, -na Casa de origem), 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GAAFICO DO SENADO FEDEliAL 

DIAIIIO DO CGNGIIESSO NACIONAL 
Impresso :wb a respon:wbilidi!de da Meu do Seno~do federo~' 

ASSINATURAS 

Semestral NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso .................................. ·-···- NCz$ 0,()6 

Tiragem: 2.200-exemJMres. 

que altera a redação do inciso VI do art. 
530 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aproVãda pelo Decreto-Lei n" 5,452, de 1<> 
de maio de 1943. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 232, de 
1984 (n<> 2.045n9, na Casa de origem),, 
que dá nova redação ao inciso II do art. 
54 da Consolidação das Leis da Previdên
cia Social- CLPS, aprovada pelo Decreto 
n<> 89.312, de 23 de janeiro de 1984. Dec!a~ 
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n<> 50, de 1988, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre a utilização de robôs nas 
atividades industriais insalubres. Declara
do prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a _Ordem do 
Dia 

SEIYADORMARCONDESGADELHA
EditoriaJ publfcado no Jornal O Globo, de 
hoje, sob o título O julgamento de Samey. 

SENADOR J(JTAHY MAGALHÃES -
Importância da condusão da BR-30. Retifi
cando críticas feitas_ pc)i- S. Ex~. em sessão 
anterior, ao M.inistroJoáo Alves, sobre des-

matamento no Estado da Bahia, Comen
tários sobre t6picos do discurso do Sena
dor MarcondeS Gadelha, _feito ·nã presente 
sessão. 

13.3- Comunicação da Presidên
cia 

-Deferimento do Requerlmento n9 

422/89,1ido em sessão anterior, de autoria 
do Senador Enêas Faria, solícitando licen
ça por 124 dias. 

1.3A- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

. 1.4-ENCERRAMENTO 

2-DISCURSO PRONI1NCIADO 
EM SESSÃO AI'ITERIOR 

-Do Sr. Senador Pompeu de Sousa, 
proferido na sessão de 17-8--89. 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

---= N~s 205 a: 21"2, de 1989 

4-MESA DIRETORA 

5-LiDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDOS . 

6- COMPOSIÇÃO DAS COM15-
SÓES PERMANENTES 

Ata da 114\1 Sessão, em 21 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30MINU7VS. ACHAM-SE 
PRESENIES OS SRS. SENADORES: 

Leopoldo Peres- Odacir Soares- Carlos 
Patrocínio - Alexandre Costa - Edison Lo
bão - Chagas Rodrigues - Afonso Sancho 
- José Agripino - Marcondes Gadelha -
Raimundo üra - Mansueto de Lavor- Lou~ 
rival Baptista - Severo Gomes - POmpeu 
de Sousa - Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci-

mento de 15 Srs. Senadores. Haveh~.<v uurne
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. J9 Secretário procederá à leitura do 
requerimento. 

É lido o seguinte 

REOOERIMENTO N' 423, DE 1989 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam 

soficitadas ao Poder Executivo, Ministério da 
Previdência e Assistência SociaJ, atr~s do 

Exrn~ Sr. Ministro Chefe do Gabinete Civil, as 
-seguintes informações: _ . _ 

1 -Quais os valores liberados a cada mês 
para a Prefeitura MWllclpal de São Paulo pelo 
Inamps/SUDS, no exerdciO de 1989, referen
tes aos meses de janeiro, fevereiro, março, 
abril, maio, junho e julho; 
2-Quais os valores que deveriam ter sido 

pagos a cada um desses meses; 
.3 - Quais os atrasos verificados na Ubera

ção desses recursos e qual a razão dos mes
mos; 
4- Qual o valor ainda. devido. 
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..Justlftc:ação 

A Prefeitura Municipal de São Paulo tem 
encontrado enonnes dificuldades para recebi
mento dos recursos destinados, à saúde. 

Segundo informações do Secretário, so
mente o valor em atraso, devido pelo lnamps/ 
saos no período janeiro/maio já monta a 
NCz$ 56.842.131,63. 

É necessário que o Poder Executivo iiúonne 
esta Casa sobre os valores e as razões do 
atraso. - Senador Fernando Henrique Car
doso. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-0 requerimento Udo vai ao exame da Mesa. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. 

Sáo lidos os seguintes 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

Brasllia, 16 de agosto de 1989. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 39_do artigo 91 do Regi

mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução n~ 18, de 1989, comunicá-a V. Ex" que 
esta Comissão aprovou o PLS n9 81/88 que 
"dispõe sobre a aplicação de recursos do Fun
do de Investimentos da Amazônia-Finam, e 
dá outras providências", na reunião de 
28-6-89, por Í2 votos favoráveis. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Raimundo Lira, Presidente. 

or. n• 9/89 
Brasma, 16 de agosto de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi

mento Interno, com a redação pela Resolução 
n9 18, de 1989, comunico a V. Ex' que esta 
Comissão aprovou o PLS n9 _30 de 1989 que 
"dispõe sobre a gratificação natalina do apo
sentado e pensionista, e dá outras providên
cias", nos termos do Substitutivo do" Relator, 
Senador Maurício Corrêa, na reunião de 
28-6-89, por 12 votos favoráveis. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex" meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Raimundo lira, Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Com referência ao expediente que acaba 
de ser lido a Presidência cotnunica ao plenáôo 
que, nos termos do art. 91, §§ 39 a 6~. do 
Regimento Interno, depois de publicada a de
cisão da ComiSsão no Diário do CongresSo 
Nacional, abrir-se-á o prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que os Projetas 
de Lei do Senado n<~S 81, de 1988, e 30, de 
1989, sejam apreciados pelo plenário. Esg'o
taçio esse prazo sem a interposição ~e recurso 
os projetas serão remetidos à Câmara dos 
Deputados. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lou

rivol Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Jorriãl A Tarde, da 
Bahia, em sua edição- da última quinta-feira, 
17 de agosto, publica matéria intitulada: ''Mi
nistro é acusado de desm.:itamento no deste", 
que passo a ler: 

O Ministro do InteriOr e do Meio Am· 
- biente, João Alves, propri_etário de uma 

vasta .área nas proximidades da Bacia do 
Rio Corrente, no oeste da Bahia, estaria 
promovendo desmatamento de _uma ex
tensão de um quilômetro ao longo da 
margem do rio, o que vem sendo alvo 
de inconformidade de vários posseiros. 
Para informar sobre o fato, esteve, na Re
dação de A Tarde, o representante do 
SOS_~.âa Bacia do Rfo Corrente, Aloísio 
Cardoso, responsável por um movimento 
em defesa do meio ambiente. 

O dO Corrente tem inats de 100 metros 
de largura e, de acordo com o Código 
F1orestal Brasileiro, devem ser preserva
dos pelo menos 150 metros de s_ua mar
gerri; mas isto nãO Vem .:icOntecendo, 
sendo que o principal infrator, segundo 
alegou Aloísio, é_ o próprio Ministro do 
Interior, João Alves. Disse Aloisio que o 
Estado está criando uma unidade de pro
teção ambiental no Complexo Caverna 
do Padre (maior caverna da América do 
Sul) e as terras pertencentes ao Ministro 
incluem ~quela área. 

Lamentou Aloísio Cardoso que os inú
rn~~:.o_s projetes do mesmo porte, fman
ciados pelos bancos oficiais, não sofram 
nenhum tiPo de acompanhamento ou fis

.. calização, nem mesmo por parte dos seus 
empreendedores, o que facilita a ação 
dos depredadores. Até o Banco do Brasil, 
conforme afirmou o representante da 
SOS-da Bahia do Rio Corrente, vem res
peitando a legislação vigente. 

O representante da SOS da Bacia do 
Rio Corrente enviou oficies contendo um 
abaixo-assinado com 168 assinaturas de 
assedados da entidade, denunciando o 
desmatamento irregular, dirigidos aos 
SeCretários de liTigaÇão, Euclides Neto, 
e_da Agricultura, Reinaldo Braga, ao CRA 
e a· outras entidades envolvidas na ques
tão, assim Como ao Presidente da Repú
blica, através da Procuradoria do Meio 
Ambiente, em Brasília: 

O assunto repercutiu no Pleriário desta Ca
sa, na sexta-feira, dia 18 do corrente, através 
da palavra do eminente Senador Jutahy Maga~ 
Ihães, que representa o Estado da Bahia, oca
sião em que me encontrava ausente do plená
rio, conforme publicado no Correio Srazilien
se, de sábado, dia 19 d9 corrente, que passo 
a ler: 

MINISTRO ACUSADO DE DESMATAR 

Q_S~nador Jutal1y Magalhães (PMDB
_BA) criticou ontem o Ministro do Jnterlor 
e Meio Ambiente, João Alves, por estar 
promovendo o desmatamento de sua fa-

zenda loc~lizada às margems do rio Cor· 
rente, no oeste da Bahia. Lembrou Jutahy 
que_ existe uma legislação condenando 
a devastação e que cabe a$lbama, órgão 
do Ministério do Interior, fiscalizá-Ia. 

No próprio dia 18 -do corrent,e, sexta-feira, 
em qué falou o" ilustre representante da Bahia, 

- o ·mesmo jOrnal A Tarde já publicava nota 
de esclarecimento do Ministro do Interior, 
João Alves Filho, sobre o assunto, que passo 
a ler:. 

MINISTRO ESCLARECE 
DESMATAMENTO DE ÁREA 

Em edição recente, publicamos infor
mação trazida a este jornal por um repre~ 

--" sentante da "SOS RiOCOrrente", no Sen
tido de que em terras da propriedade do 
ex-Governador de Sergipe, João Alves Fi
lho, atual Ministro do Interior, estaria sen
do desrespeitado o Código FlOrestal, em 
razão dos trabalhos de desmatamento de 
determinada área. Sobre o assunto, rece
bemos, ontem, do Ministro João Alves, 
telex cOntestando a informação. Afirma 
o Ministro -que é principal acionista da 
empresa que executa o referido serviço, 
que_ não só a limpeza do terreno está sen
do efetuada bastãnte mais afastada do 
rio que a faixa de impedimento legal, as
sim como o desmatamento está sendo 
feito abaixo do percentual mínimo deter
minado pela lei. 

MINISTRO CONTESTA 

6 telex do -Ministro à A Tarde tem o 
seguinte teor: 

'Tenho a honra de dirigir·me ao ilustre 
jornalista, para referir~me à matéria publi
cada _neste conceituado jornal, na edição 
de f7-S:89, sob o título "Ministro é àcusa
do de desmatamento no Oeste". Com 
relação ao assunto, cabe-me, em respeito 
à credibilidade do jornal A Tarde, que tem 
prestado relevantes serviços à opinião pú
blica, sob a direção profissional e compe
tente de V. S•, prestar os seguintes esda
recimentos: 

1. A Habitacional Construções S/A, 
emPresa da qual sou acionista, possui, 
às margens do rio Corrente, uma proprie
dade com área total de 1.500 ha. 

2. Os trabalhos de instalação de 1 
(um) pivô central de irrigação destinado 
a uma área de 90héi, estão abrangendo 
uma área de apenas 130ha, a uma distân
cia de 450 metros da margem do rio cor
rentes, três vezes, portanto, a distância 
regulamentar de 150 metros. 

3. Face ao expásto, não procede a 
informação do denunciante, uma vez que 
não está havendo descumprimento do 
Código Florestal Brasileiro ou das nor
mas que regem a preservação do meio 

- ãmbiente, seja quanto à distância mínima 
das margens do rio Corrente, seja com 
referência ao percentual máximo ocupa~ 
do, no ·caso em tomo de 10%. 



4020 Terça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção D) Agósto de 1989 

4. Não é minha intenção polemizar 
a questão, posto que entendo ajusta posi
ção do representante da SOS da Bacia 
do Rio Corrente, em defesa do melo am
biente, mas, por todos os aspectos supra
'citados, suponho ter havido um equívoco 
por parte do denunciante, que possivel
mente confundiu a ár.ea da empresa habi
tacional, referida na âcusação, com outra 
propriedade da região. 

5. Considerando que- minha vida pú
blica tem sido pautada pelo respeito à 
lei e ao direito constituído, solicito a V. 
s~ que publique os eSdarecimentos pres
tados, colocando-me à disposição para 
quaisquer outras informaçOes, inclusive 
constatação, in loco, dos fatos reais. 

6. Finalmente, solicito ao erniilente 
jomaHsta, face .à gravidade .da matéria, 
que fosse dado o_mesmo destaque ocu
pado pela denúncia, para que o assunto 
fique devidamente esclarecido." 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
acredito que a denúncia formulada pela ''SOS 
Rlo Corrente" fica devidamente _esclarecida e 
o que está sendo feito, em áreas próximas 
daquele rio, vem obedecendo rigorosamente 
aos préRrequlsltos e ·aos Umites legais, visando 
à preservação do melo ambiente, respeitando 
o Código Floresta] Brasileiro. (Muito beml Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra_ ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, Srs Senadores. há, em 
nosso País nlunerosãs correntes de opinião 
cujos representantes,_se_ senterri felizes por 
conviver com modismos. De algum tempo 
para cá, tem sido moda acusar o Dr. Roberto_ 
Marinho, Presidente das Organizações O .Gio· 
bo, de muitas coisas que acontecem em nosso 
País. -

Mais recentemente, atribuiRse a S. 8 9 a inten
ção de estabilizar a Administração Federa1, in
dicando, ele próprio, nomes para o mais alto 
escalão do GoVerno Federal., Mencionou-se 
o caso da econômia, isto é, es@ria o Dr. Ro
berto Marinho decidido a ter uma _interferência 
no s_etor econômic:o indicando um nome para 
o~c:argo de superministro da Ec:onomia._Agora, 
Sr. Presidente, vem a--público o Dr. Roberto 
.Marinho,_ num.&tigo que assina e publica, na 
primeira página de seu jornal O 0/obo de on
tem, para desmistific:ar e desfazer essas inven
cionic_es. 

A VERDADE SOBRE A CRISE 

Roberto Marinho 
Ein poucos dias, evidenciou-se com 

toda _clareza que ao registrar o fracasso 
do Plano Verão reconhe_cido (ormalmente 
pelo prórprio Governo, lamentando que 
após a inflação de 1.000%_ em 1988 enM 
contramo-nos na perspectiva de uma in
flaçã~ de 1200% nO presente exercido, 
O Globo jamais sé preocupou, conforme 

deixamos explícito em sucessivos edito
riais, "em manter ou substituir auxiliares 
do Presidente". 

Assinalamos que "imaginar que figuras 
idôneas pudessem ambicionar assumir 
a responsabilidade dessa situação do epí
logo do Governo", no prazo de atuação 
que se vai praticamente encerrar dentro 
de 12 semanas, seria "falta do mais ele
mentar bom senso e somente concebível 
por querri temess_e_ "eventuais óbices a 
operações financeiras de última hora". 

Basta recordar que, já em noss-o edito
rial de 25 de junho, advertíamos expressa
mente que a idéia de se indicar pelo Con
gresso um superministro extraordinário 
para dar execução a um programa eco
nômiç-º- nos últ:i.mos meses da adminis
tração constitui um preocupante sintoma 
de-alienação". E recomendávamos "aos 

auxiliares diretos do Presidente" que as
sumam a tarefa de firmar uma p-onte com 
os congressistas". 

Lamentavelmente, assessores "infor
ma.fs" de imprensa, a serviço de interes
sados na estabilidade do Ministério amea
çada por notória divergência entre seus 
membros, difundiram versões dos fatos 
atribuindo-nos pressões que, paulatina
mente como era de se prever, foram des
mentidas por carta pública do Presidente 
Sarney, comunicado oficia] do gabinete 
Ministro do Exército e entrevistas de todos 
os políticos e parlamentares citados. 

Por outro lido, consideramos também 
- explicáveis pelos interesses financeiros e 

comerciais que representam, as manifes
-taçõeS de banqueiros, como o Sr. Jonh 
Reed, empresários como o Sr. Mário 
Amato e organizaç:ões que ora negociam 
seus débitos com

1 
estabelecimentos ofi

ciais de crédito e que, pressurosamente, 
vieram trazer seu apoio à equipe burocrá

- tica que vem conduzindo a política eco-
- nômica do Pais. 

Com esta referência, estamos simples
mente reiterclildo a nossa tradição de fi de· 
-Jidade aos fatos sem desviarmos parares
ponder a invenclonlces. 
-Neste momento, o que nos ·importa e, 

acima .de tudo, o que constitui interesse 
público é que tenha êxito o plano de cor· 
reção de rumos anunciados pelo Presi
dente Samey, mediante " adoção de no-
vas medidas econômicas para cumprir 
o programa anti-infl.ação apresentado pe-
JO-COriQi'esso Nacional''. . 

-----.,.-Antes da passagem para o próximo Go
verno, impõe-se examinar que providên
cias podem ainda ser adotadas para evitar 
que se-agrave a degradação dOs serviços 
públicos essenciaiS, a deterioração da in

__ fra~estrutura de energia, transportes e co-
municações, e as condições que obriga
rem a_ inici&tiva privada a se desviar para 
Uma "economia informal" em dimensões 
jamW's atingidas. 

Terá tambéril de ser reexaminado o 
tratamento dado à rolagem da dívida in-

tema que colocou a poupança e o capital 
de giro das empresas sob o risco de uma 
moratória, induzindo entidades represen
tativas das finanças da indústria e do co-
mércio a sugerir projetos de lei tendentes 
a restaurar a credibilidade dos títulos pú-
blicos. _ 

Q!J80to as negociações da dívida exter
na que atenderam às exigências formu
ladas pelos banc:os credores, sem a1iviar 
a situação do País, dando margem a ope
rações de_ "conversão informa]" que atin
giram o montante de vários bilhões de 
dólares e afinal nos conduziram a um re
tomo às atuais condições de moratória, 
há também que se proceder a uma ur
gente reyfsão de diretrizes. 

Reiteramos o imperativo de que essa 
refonna na_ linha de ação administrativa 
não se encerre no âmbito da burocracia 
governamental, mas se realize através de 
um diálogo transparente com o Congres
so, os Governos estaduais e com a socie-
dade. _ _ 

É o que determina a Constituição e 
a gravidade da crise toma inadiável._ 

Sr. Pnisidente, fica assim demonstrado que 
em nenhum momento o Sr:-Roberto Marinho 
tentou dirigir a política econômlca ou qualquer 
parte clã admfuistrãç'ãO deste País. 

O que se j~ naquela.pcasião _f~ apenas 
atribuir ao Diretor do Jornal O Globo e da 
Rede Olobo de Televisão aquilo que de um 
tempo para Cá vem sendo fêito Com _milltà 
freqüência, ou seja, de tudo quanto ocorre 
neste_ País, de bom ou .de mal, atribui-se ao 
Sr. Roberto Marinho. É uma forma de esca
pismo de responsabilidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

O SR- PRESJDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau· 
ro Benevides. 

O Sr. Mauro llenevldes (Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, deverá instalar-se, amanhã, em Forta
leza, o XXI Congresso_ Brasileiro de Agentes. 
de Viagem, c_om a participação de seis mil 
profissionais da categoria, dispostos a discutir 
temas que interessam de perto ao desenvol
vimento turístico do País. 

Presidirá a Solenidade de abertura do mag
no conclave o Deputado Roberto Cardoso AJ~ 
ves Titular do Ministério do Desenvolvimento 
da-Ifidústria e do.Comérclo, que proferirá dis
curso alusivo ao evento, definindo as metas 
do Governo Federal para cumprimento na 
área do turismo interno.-

Por sua vez, o presidente da Abav laç::ill, em
presário Fram Arruda dará as boas-vindas aos 
seus Colegas de outras Unidades Feder.:ttivas, 
a1ertando-os, obviamente, para a nova reali
dade- urbanística de que se favorece •a nossa 
Capftal, agora com feição ainda mais atraente, 
graças à profícua atuação do Prefeito aro Go-
mes, a quem se deve a limpeza da cidade 
e a pavimentação asfáltica de suas principais 
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artérias, danificadas em razão de dificuldades 
enfrentadas por passadas administrações. 

Tendo saneado as finanças da Municipa
lidade, o Jovem Prefeito dedicou-se, com obs
tinações e espírito público, à reaJização de in
vestimentos prioritários, beneficiando não 
apenas a orla maritima e o centro da cidade, 
mas igualmente ~ áreas periféricas - estas 
atendidas em suas reivindicações no setor de 
saneamento, drenagem, abertura de ruas, 
além de reaparelhamento de unidades educa
clonais e postos de saúde. 

Graças ao empenho do Chefe da Edilidade, 
a capital cearense readquiriu o prestígio de 
metrópole progressista, escolhida, agora, para 
sediar o Congresso Nacional dos Agentes de 
V"Iagem. 

O Sr. Monso Sancho -Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR-MAURO BENEVIDES-Concado 
um aparte ao nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- Nobre Senador 
MaW'O Benevides, neste momento V. EX' fala 
com muita propriedade sobre o seminário que 
será realizado em Fortaleza, porque, realmen
te, não pôde ocorrer no ano pasado, pela sujei
ra, pela buraqueira,pelos camelôs, finalmente, 
pela indecência administrativa da Prefeita do 
PT, qUe estava transformando FortaJeza na ci
dade mais indesejável do Brasil. De forma que 
são justos os elogios que V. EX' faz ao atual 
Prefeito. Eu não pertenço ao Partido de S. 
Ex', mas realmente, o jovem Prefeito Cyro Fer
reira Gomes deu outra imagem a Fortaleza 
e, agora, já pode realizar-se seminário dessa 
estirpe naquela cidade, com a traqüilidade de 
que os visitantes não voltarão decepcionados. 
Foi muito oportuno V. Ex" trazer ao Plenário 
desta Casa esse evento. Parabenizo-me com 
V. EX' pelo seu pronunciamento. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito 
grato a V. Ex', nobre Senador Afonso Sancho, 
que realça, neste Instante este XXJ9 CongreSso 
dos Agentes de Viagem, que será realizado 
em Fortaleza, que hoje desponta com urna 
nova face urbanística, graças, especialmente, 
ao trabalho obstinado e pertinaz que, nestes 
oito meses, ali vem realizando o Prefeito Cyro 
Ferreira Gomes. ·· 

Estava: eu comprometido, inclusive, a assis
tir a solenidade de abertura, amanhã, desse 
magno Conclave, e só não permaneci em For
taleza exatamente para que tivesse, na tarde 
de hoje, a oportunidade de presenciar, na con
dição de Presidente da Comissão do Distrito 
Federal, a posse do Engenheiro Wanderley 
Vallin como Vice-Governador de BraS11ia, S. 
Ex' que foi acolhido por essa Comissão, numa 
longa sabatina à que se submeteu. e cujo no
me recebeu a chancela soberana do Plenário 
do Senado Federnl. 

Se rião fora esse acontecimento, eminente 
Senador Afonso Sancho, estaria é~ em Forta
leza, amanhã, para participar desse Conclave 
e levar, com a minha presença, a manifestação 
de apoio ao que se realiza a nfvel de adminis
tração municipal, e, sobretudo, mostrar aos 
agentes de viagem de todo o Pais que Farta-

leza req.Jperou aquela sua posição privilegiada 
de pólo turístico nacional. 

Sr. Presidente, durante o final de semana, 
o traje_to entre o Aeroporto Pinto Martins' e 
a faixa litorânea foi engalanado com faixas 
e outros dísticos promocionais, objetivando 
sensibilizar os visitantes para wna cidade que 
retoma a sua posição de destaque como pólo 
de concentração turlstica nacional. 

O Centro de Convenções, devidainente am
pliado, com vastas dependências para a colo· 
cação de .stands e todo wn ecn.Upamento de 
comunicação, representado por telex. fax, ca
bines telefónicas etc. deverá abrygar o cometi
mento em seu plenário e salas especiais de 
reuniao, num apoio logístico que servirá de 
suporte a outras Iniciativas de igual enverga
dura. 

Registrando, na tribuna dq Senado, o XXI 
Congresso de Agentes de Viagem, saúdo os 
seus seis mil participantes, no instante em que, 
no Ceará, debatem temas de inquestionável 
relevância para um maior incremento da "In
dústria sem Chmninês" em nosso País. 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son c.,meiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, há dois meses ocupei 
esta tribuna para denunciar a diffcil situação 
da Companhia Siderúrgica Nacional. Acentuei 
que as graVes dificuldades que a angustiavam, 
sobre ameaçar a mais importante de nossas 
usinas, arrastaria cOnsigo, se não fosse ãaCia 
prioridade à solução de seus. problemas, não 

. s6 a cidade de Volta Redonda, mas todo o 
sul fluminense, com grave repercussão na 
economia do Estado do Rio de Janeiro. 

-c-um!)ro hoje o dever de juntar minha voz. 
comti"ddadão, a quantas, no Congresso e fora 
dele, têm focalizado a dramática emergência 
em -que·se-encontra a Petrobrás, justo orgulht:> 
do povo brasileiro e instrumento poderoso e 
insubstituível de nossa emancipação econô· 
mica. 

_Permitirão V. Exf' que recorde osJaços que 
me prendem a essa empresa, para-Cuja c_onstf..
tuiçáo contriblÚ com meu voto, na Câmara 
dos Deputados. Foi meu Pai, o Professor Sou
.za Carneiro, catedrático de Geologia e Minera· 
logia da Escola Politécnica da Bahia, o primei· 
ro a analisar o óleo do Lobato e a afirmar, 
em 1933, que "Deus não punira o Brasil impe-
dindo que no s-olo Pátrio existisse petróleo". 
Cõrnpreenderão assim V. Ex!" quanto rne pun· 
ge tomar conhecimento da atmosfera sombria 
e.extre:mamente preocupante que vive; maior 
empresa brasileira, padecendo neste momen
to o.s de:sdobramentos de um proces.so de 
atrofiamento_ _em seus planos de expansão, 
~xaustivamente estudados e-projeta dos, vlsan
do_à ansiada auto-suficiência na produção pe-
trolírera. Responsável pela incorporação anual 
de quase dez bilhões de dólares ao Produto 
[nterho Bruto, já perdeu este ano mais de 500 
milhões de dólares e, se medidas urgentes 

não· forem· tomadas, a Petrobrás, que jamais 
necessitou de aparte de .capital do Tesouro, 
pois sempre investiu recursos gerados por 
suas próprias operações, pode encerrar o ano 
com perdas superiores a 1 bilhão de dólares. 

O equívoco maior da política adotada_ paÍ-a 
o setor está no fato de que, sem esses recur
sos, o País deixará de produzir o petróleo já 
descoberto, a cerca de 1 O dólares o barril, 
para realizar importações pelo dobro do preço, 
onerando airida mais nossa balança ·comer
cial. Pela primeira vez a Petrobrás se vê na 
contingência de atrasar pagamentos a ernprei· 
teiros e fornecedores e pode não pagar pon· 
tualmente os royalties devidos a Estados e 
Municípios. A queda de investimentos no sctor 
petróleo, em conseqüência do efeito cascata, 
acabará refletindo_ sobre as empresas fornece
doras de bens e serviços, ameaçando mais 
de um milhão de empregos existentes no mer
cado de trabalho. 

A PetrObrás teme que o Plano de Ação do 
Setor Petróleo- PASP, apresentado o ano 
passado à sociedade brasileira, que Ihe asse
·guraria autonomía energética em combustí
veis fósseis para 1997 e a ser executado sem 
ânus para o Tesouro N<J.ciona1, não conte, já 
neste primeirO ano; <::cm os ·recursos neces:. · 
sárioS, pondo em risco não só a desejada auto
suficiência, mas igua1mente a liderança mun
dial em exploração e produção de petróleo 
em grandes profundidades e os projetas de 
extração de gás natural atingindo as Regiões 
Norte e Nordeste do País. 

. Todos acompanh.amos oS esforços_do Po
der Executivo para minorar· a situação aflitiva 
e:m que se encontra a Petrobrás, pelo que re
presenta para a independência econômica e 
o prestígio do País. Sentinios, entretanto, que 
as medidas amiDçiadas_serão insuficientes, se 
outras a elas não se soinarem com o apoio 
do Consfesso e do povo brasileiro. Não nos 
basta aplaudir a campanha em que ora se 
empenha -a mais poderósã das empresas na
cionais. É indispensável dar~lhe a neçessária 
colaboração pãra que continue instrumento 
de nosso desenvolvimento e de nosso futuro. 
Nos primeiros meses do Governo Ronald Rea
gan, o Congresso americano soçorreu a Chys

-·ler. Os -Põdei"ês Públicos e a sociedade não 
podem deixar na orfandade a empresa que, 
errl todo Mundo, representa a·capaCidã.de de 
luta e_ de trabalho do povo brasileiro. (Muito 
bem! P~mas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Encontra-se na Casa, no Gabinete da Presi
dência, o Sr. Wanderley Vallin ® Silva, vice
Govemador do Distrito Federal, que deverá 
ser empossado nesta oportunidade. 

Designo a Comissão formada pelos Srs. Se
nadores Mauro Benevides, Mansuej:.o de Lavor 
e Carlos Patrocínio, para introduZir S. E>r em 
plenário. (Pausa.) 

(AcOinpanhadO da ComisSão designa
da pelo Sr. Presidente, tem ingr~sso no 

· - · recinto o Sr. Wif/Jder/ey Val!in da Silva, 
que, ocupa a çadeira as._& resefVIJd/1) 
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O Sr. Pompeu de Sousa, 3P-$ecie.fiíifõ; 
-deixa a cadeira da presidênda, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, termo de posse que será 
lido pelo Sr. }9 Secretárió. · 

É lido o seguinte 

TERMO DE POSSE DO SENHOR 
D()(IJ"OR WANDERLEY VALUN DA SIL· 
VA NO 0\RGODE VICE-GOVERNADOR 
DO D!STRrrO FEDERAL 

As quinze horas do dia vinte e um de agosto 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e 
nove, perante o Senado Federal, reunido em 
sessão pública no plenário da Casa, na cidade 
de Brasília, Capital da República Federativa 
do Brasil, sOb a direção da Mesa do Senado 
Federal, compareceu o Senhor Doutor Wan
derley Vallin da Silva, o _qUal foi solenemente 
enw·ossado no cargo de Vice-Govemador do 
Distrito Federal, para o qual foi indicado pelo 
Excelentíssimo Senhor_ Presidente da Repú
blica, nos termos do disposto no art. 16 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, tendo sido sua indicaç:OOaprovada pelo 
Senado Federal. E por ser verdade, lavrou-se 
o presente termo de_ posse, que é assinado 
pelo empossado e pelos membros da Mesa. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 19à9 

PROCEDE..SE AO ATO DE ASSINA
TURA DO TERMO DE POSSE 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
- Declaro empossado como vfce-Govema
dor do Distrito Federal, o Sr. Wanderley Vallin 
da Silva. - -

Vou suspender a sessão por alguns instan
tes, a fim de que os presentes possam cumpri
mentar S.~ 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa ~s 15 horas e 18 minutos, 
a sessão é reaberta às 15 horas e 23 mi
nutos) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está reaberta a sessão. 

COMPARECEM MNS OS SRS. SENA· 
DORES, - . 

Carlos De'Carli - ÁUreo Mello - Jarbas 
Passarinho-João CastelO- Hugo Napoleão 
- Mauro Benevides - Juthay Magalhães -
Gerson Camata - Nelson Carneiro -Mauro 
Borges -Jrapuam Costa Junior- Mauricio 
Corrêa -José Richa -CarloS-ChiaretlL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado _o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, _em primeiro turno; da pro
posta de emenda à Constituição no 1' de 
1989, de autoria do Senador João Mene
zes e outros Srs. Senadores, que altera 
os ptazos estabele.cidos no § 6~ do art. 

14;_-para desincompabbilização do Presi
dente_da República, dos Governadores do 
Estado, do Distrito Federal e dos Prefe!M 

-tos, tendo 
PARECER. sob n• 145. de 1989, 

---~-Da Comissão Temj:;oráiia, favorável 
ao prosseguírnento da tramitação da ma
téria, co_m_ voto _vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Maurício Corrêa. 

Obedecido o disposto no art 358, § ~. do 
Regimento Interno, transçorre hoje o terceiro 
dia para a discussão da proposta e apresen
tação de emendas. 

Discussáo da proposta, em primeiro turno. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira cliscuti-la, a pro~ 
posta cOntinuará na Ordem do Dia pelo prazo 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Projeto de Lei da Câmara no 228, de 
1984 (n~ 1. 759n9, na Casa de origem), 
que altera a redação do art 469 da ConM 
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo DecretoMLei n9 5.452, de 1~ de maio 
deHl43. - · 

A Presidência, nos termos do art. 334, alinea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comíssão_de Constituição, 
Justiça e Odadania, decl~ra prejudicado o 
Projeto de Lei da Câinara n~ 228, de 1984. 
(Pausa.) 

Não havendo _objeção do Plenário a_ matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 3: 

Projeto de Lei da Câmara n? 230, de 
19M_fu9 1.822n9, na Casã de origem), 
que altera a redação no inciso yr do art. 
53"0 da Con~lidaçáo das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei_ n9 5A52, 
de 19 de maio de 1943. 

A Presidênda, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
-~58, de 1989, da CoinisSâO-de Constituição, 
Justi_ça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara no 230, de 1984. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao ArqUivo, feita a devida comuinicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câmara n9 232, de 
1984 (n9 2.045n9, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao inciso II do art. 
54 da Consolidação das Leis da PreviM 
dência So~l ~ CLPS, ãpi'oVaO.a pelo De
_creto o? 89.312, de 23 de janeiro de 1984. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 

_ Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 

Projeto de Lei da Câmara n"' 232:- d~- 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do plenário, a matéria 
irá ao arquivo, feita a devida comunicação à 
Câmara dos Deputado~. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltemS: 

Projeto de Lei do Senado n9 50, _ _d~ 
1988, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que dispõe sobre a utilização de 
robôs nas atMdades industriãis- insalu
bres. 

A Presidência, nos termos dO art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno; e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei_cjo Senado n9 50, de 1988. (Pau· 
sa.) 

Não havendo objeção do plenário, a matéria 
irá ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está esgotaQa a matêria coristarite da OrM 
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mar-

condes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
--'- PB. Pronuncia o seguinte_ discurso. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. SenaM 
dores, há poUcos instantes, o eminente SenaM 
dor Edisori Lobão fez um circunstanciado pro
nunciamento em que prova a· intenção do Sr. 
Roberto Marinho em relação à Administração 
Pública Federal neste País e nega qualquer 
tentativa de envolvimento desse empresário 
e homem público com -ates de governo na 
Administração José Samey. Fundamentava o 
nobre senador Edison Lobão, no seu discur
so, com o__ editorial do jornal O Globo, edição 
de ontem, assinado pelo próprio Sr. Roberto 
Marinho. 

Sr. Presidente, em seqüência àquele pro~ 
nunciamento, chamaria a atenção da Casa pa
ra o editorial de hoje do jornal O Globo, sob 
a epígrafe "O Julgamento de- Sarney", que 
corrobora com precisão tudo o que havia sido 
formulado pelo nbore Senador Edison Lobão 
em relação ao comportamento tanto do Sr. 
Roberto Marinho como do_ grupo empresarial 
que preside, com reJação ao Governo, 

Com este título, Sr. Pregjdente, "O Julga~ 
mente de Samey", o joma1 O Globo abre uma 
nova linha analitica que, daqui por diante, c_erM 
tamente haverá de ser secundada por outros 

·órgãos de imprensa neste País. Refiro:me-à 
d.iscussáo, já agora, do legado do Presidente 
José Samey, antes mesmo de completado o 
seu mandato, antes mesmo de se chegar a 
um termo da nobre missão que lhe foi come
tida pelo Congresso Nacional, pelo povo bra· 
sileiro e, de certa forma, também, pelo destino. 

-Importante, Sr. Presidente, para completar 
o desmentido cabal sobre interpretações cap
ciosas que foram veiculadas de maneiras diM 

--versas. Importante é se obseJVar a ·maneira 
absolutamente isenta com que o jornal O G!o-
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bo se debruça sobre a Administração José 
Samey até este momento e analisa a~iperspec~ 
tivas até o fim do mandato. Oevo dizer que 
pela primeira vez se faz análise justa, a interpre~ 
tação correta do papel desempenhado pelo 
Presidente José Samey e pelo seu Governo 
no atual contexto e no quadro geral da história 
republicana. 

O editorial está dividido em duas partes. 
A primeira se reporta especificamente ao pa
pel político do Presidente José Samey e da 
sua gestão. A segunda parte refere-se ao de· 
sempenho na área econômica,_ __ 

No que diz respeito ao papel político de 
José Samey, o editorial raz-uma discussão mi
nuciosa, detalhista, sobre cada passo, sobre 
cada item da execução-do programa de transi
ção democrática neste País. E se dá a devida 
importância a este fato, Sr. Presidente - à 
conquista definitiva das Iib~rdades democrá
ticas; à estabilizÇ~ção do Estado de direito em 
nosso País; à garantia de uma transição pací
fica e da rotatividade do Poder. 

Habitualmente, Sr. PreSidente, os nossos 
analistas políticos fazem Vístã groSsa sobre es
ta componente fundamental _da gestão pública 
neste País, que é a componente política. Dá-se 
como natural e corrente o fato de termos hoje 
assegurada a transiÇão democrática. E não 
se atrtbui maior importânCia à dis_cusSão- e· não 
se procura rememorar cada ponto, cada etapa 
desse processo, que foi lento, que foi penoso, 
que foi duro, que .foi sofridO,- mã:S que foi sus
tentado 'com fibra, com determinação e com 
imparcialidade pelo Presidente José Samey. 

Habitualmente nos fixamos nos aspectos 
mais difíceis que compõem a Administração 
na área econõmica e esquecemos que o Brasil 
havia saldo de um regime autoritário de vinte 
anos, que era um País tateando ainda na pe
numbra, na incerteza, sem segurança quanto 
à consistência do processO que estávamos es
tabelecendo. De fato, tud.o era novo, Sr. Presi
dente. Era preciso estabelecer um bom rela
cionamento entre os Poderes; era preciso go
vernar por consenso; era preciso ter a audiên
cia da Nação; era preciso respeitar a opinião 
divergente, situação muito diferente do pro
cesso anterior, quando esta Casa funcionava 
apenas como car..ório para a homologação 
das decisões do Poder Executivo, quando a 
opinião pública era silenciada, os meios de 
comunicação arrolhados, a livre manifestação 
do pensamento simplesmente_ impedida ou 
cerceada. Era uma situação extrema~nte di~ 
ferente, quando as decisões tomadas pela tec
nocracia eram concluzidas_de forma one-way, 
de forma unilatera~ sem o cotejo com alterna
tivas, sem a comparação com outras propos
tas, sem a necessária submissão à análise, 
ao crivo da Nação, pela sua representação 
poHtica e pela sua consdênda,-que -é à impren
sa nacional. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador M,slr~ 
condes Gadelha, V. Ex~- rne _ç:pncede urrt apar
te? 

O SR. MI\RCONDES GADELHA -Ou· 
ço o nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor _Mar~_':?:!)~es Gadelha, no editorial · objeto 
do comentário de V. Ex" neste instante, divul
gado PelO jolnal o Globo, há wna" rererência 
àquilo que representou o grande momento 
político institucional brasileiro, em termos de 
nQITT_'lalização da nossa vida democrática: é 
a sonvO:cação da Assembléia Nacional Consti
tuinte e a proinulgação doi Carta Magna em 
5 de o~tubro c:l.e 1988, da qual fomos nós, 
Congressista~. _legisladores ordinários, inves
tidos da função cg__nstituinie, signa~rios da· 
qüele .importante ~oc~ento que passou a 
orientar a vida política, económica e sociaJ 
do País_. Diria a V. Ex' que, no instante em 
que sé saúda O(foVem_o :do Presidente Sarney 
através deste editorial, não podíaQ1os, repor~ 
tando-nos a esses fatos que antecederam ao 
edital e, sobretudo, aos últimos 30 dias, deixar 
9e res~~r a irilciativã âõ Côn9resso ~aclo
!lai, através de suas Liderançàs mais expres
sivas, em_ elaborar um elenco de medidas re
putadas indispensáveis ao sOerguimento ecO
nômico, fmanceiro e social do País. Então, 
[!este instante em que se registra auspicio
samente esse aspecto da atual Administração 
Federal, confiada ao Presidente José Samey, 
não podemos, de forma alguma, sob pena 
de não refletirmos a realidade brasileira, orriitir 
ãquilo Cltie representOu-uma cOlaboraçã.O-fn--:
dispensável a que o Governo se encorajasse 
a adotar essa postura e enviar todas essas 
medidas que começam a ingressar no Con-
gresso- Nacional para nossa apreciação. Por
tanto, nobre Senador Mar condes Gadelha, não 
queria d~sperdiçcir a -oportUnidade de projetar 
o próprio Congresso, neste ·momento em qUe 
se examina a conjuntura política nacional, 
som_ enfoque parti<::ularizado pelo editorialista 
em relação à Administração do Presidente 
Samey._ 

OSR.MARCONDESGADELHA-Mw· 
to obrigado a V. Ext, nobre Senador Mauro 
Benevides. V. Ex' se ántecipa, de certa forma, 
ao objetiv9 do pronunciamento que faço neste 
momento, quando procura mostrar que atual
mente existe uma perfeita sintonia entre o Po
der EXeCUtivo· e o·congreSsb_Nacional. Hoje 
tenros um trab~ho a duas mãos. O Legislativo 
propõe, o Govemo__dispõe, o legislativo envia 
um. elenco de medidas e o Governo fat • ~m 
arrazoado a respeito de matérias que já (;-stão 
em andamento, incluídas naquele documen
te?, de outras que se propõem a pôr em execu
ção com a ajuda do Corigr~sso Nacicirial e 
outras .. a que, afinal de contas, não pode dar 
curso por limftações de ordem constituCional. 

Este é o estilo brasileiro-definitivamente im
Plantado na vida pública deste -País: É--esta" 
harmonia, é esta discussão serena, lúcida,~ 
contribui para que venhamos não s6 canso~ 
lidar o sistema democrático neste País, mas 
lançar as baSes para a i-etõmada ào c::reSci~ 
menta económico. 
AQr~deço a V. ~ o apoio,- a- ajuda que dá 

corrresSã-IúClda interpretaçãõ- das relações 
entre o Congresso e -o Poder Executivo. 

Dizia eu, Sr: Presidente, que o editorialista 
tem a hone:Stidãde de fazer menç~ à situação 

anteriormente vivida pelo País e -da qual saí
mós. Abr~-se _o edito~al_com uma pergunta: 

"Em que Condições encontrava-se o 
País quando Samey assurr:tiu o Governo 
e como vai transmiti~lo ao sucessor?" 

Para dizer, em seguida: 

"_() Brasn Saia dé"i.iril regiine'eril que: 
reUniões_ Cívicas d~spertavam -suspeitas 
policiais, em que se considerava qualquer 
manifesta_ção .~_7 tr~blhadores como agi
tação, em que se-denunciava subversão 
nas letras de canções, no enredo de_ tele-· 
novelas, na pregação dos Evangelhos. 

.. Um País rnartiri_za_do, de um !~do, porcas
sações, exílios, obscuraspráticas de to_rtu
ra, e de outro, por tentativas de sabota
gem! de te~rlsnio, de guerrilhas. Divi
dido entre civis e militares; e até no âmbito 
das Forças Armadas, entre a área de in
formações_ e dos quartéis," 

Numa_ situação" -Com"O é"5Sã; Sr. Presidente, 
e-ra.-=ae se esperar que tivéssemos Uma transj
ção traumática, cheia de percalços, de retro
cessos, como algUns vizinhos nossos sofre
ram e os ex_emplos não são muito distantes, 
Sf. Presidente. No entanto, .o espírito de tole
rância deste Presidente _que aí se encontra fez 

- com qtie-Se ma:i1tivesse"-a c6e,são social i_ntern,~ 
dO País, ffialgr8.d0-tivesse que enfrentar mais 
de oito nlil grevés,-·s-em·ja·maJs .. ter eXercitado" 
o uso da força. Eni-que pese ter enfrentado 
um sem-núm~_r_o de processos eleitorais, onde 
ó jogo de paixões se desencadeia tambêm 
sobre a Administração Pública;_eJ1l: que pese 
ter enfrentado dificuldades econômicas, por 
pressões internas e--éXtemas, "apesar de tudo 
isso, o Presidente se manteve à altura da digni
dade--do seu posto e do seu mandamento 
constiluCional, à altura da Constituição que 
jUrou, e consegUiu preservar_ toda a- inteireta 
desse lastro S6cio-cultur5U do Brasil, que é a 
co('dialidade, a tolerância, o e_spírito de conci
liação. O embora todas as conimtes p-Olíticas 
e iâeológicas passassem a ter expressão den· 
tro e fo"ra do COngresso, embora o entrecho
que de opiniões tivesse sido o mais intenso 
e o mais candeilte de-todos os_teri1Pos neste 
País, nuné3. a-Serenidade lhe faltOu e nUnca 
as instituições vi_eiam a sófr~r qu_alquer amea
ça, em funçãO- dã-intensidãde dos debates e 
aos pleitos-colocados pelas diversas correntes 
de opiniões neSte País. -

O Sr. Mansue"to de Lavor.......: Peni1íte V. 
E,{f um aparte? -.. 

o SR. MARCO!'IDES GADEÍ.HA- Só 
um instãnie, nobre Senador Mansueto_de la· 
vor. 

Sr. Pl-esiderl.te, o -editorialista tem o cuidcido 
de..dizer que tudo isso não foi obra-do_acaso. 
N6s criamoS o veio de dizer que as conquistas 
sociais, politicas são sempre fruto de forças 
imanentes à própria evolução social. 

A nossa interpretação higeliana da História 
sempre nos induz a pensar que não há um 
fio condutor de uin processo, que não há urna _ 
responsabilidade para al~m das ;:sções da pró-
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pria sociedade, e que ora o acaso, ora as forças 
sociais naturtrls respondem pela estabilização, 
respondem pela preservação de conquistas 
porventura auferidas. 

Sr. Presidente, O 0/obo faz justiça em dizer 
que Qão é obra do acaso essa instabilidade, 
mas aí está a posição, o papel, o dedo do 
Presidente José Samey, sempre mantendo 
um equilíbrio em melo à tempestade que esta
mos neste momento acabando de atravessar. 

Ouço o nobre Senafor Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Eminente 
Senador Marcondes Gadelha, V. EX', calcado 
em um editorial do jornal O Globo, edição 
de hoje, focaliza o papel do Presidente José 
Samey nesta etapa da trans!ção_ d~mocrãtica. 
Louvo V. EXt pelo piOni.mciamento,pelo bri
lhantismo das colocações, mas Ouso discor
dar do tema fundamental, tanto do editorial 
como do pronunciamento de V. Ex', tendo 
em vista aquele ponto já levantado anterior
mente peJo Senador MaUro Benevides. que 
me antecedeu no aparte a V. EX'. A transição 
democrática, sobretudo _essa transição brasi
leira, longa, difícil, mas se_mpre urna transição, 
já com conquistas palpáveis no terreno polí
tico e das liberdades individuais e sociais não 
foi fruto da atuação in&vi,dual de quem quer 
que seja, seja do Presidente da República, seja 
de alguém investido deste ou daquele man
datq eletivo; ela foi, realmente, urna conquista 
do povo, através dos seus segmentos m~is 
representativos. Destaque-se, sobretudo, o pa
pel do Coilgresso Nacional, e de todas as for
ças políticas. Destaque-se a funçao dos parti
dos políticos brasileiros, que tiveram um papel 
imPortante, e numa fase em que precisava 
consolidar e concretizar a aspiração geral do 
povo brasileiro por democracia, contra o auto
ritarismo. Foi preciso que o maior partido da 
Oposição de então, o PMDB, se unisse a uma 
facção do partido do Governo, que era naquele 
momento dissidente, formando-se o PFL, e 
então se criou a transição democrática, que 
deu sustentação à fase inicial do Governo Tao
credo Neves, que tinha como vice-Presidente 
Josê Samey. V. Ex' disse muito bem: entre 
uma das cauSas que colocou Samey foi o 
destino, uma das artimanhas do destino. Era 
preciso, então, dizer que o Presidente José 
Samey, na reãJidade, nessa linha de raciocínio. 
Isto é, esse fio da meada à que se_ refere V. 
.Exf, nesse processo histórico Social dos povos, 
em busca do seu bem-estar, do seu aperfei
çoamento, que não é só material, é sobretudo 
um bem·estar espiritual e político, no sentido 
das liberdades ........ não é preciso somente pão 
para o povo, ê preciso também liberdade para 
o povo - então, nesse sentido, neste fio linear 
jampis poderia ser tecido o do Presidente José 
Samey ou do político José Samey porque, 
pouco antes de ser Presidente da República, 
pelas circunstâncias que todos _sab~mos. o 
então Senador José Samey era Presidente do 
partido que dava susten_ta_ç_ão ao GC?~mo au. 
todtário. 

Não é Sua Excelênda, po_rt_anto - e não 
é o caso de aqui relembrar ou voltar à tona, 

àQUeles episódios - mas • sabemos que real
mente Sua Excelência não pode ser o fio con
dutor dess.e processo,_ porque, esse processo 
começou muito antes de o Presidente José 
Samey assumir a Presidência da República. 
Credite-se mais do que ao Presidente José 
Samey- ao~ Congresso Nadon~. est_e, sim, legí
timO representante do povo br.ttsileiro; credi
te-se_às forças sociais e políticas do País, _às 
organizações cMs, como a OAB, a CNBB, os 
sindicatos; credite-se aos partidos políticos, ao 
PA..." a que-pertence v. Ex!', que ousou discor
dar formando uma dissidência, uma aliança 
e _u;, novo partido político, para não continuar 
apoiando o regime arutoritário do passado 
que a sociedade queria enterra~. Cr~dite-se 
ao PMDB, credite-se a lnysses Gwmaraes, que 
é hoje o grande sacrifiçado por causa da tran
sição democrátiG.a. Pessoalmente, aqui vai o 
depoimento, só para não me alongar no aparte 
que V. Ex~ teve a generosidade de me con
ceder. 

Uma vez fui reclamar: "Mas, Dr. Ulysses, 
cada vez que V. Ex~ aparece ao lado de José 
Samey, interferindo no Governo José Samey, 
V. Ex' perde 5 ou 10 pontos no lBOP." E S. 
f:x:!' respondeu: "Eu sei disso, mas não estou 
apoindo o Presidente José Samey; estou 
apoiando a transição _democrática, que é fun
damental; precisamos sustentar o Presidente 
e o seu GOverno, porque é essencial para essa 
transição democrática." Sendo assim, emi
nente Senador Marcondes Gadelha, aplaudo 
o pronunciamento de V. Ex', porqu_e coerente 
como Uder do Governo nesta Casa, mas, mes
mo tempo, para registro nOs Anais, devo dizer, 
que o Presidente José Samey não pode obter 
o maior crédito nessa tarefa e nessas conquis
tas alcançadas até então. Concordo com o 
editorial e com V. Ex', de que fJZemos avanços, 
houve progresso. Apesar da crise económica, 
do caos social, temos conquistas que são mais 
importantes do que meras conquistas mate
riais; são as liberdades; a liberdade de impren
sa é uma delas; a liberdade política, também, 
fundamentalmente; as eleições livres. como 
estamos verificando agora e como vimos no 
ano passado nas eleições de prefeito e gover
nador. São conquistas, mas essas conquistas 
não podem ser atribu1das ao Governo José 
Samey. Ao contrário, em momentos decisivos 
de avanços dessas conquistas e dessas etapas 
fundamentais da transição democrática, o Pre
sidente interferiu para fazer com que essas 
forças parassem, ou V. Ex' não se lembra das 
interferências indébitas do Presidente José 
Samey sobre o Poder Constituinte, chegando 
a tal ponto_ de acusar o Poder Constitu~nte 
de fomentar o caos neste País? Então, nobre 
Senador, era preciso que se recordassem es
sas coisas, e o faço até lamentando interrom
per o brilhante poronunciamento de V. Ex', 
para que a História saiba realmente e ela sabe 
muito bem, mais do que pelo fato de um sim
ples e modesto aparte como este, para que 
se registrarem que os fatos foram um tanto 
diferentes do que enfoca o editorial desse con
é o jomal O Globo, e também de que V. Ex", 
cumpiindo quase um dever de Uder, enfoca, 
caJcado nesse comentário. Agradeço a V. EX' 

e lamento até em contraditar, em parte, a linha 
do pronunciamento_ -~e V. Ex'. 

O SR. MARCONDES GADEUIA- No
bre Senador Mansueto de Lavor, o contradi
fódo ~ a base da vida parlamentar, e fico feliz 
com a participaçao de V. EX', ainda que venha
mos a discordar e que os nosso pontos de 
vistas sejam diametralmente opostos em cer-_ 
tas circusntâncias, não na totalidade. 

Por exemplo, concordo com V. Ex" quando 
diz que não se pode atribuir exclusivamente 
ao Presidente da República o mérito._dessas 
conquistas. Nem o Senhor Presidente_ da Re-· 
pública se arrogaria esse mérito, e quero crer 
que pelo seu espírito toJerante, pelo culto que 
tem da tolerância, pelo seu espírito democrá
tico, o Senhor Presidnete da República jamais 
aceitaria a exaltaç_âo da sua personalidade, ja
mais aceitaria o culto à personalidade de se 
colocar como figura centralizadora de todo 
um processo político, de colocá-lo num pe
destal, como se todas as forças sociais tives
sem que lhe render homenagens, e ele sozi
nho conduzisse todo esse complicado xadrez 
que constitui a consecuçao da estabilidade 
democrática no Brasil. Não, por seguro, essas 
forças sociais também colaboraram, profunda 
e intensamente. Não se pode negar o papel 
do Congresso, dos sindicatos etc. 

O que predso dizer, nobre Senador, é que 
não se pode excluir o Presidente da República 
desse process_o, em subestimar o seu papel, 
e, o que é pior, negar importância a essas 
conquistas. a termos assegurado um patamar 
de participação política digno das mais eleva· 
das dentro do contexto das nações. Neste mo
rnentq, países de cultura secular, eu diria que 
países de cultur_ij_milenar, ainda se deblateram 
em uma luta intestina, vi,sando conquistar es
sas liberdades comezinhas, _o direito à reunião 
pacífica, o direito à livre manifestação de pen
samento, o direito de voto; e sabe V. ~ que 
sociedades com muito mais tempo e com 
muito mais ~eriência do que a do Brasil, 
ainda neste momento não conseguiram con
quistar, não conseguiram vislumbrar no hori
zonte a saída para essa situação de convi
vência soda! respeitosa, elevada. e de partici
pação política condigna a que o Brasil faz jus 
neste instante. 

O Presidente José Samey não pode ser ex
cluído deste papel, e é para isso que chama 
a atenção esse editorial do Jornal O Globo . 

. Quanto à participação do partido de V. EJr, 
quanto à participação do Dr. Ulysses Guima
r8es, figura por demais respeitada, venerada 
por todos nós. inclusive por mim, que me or
gulho de ter sido outrora liderado pelo politico 
Sr. Ulysses Guimarães; quanto ao papel do 
seu partido, quanto ao papel de Ulysses Gui
marães dentro desse processo, temos que fa
zer uma análise mais cuidadosa. O Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro e o Sr. 
Ulysses Guimarães apoiaram o Governo Sar
ney tinha popularidade para transferir para o 
seU partido, até quando o Sr. José Samey deti
nha 80 a 95% de estima da população brasi
leira, capaz de eleger 22 Governadores do seu 
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partido. Não faltou apoio do PMDB nem de 
Ulysses Guimarães até_ quando o Governo go
zava de popularidade, e era muito bom indicar 
ministros, presidente de autarquia, fazer dire
tores de empresas estatais, era muito bom 
possuir o Estado que naquele momento goza
va das boas graças da população. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. 
EX' outro aparte? 

O SR. MARCONDES GADEUIA- 56 
um instnate, nobre Senador. Ouvi V. ~ pa
dentemente e depois prometo a V. ~ tódo 
o tempo que julgar conveniente. _Tão logo o 
Governo Samey atingia aqueles indices, o 
PMDB fazia questão de dizer aos quatro ventQs 
que eram os seus economistas os autores do 
"Plano Cruzado", que eram os seus eÓ:mo
mistas os autores daquele milagre, daquela 
amostra grátis do paraíso, em que todos ti
nham emprego, em que havia renda suficiente 
para todos, onde tpdos disputavam, em pé 
de igualdade, as mesmas mercadorias. Ftlas 
poderiam, porventura, existir, mas se houvesse 
carne na ponta da ftla o trabalhador ou o seu 
patrão disputavam com as _mesmas condlções 
aquela iguaria. 

Quando o "Plano Cruzado" ®1Jgia o seu 
prestígio, o PMDB fazia questão de colocar 
o Presidente José Samey como o seu Presi
dente de Honra. Tão logo a população desco
briu o logro a que fora submetida, o logro 
eleitoreiro, destampadas as umas de 15 de 
novembro, quando tudo falhou, quando tudo 
murchou, qua,ndo aqueles que prometaram 
fazer escorrer leite e mel da bica dos casarias 
deixaram apenas um rastro de desesperança, 
quando não mais restou ao povo senão o gos
to amargo da sua boa vontade fementida, af 
o PMDB voltou as costas ao Presidente da 
República. N. não tinha mais a Aliança Demo
crática. Ai não havia mais transição política. 
N. não havia mais "Plano Cruzado". N. não 
havia mais redenção econômica. Agora era 
wna fuga desvairada, era uma debandada ge
ral de um processo que esse partido se arroga
va, no começo, de haver construído. 

Nobre Senador, esta é uma observação par
da] que estou fazendo sobre o processo, e 
a qual continuarei logo após, a fim de não 
fazer V. EJCI' esperar mais pelo aparte. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Agradeço 
a V. Ex!' Antes de citar o PMDB, já havia citado 
oPFLcomo ... 

O SR. MARCONDES GADELHA- O 
PFL continua apoiando o Governo. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Continua, 
através de uma parcela, corno também uma 
parcela do PMDB apóia o Governo, há até 
Ministros filiados ao PMDB no Governo Sar
ney. Assim eu citei o PFL, para demonstrar 
que não era tarefa de um só partido poUtico, 
e a causa do afastamento de parcela conside-
rável do PMDB do Governo Sarhey· foi fuilda
mentalrnente esta, Senador Marcondes Ga
delha. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA -
Qual foi, nobre Senador? Qu~ro ouvir, com 
atenção, qual foi essa causa. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sim, com 
toda a atenção _é bom_ t?Uvir, porque é Impor
tante sa_ber: quando s_e constitu_i a_Aliança De
mocrática com os dois partidos, o PMDB, que 
já existia anteriormente, lutando contra o regi
me autoritário, e os dissidentes do PDS, que 
formaram O novo partido - PFL -, o docu
mento-base dessa aliança democrática focali
zava pontos fundamentais do Programa do 
PMDB, inclusive assumia compromisso pe-
rante a Nação, compromisso <?-Valiado por 
Tancredo Neves, de que era fundamental 
apressar as reformas de base do País, a cor:ne
çar pela reforma agrária e pela refOrma do 
sistema financeiro, entre outras, para não falar 
em saúde e educação. Quando Taricredo Ne
ves faleceu, na noite mesmo em que o Sena
dor José Samey assumia, em caráter defini
tivo, a Presidência da República, Sua Exce-
lência fez um pronunciamento à Nação, com
prometendo-se, com a emoção que se justifi
cava nessa ocasião, que nenhum dos compro
missos do_ Presidente T.:incredo Neves e da 
Aliança Democrática seriam relegados no seu 
Governo. Paulatinamente- inclusive para· de
monstrar isso, não tinha nenhuma obrigação 
de fazê-lo, manteve todos os Ministros nomea
dos pelo Presidente_Tancredo Neves, esta, a 
história ~ paulatinamente, com o cOntinuar 
não tanto dos anos, mas até dos meses,. o 
Presidente Samey e seú Góvemo se forain 
afastando daqueles compromissos. Eis a ra
zão, nobre Senador Marcondes Gadelha, fun
damentalmente: os que deixaram o Governo, 
os que se opuseram ao Governo Samey, mes
mo sendo de um partido que lhe dava susten
tação, reClamaram não por cargo, nem por 
Ministério, nem por funções públicas, mas pe
lo esquecimento. No caso da reforma agrária, 
Tancredo Neves criou o Ministério da Reforma 
Agrária; Sarney manteve esse Ministério, foi 
lá, veio cá, terminou extinguindo-o, e a reforma 
agrária não se fez. Nunca estivemos tão atrasa
dos em termos de reforma fundiária, ou não 
falo nem de reforma agrária, que é mais am
pla, do que durante o Governo José Samey! 
Todos os compromissos foram ... 

O SR. MARCONDES GADEUIA- S6 
um instante. Foi JoSé Samey ou a: Constituinte 
que dispôs sobre a reforma agrária? 

O Sr. Mansueto de Lavor- Não! Antes. 
A ConstitUinte é re-cente; o Governo José; Sar
ney foi bem antes. Eu estou dizendo isso por
que V. Q• faz urria pergunta dessa. Então, 
José Samey se compromete_u, inclusive, a fa
zer a reforma agrária. Mas se comprometeu 
com todos os pontos do Documento da Alian
ça Democrática, todos os pontos!; nenhum 
ele relegou. Ao assumir o Governo 'deVia, ter 
dito:- "Esse eu não vou aceitar, não é com
promisso meu; é comPromisso de Tancredo 
Neves." Como depois mudou o Ministério, di
zendo: Agora, eu teriho o meu Ministério; o 
Ministério não é mais de- Tancredo. Mas aí, 
mesmo c;.om o seu Ministério, não quis fazer 

as reformas, dizia os culpados que eram ora 
as forças progressistas, ora a imprensa, ora 
o Congresso e, ultimamente, acusou os em
presários pela alta dos preços, pela inflação. 
Afinal de contas, Samey termina o seu Gover
no não assumindo a responsabilidade .de ser 
Presidente da República, porqu,s acusa todo 
mundo pelas mazelas do seu Governo, menos 
a ele próprio e a sua equipe. Senador, eu esta
va apenas relembrando esses fatós para dizer 
que aquela parcela majoritárta do PMDB que 
se afastou do Go~rnó Sarney, não se afastou, 
pura e simplesmente, por causa desse· ou 
aquele cargo, até porque, se fosse por cargo, 
estariam eles com esses cargos nos Ministé
rios. Os que não se afastaram do Governo 
têm Ministérios, têm cargos de primeiro, se
gundo e quinto escalões, estão todos ai, _do 
PMDB, com cargos. Os que se afastaram per~ 
deram os cargos, m_as ficaram com as propos
Uls _de reforma da Aliança Democrática, deferi~-_ 
dendo os avanços sociais ao_ lado do povo 
brasileiro. Infelizmente a Legenda-i-tão se afas
to.u a tempo. O próprio Presidente da Legenda, 
que não se afastou a tempo é opinião minha 
-, está pa-gando por isso, pagando caríssimo 
por isso, neste momento, no julgamento po
pular. Não quero alongar-me, não vamos en
trar em polêmlc:a, mas acho- que a questão 
não é tão simples assim ali fisiológica, como 
V. Ex' coloca, em termos dessa parcela do 
PMDB que, - em tempo ....;.;. se- afastou do 
Governo Saméy porque ele não cumpriu ne
nhwna ctas promessas fundamentais em ter
mo de reformas para o povo brasileiro. 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Com todo o respeito, !lebre Senador, eu diria 
que o Presidente Samey cumpriu, ou delegou 
poderes ao próprio PMDB para cumprir todos 
os seus compromissos na área econômica. 
Afinal de contas, a gestão econômica deste _ 
País foi entr_egue literalmente ao PMDB - o 
Ministério da Fazenda e a Secretaria de Planew 
jamento eram ocupados por militantes_ do 
PMDB, membros do Diretório do PMDB, indi
cados pelo Dr. Ulysses Quimarã.es, apoiados 
por todo PMD~_ e com plenos poderes Para -
executar um plano do qual não se tinha a 
mínima experiência neste País, um plano intei
ramente heterod_oxo,- um plano Keynesiano, 
um cepalino, um plano complementar avesso 
à ortodoxia monetarista que havia presidido 
a vida do País ao longo de vinte anos. O Exce
lentíssimo Senhor Presidente.da República Jo
sé Samey: ace:ttou isso com a maior naturali
dade, diria até com encantamento, com em
penho, e atribuiu poderes limitadoS para Que · 
o PMDB exercesse essas funções que alcan
çassem inclusive, a área de reforma agrária, 
porque também, sucessivamente, os Ministros 
da Reforma Agrária eram militantes, miados 
ao PMDB: O Ministro Dante de Oliveira, o Mi
nistro Marcos Freire, o Ministro Nelson Ribeiro 
nosso querido paraense, também indicado pe
lo Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro. Essa área deiicada, esSa área com pro· 
funda conotação social foi deferida ao PMDB, 
exatamente pela sensibilidade social aguçada 
que o Partido terri. 
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No entanto, diz V. Ex~ que a r_eforma agrária 
não andou. Em seguida, veio e~ Constituinte, 
que podia fazê-la progredir e, eventualmente 
também, isso não aconteceu. Não sei por que 
a responsabilidade é do Excenlentíssimo Se
nhor Presidente da República José Samey, 
também nesse campo específico. Sua Exce
lência assumiu o compromisso e o mantém 
e agirá dentro da lei, à luz do que a Consti
tuição estabeleceu. 

V. E:<!' dizia que uma -parcela majoritária do 
PMDB se afastou e, iriféliúnénte, não se afas
tou_ a tempo. Não sei o que V. Exo chama 
"a tempo". Se "a tempo" é quando o Senhor 
Presidente começou a perder popularidade, 
aí, sim, é onde aponto a causa da fuga do 
PMDB. Não fof fisiologia; concordo com V. 
Ex", porque até hoje o PMDB continua ocu
pando cargos de importância do primeiro ao 
último escalões deste País. Se fôssemos extin
guir os cargos do PMDB, chegaríamos ao ano 
3000 e não terminaríã:moS, nobre Senador 
Mansueto de ,Lavor. Não foi fisiologia; foi uma 
artimanha política quando o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República começou a 
perder popularidade por fracasso do Plano 
Cruzado, obra dos economistas e dos politicas 
do PMDB, que, pelo menos, assumiram isso 
para vencer as _eleições de 1986. Foi, aí, então, 
que começou a debandada e é isto que V. 
EX" chama "a tempo"; quer dizer: deveriam 
ter saído a tempo, ou seja, logo que o Governo 
começou a perder popularidade. No entendi
mento de V. Ex" e da maioria do Partido que 
abandonou o Governo, só se deve apoiar o 
Governo quando está bem, só se deve apoiar 
o Governo quando está com o índice de popu
laridade elevado. Logo que o Governo cai em 
desgraça, manda a astúcia política, manda o 
raposismo que fujamoS do barco, manda qUe 
todos abandonem aquela nau que navegava 
a velas bandas. cheia de esperança, inflada, 
exatamente, pelo sopro político do Partido do 
Movimento-8emocrátlc<>Brasi!eim0 qtie V. 
~identifica como "a tempo" é, exatamente, 
quando o Governo começou a perder popula
ridade. Ao invés de reconsiderar o seu poslcio» 
namento na área econômlca, ao invés de aju
dar o Governo a recuperar a J!lelhor das expec
tativas do povo brasileiro e fazer com que a 
Nação se envolvesse num plano de ajuste in
terno,- com que a Nação se envolvesse num 
Plano de recuperação das finanças públicas, 
de retomada do crescimento econômico, o 
PMDB. simplesmente, voltou as costas e disse 
que não tem nada a ver com isso. 

Esta, nobre Senador, é a história recente, 
e não sei como podemos dar uma interpre
tação diferente a esses fatos; eu não tenho 
o dom de adMnhar o que vai- no íntimo de 
cada um; só posso analisar os fatos pelo seu 
aspecto exterior; só posso analisar os fatos 
pelo conjunto dos elementos que os com
põem. Não sei se, individualmente, a interpre
tação de V. Ex", a posição de V. Ex", talvez, 
fosse a mais pura, talvez tivesse uma razão 
muito específica, de ordem ideológica, de or
dem ética, de ordem politica e filosófica mas, 
de modo geral, a análise que se faz, neste 

Pais, é de que o PMDB aQandonou o Governo 
por razões puramente político-eleitoreiras. 
Quando se extraiu do Governo todo o sumo 
de popularidade que podia oferecer, o PMDB 
estava lá para se beneficiar disso; tão logo 
o gqverno começa a descer nas_ pesquisas, 
o PMDB bu_sca outra rota, busca outra vertente 
e, -lamentavelmente, V. Ex" informa que não 
vai conseguir enganar o povo brasileiro. 

Neste momento, o PMDB atravessa uma 
fase difíCil e digo - concordo com V. Ext 
não faz justiça ao passado deste Partido, que 
tem uma: tradição belíssima, que tem uma 
tradição de luta contra a ditadura, que aqui 
se sacrificou, que aquf, Caírem as suas melho
res expressões políticas sob o tacape da dita
dura; um Partido que tem uma história que 
é consubstancial a História do povo brasileiro, 
de recuperação das suas liberdades - mas, 
neste momento, enfrenta extrema dificuldade, 
não por ter-se afastado do Governo (ora de 
tempo, por não ter-se afastado, ou qualquer 
tipo de. interpretação, mas simplesmente por 
incoerência; o PMDB procura ter uma perso
nalidade distinta da do Governo que ele ajudou 
a construir, cujos fundamentos e bases lançou 
e dos quais, até hoje, não nos conseguimos 
libertar completamente. Sabe V. ~que gran
de parte da inflação ...:.... sobre a qual vamos 
discutir daqui a pouco, porque o editorial tam
bém envereda pelo campo económico, e aí 
sim, numa parte mais crítica - fundamen
ta-se no fato de que até hoje pagamos um 
preço altissúno pela audácia do PMDB nos 
seus diversos Planos Cruzados. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permita-me 
V. Ex!' uin aparte, nObre Senador Marcondes 
Gadelha? --

o SR. MARCONDES GADELHA- Ou
ço V. Ex" com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Pre_sidêncla sente-se no dever de alertar 
o ilustre orador e o seu não menos ilustre 
aparteante de que o tempo disponível é de 
três minutos. 

O SR- MARCONDES GADELHA- Sr. 
Presidente, pediria a V. EX' fosse tOlerante, por
que estamos começando o nosso pronuncia
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador, serei tolerante, mas V. Ex" 
está_esgotando os seus 50 minutos. Os pode
res encantatórios de sua oratória não nos per
mitiram perceber que se está aproximando 
dos .50 minutos e há outro orador inscrito. 
Mas V. Ex' continua ~Orf! a palavr~. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Sr. 
Presidente, estou dividirido, demôcraticameii
te, o meu tempo com o Senador Mansueto 
de Lavor, qUe está enriquecendo o meu dis
curso. Pes;o_a V. Ext tolerância e sei que, como 
"tucanO", de boa formação política, tolerante 
tqmbém,_ haverá de permitir que estes dois 
Partidos _que estão na planície - V. Ex" voa 
alto!, discutindo os seus problemas, conti
nuem fazendo-o. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Sena
dor, eu dizia que o erro do PMDB foi não 
se haver afastado do Governo no devido tem
po. 

O SR. MARCONDES GADELHA - O 
que V. Ex" chama de "devido tempo"? 

O Sr. Mansueto de Lavor -V. Ex' inter
pretou "no devido tempo" de uma maneira 
realmente que não corresponde. A queda da 
popularidade do Presidente José Sarney foi 
justamente por não ter correspondido às ex
pectativas que eram as do PMDB, com muito 
mais razão, porque embutidas no Programa 
do PMDB, que eram os compromissos da 
Aliança Democrática. Então, no momento em 
que o Presidente se afastou desses compro
missos, o PMDB não devia esperar mais, não 
devia ter mais esperanças de recuperação às 
causas populares do Presidente Sarney. Isso 
foi o que eu queria dizer. Para não mais tomar 
o tempo de V. Ex?, e sendo obediente, que 
o sou, ao chamado do Presidente, principal
mente quando se trata da figura tão amiga 
do eminente Senador Pompeu de Sousa, que
ro diztr que não tenho o menor ânimo de 
discutir mais sobre o Qoverno Sámey, pois 
para mim ele é coisa do passado; devemos 
discutir a sucessão presidencial, o futuro Presi
dente, as coisas do futuro; o Governo José 
Samey é coisa do passado; não há mais o 
que fazer com o mandato de Sua Excelência. 
E é por isso que não votei cinco anos para 
a sua gestão, porque eu sabia que íamos cair 
neste vazio que é hoje o Governo Samey. En
tão, quero apenas dizer que lamentei interrom
per o curso- do raciocínio de V. Exl'., a frm 
de que algumas colocações de V. Ex'., não 
coincidentes com o que houve, de fato, nesses 
acontecimentos, que- rios causaram, muitas 
vezes, alegria ao participar, e outras vezes tris
teza, fossem traduzidas de uma maneira mais 
aproxjmada dos fatos, conforme os retalhes 
que quis colocar no pronunciamento de V. 
Ex"., principalmente no que tange à origem 
do apoio de todos os grandes Partidos ao Go
verno do Presidente Samey, que tinha tudo 
para acertar. O problema do Plano Cruzado, 
por exemplo. foi uma proposta que, julgada 
hoje, parece-coisa terrivel, mas, dentro daquele 
esquema do momento, era muito boa. V. ~ 
diz que foi o PMDB, mas o PMDB não é tecno
crata; é economista, que não tem mandato, 
que não sabe o que é voto, que não vive em 
cantata com o povo, que-não sente as aspira
ções populares. O Presidente Ulysses Guima
rães não foi consultado; foi comunicado a pos
teriori Nenhum dos Parlamentares, aqui, no 
Congresso, foi consultado; todos souberam! 
E eófnO á proposta parecia, naquele contexto, 
razoavelmel'}te boa, desde que acompanhada 
das reformas que eram os compromissos ori
ginais do Governo Sarney, todOs apoiaram. 
V. Ex" apoiou, aplaudiu. O PFL foi o mais entu
siasta dos apoiadores do Plano CrUzado. Não 
foi só o PMDB; o PFL também aplaudiu, o 
PFL também se beneficjou do Plano Cruzado, 
na medida em que foi pOssível b(;!~eficiar-se. 
Sê realmente o resultado eleitoral de 86 decor-
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reu só do Plano Cruzado, e na eleição de 85 
o PMDB praticamente ganhou as eleições em 
todas as Capitais, com ex<:eção de algumas, 
é claro que se tem de analisar esses fatos 
sem conduzir à interpretação de acordo com 
aquela linha que V. Ex' propôs no seu pronun~ 
ciamento. Agradeço a atenção. Não estamos 
interessados em discutir Governo Samey, que 
para mim é coisa do passado; creio que deva
mos discutir, agora, o presente e o futuro. O 
presente é a sucessão presidencial, e o futuro 
é _o- Brasil, sob a égide de uma redemocra
tização conquistada, se tivermos o bom senso 
de eleger um homem à altura deste momento 
histórico, c-om a maturidade, com a tranqül
lidade, com o espírito de estadista, com o dis
cernimento daqueles que realmente querem 
o País para a frente e não com os olhos para 
o passado. Muito obrigado. 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Agradeço a V. Ex•, dizendo que também não 
estou interessado no que passou._ O que pas
sou tem importância para a História, e inte
ressa, evidentemente, a qualquer governante 
que a sua imagem histórica _seja a mais fiel 
possível e traç.acla sem qualquer paixão. É por 
isso que informo a V. Ext e a esta Casa Que 
o Presidente da República - conversei com 
Sua Excelência hoje pela manhã - atribui 
um significado muito especial a esse editorial 
do jornal O Globo de hoje, porque é essa a 
imagem é que o PresJdente tem de si próprio 
e com essa imagem que Sua Excelência gos
taria que o seu Cio'ler:no entrasse para a Histó
ria. EstoU preocupado, nobre Senador, com 
o futuro também. Digo a V. EX' que o futuro 
depende muito d_o _presente, deste pequeno 
momento que estamos vivendo~ deste _aqúi 
e agora, em que carilinb~IJlQS sobre um "fio 
de navalha", no que diz respeito_ à área econó
mica que vamos discutir. em $eguida. 

Quero só fmalizar esta parte do meu discur
s_o dizendo que, no que tange ao relaciona
mento entre o _Presidente da República e a 
Assembléia Nacional Constituinte -_que V. 
EX' suscitou-, quem lhe responde é o Próprio 
editorial do jornal O Globo, quando diz: 

"Adotando essa diretriz _conciliatória, 
Samey completou a pri~eira etapa de 
sua missão com a convocação da Consti
tuinte;" - V, Ex• não vai negar que foi 
Samey quem convocou aAs;se.mbléia J::ia
cional Constituinte-"a segunda e histó
rica etapa efetivou-se com a promulga
ção da nova Constituição da República 
que jurou obedecer. 

Infelizmente tal atitude que_ lhe custou 
agravos e injustiças recebtdas com im
passível serenidade de estadista, embora 
lhe_ tenha assegurado uma dimensão de 
grandeza polltica, não teve correspondên
cia no plano administrativo." 

E digo a V. Ex', agravos e injustiças desne
cessárias, inteiramente descabidas. O Presi
dente foi agredido, por diversas vezes, durante 
o processo constituinte, sem que isso trou
xesse nenhuma contribuição à e_laboração 

tQnstitucional, que prosseguia, aqui, impas
sível, diante de qualquer que fos~e o cOmpor
tamento do Governo. O Presid,ente foi agre
dido, repetidas vezes, por membros da Assem
bléia Nadonal Constituinte, numa atitude que, 
diria, absolutamente inócua, desnecessária, 
extem.porânea, tanto assim que, logo promul
gada a Constituição, o Presidente disse que 
seria o primeiro a cumpri-la; agora, na quali
-dade, de_ President~ da RepÇlblica, na qualidade 
de ddadão b_rasileiro, tinha o direito de opinar, 
corno o frzeram milhares e milhares de brasi
leiros, gue erlviaram cartas, com sugestões, ª esta Casa, que fizeram críticas, por esCrito, 
aos Srs,_ Constituintes. Fosse diretamf:nte,fos
se através da imprensa, fosse por outros ffieios 
de comunicação, discutiram, com toda _a liber
dade, os trabalhos da Assembléia Nacional 
Çonstituinte. Por que grupos organizados ti
nham o direito de vir, aqui, conversar com 
os Srs. Constituintes e, às vezes, impor, de 
forma até descortês e pouco parlamentar, os 
seus pontos de vista. dian~ dos Srs. Con_sU
tuintes, e o Presidente da, República, ddadào 
brasileiro, investido da mais alta magistratura 
neste Pais, não tinha o direito de opinar, qual
quer que fosse o tom, crítico ou não, conwn
dente ou não, cáustico QU não? O Presidente 
tinha o direito de opinar sobre os trabalhos 
da Assembléia Nacional Constituinte. A isso 
se_chamou de interferência, ingerência desca
bida, intromissão indevida e outras formula
ções, outras adjetivações absolutamente sem 
qualquer sen_tido. 

Mas isso também é História, nobre Senador 
Mansueto de Lavor, isso também passou. 

fmporta saber que, promulgada a Consti
tuição, o Presidente da República foi o primei
ro a jurar cumpri-Ia, e o vem fazendo em tOda 
a sua it1tei~eza. 

sr: Presidente, se o_ editoria1ista coloca o 
Pr~sidente numa posição respeitabilíssima no 
plano político, por medida até de isenção não 
J)óderia furtar-se a fazer Críticas à situação eco
nôrnica do País. E, em certos trechos, chega 
â ser até mUito cái..!Stlco, particularmente 
quando fala_ do processo inflacionário e dos 
'diversos planos ou pacotes, como refere o 
editorial, que pretenderam substituir as leis de 
mercado por artifícios que medeiam entre a 
pressão fiscal e a ameaça policial, deixando, 
into_c8dci, a· dr anda fmanceira. Esta se mantém 
sob o falso pretexto de que a rolagem da dívida 
e a pressão de juros da dívida externa não 
corl~}tyf:m fatore:;; infladonários. Crttica, de 
maneira rude, o nível de inflaç-ão, hoje em 
torno de 30%' e se insurge contra a tese que 
fala que a inflação está sob control$. 

.Sr. Presidente, não negarnos_razão ao jomal 
. O_Gfobo quando traz as suas preocupações 

quanto ao processo jnflacionário. Este é um 
ponto do presente que tem papel decisivo so
bre o futuro. 

Felizmente, se a inflação não está sob con
trole, pelo menos conseguimos afastar o risco 
da hiperinflação. E a hiPerinflação, não tenha
mos nenhuma dúvida, poderia, sim, corroer 
as bases do sistema democrático em pouquís
simo tempo. A História não -fala de qualquer _ 

pais que tenha r~sistjdo a dois meses de hipe
rinflação. A História, ~eja na República de Wei
mar_, seja na Hungria em 1956, seja na Bolívia, 
recentemente, seja na própria ArgehfihiÇa His
tória não registra instituição democrática que 
tenha suportado dois meses de um processo 
hiperinflacionário. 

Estamos com uma eleiç4o às portas; daqui 
a três meses teremos eleição. Mas se, num 
dado momento, a população perdesse a con
fiança na Instituição, se perdesse a confiança 
na moeda, se perdesse a confiança no Gover
no, se desacreditasse do mercado financeiro, 
se partisse, alucinadamente, sobre o mercado 

. de bens reais, com exacerbação brusca de 
demanda, com ft,~ga da moeda em busca de 
outros ativos, corno ouro e dólar não tenha
mos dúvida que também as eleiçõeS deste 
ano estariam seriamente ameçadas e todo es
se processo democrático, que muitos julgam 
natuml, que muitos_julgam uma conquista fru
to d!! evoi_u_çã_o dª_s_for~ sociais, estaria_tam
bém sob um risco muito sério. 

Felizmente, Sr. Presidente, neste momento 
não se fala mais em hiperinflação neste País. 
Até um mês atrás, era o mote de todos os 
dias no jornal; até um mês atrás, era a coiwersa 
de to_das as _rodas, desde_ o tecnocrata mais 
sofisticado até: o homem do povo preocupado 
com o seu salário. O risco da hiperinflação, 
sobretudo quando se divulgava o que_ se pas
sava na Argentina e o que se passou na Vene
zuela, com multidões saqueando supermer

-cados, depredando mercearias, à busca do 
que comer. Este quadro, Sr. PresJdente, levava 
a uma iminência de pânico também a socie
dade brasileira. 

Hoje, este quadro, felizmente, está afastado, 
há confiança no mercado. V. Ex" pode avaliar 
pela evolução do d6lar no paralelo e pela evo
lução do ouro, que sofrem quedas seguidas 
peJas subidas nas bolsas de mercadorias. 

Tem V. ~ outro_s indicadores m1.,1ito fortes 
para falar da pujança da economia braSileira 
neste momento. 

o- que vou dizér, aqui, Sr, Presidente, pode 
parecer uma heresia; o que vou_ dizer pode 
ser uma tese falaciosa; o que vou dizer, aqui, 
pode contrariar o senso_cornum, mas, aftrrno, 
insisto em que a economia brasileira vai multo 
bem, a economia brasileira está pronta para 
um novo salto simplesmente tnimaginável. 

Muitos escamoteiam esta realidade e se ba
seiam apenas nos índices de inflação~ o que 
saberno,s féJZ parte de um jogo de meia dúzia 
de potentados, que ficam especulando no 
mercado_fmanceiro e operando contra as ba
ses da sociedade que sofrem o processo infla
cionário, no sentido de manter ganhos absur
dos, lucros não operacionais que, muitas v_e

zes, são maiores do que os se1,1s ganhos com 
produção e cOm venda de mercadorias. 

Se. por inStante, abstrairmos a- inOação, e 
olharmos em volta a produção real deste P~s, 
va_mos constatar que a indústria, por exemplo 
cresceu 5,5% este mês, sendo gue. em alguns 
Estados, çomo o Paraná, alcanÇ9u ~as de 
9,5% de crescimento, o que raz lembrar os 
hons tenlpos d_e cres(;imento, o que faz !em-
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brar os bons tempos de Jusceiino Kubitsch!~k. 
Vamos verificar que a agricultura no Brasil, 
durante o_ GoveritO José samey;-CreSC::eu 40%, 
acabando com aquele mito da estagnação 
perpétua. Tínhamos uma agricultura estabi~ 
lizada em tomo de 50 milhões de toneladas 
de_ grãos, que não saía desse patamar e que 
atravessou 15 anos. Malgrado a população 
crescesse, aumetando as necessidades .e as 
bocas para alimentar, a agricultura do Brasil 
permanecia estagnada na faixa dos 50 mi--
lhões de toneladas de grãos. Hoje, te_mos re
cordes históricos acima_ dos 70 milhões de 
toneladas_ de grãos, como jamais hoLJve na 
História deste País. 

O nosso comércio eXterior, Sr. Presidente, 
bate também todos os recordes. Estamos 
com saldos na balança comercial que ultra
passam 20 bilhões de dólares ao ano. 

O nível de emprego, -que talvez seja o melhor 
iõ.dicador sobre o estado de saúde de uma 
economia, apresenta os rúveis mais elevados, 
a taxa de desemprego é a mais baixa da déca
da, Podemos ver também empiricamente, 
sem precisar de dados estatísticos, alguma 
elevação do padrão de vida da classe média, 
muito embora todos reclamem da crise; multo 
embora todos fa1ern das dificuldades que o 
País está atravessando; muitos transformam 
o dia-a-dia em um invisíVel muro de lamen
tações. 

Vemos, Sr: Presidente, que a classe média, 
mais do que nunca, usufrui das benesses da 
civi1ização: tira férias com mais freqüênda, via
ja com maís freqüência, todos os aviões estão 
lotados, dentro e fora do País, inclusive ultra
passando o período das férias escolares. 

Ontem, a televisão mostrãva que há 100 
mil brasileiros na Inglaterra e que, até setem
bro, todos os vôo estão lotados. Mesmo aque
les que fazem as críticas mais contundentes 
esquecem-se de fazer a análise dentro de sua 
própria casa. 

Outro dia, Sr. Presidente, observei um aio 
falho da revista Veja, precisamente cjuan-áo -crl-
ticava a viagem do Presidente da República 
à França. A revista Veja publicava uma matéria 

dos, o que também indica um aumento da 
oferta de produtos, da variedade de novos pro· 
dutos colocados à disposição do público e 
a boa situação financeira das empresas. 

Digo a V. Ex' que as empresas privadas na
cionais estão muito capitalizadas, estãO muito 
bem servidas em termos de liquidez, tanto as
sim que investem multo no mercado finan
ceiro. Hoje, temos cerca de 120 bilhões de 
dólares _girando no mercado financeiro e esses 
recursos não sã'g do grande público nem do 
pequeno poupador - sabe muito bem V. EX 
-mas de um empresariado nacional que está 
fortemente capitalizado e, sobretudo, não está 
enâividadO. Esta, a situação da economia bra
sileira na hOra presente. 

Agorã, justiça seja feita, há uma crise de 
finanças públicas. O setor estatal vai multo 
mal, mas é exatamente este Governo que já, 
na undécima hora do seu mandato, resolve 
assumir com determinação a dispoSição de 
recuperar as finanças do Estado, não- para fa
zer um rhilagre de última hora, não para resol
ver a crise brasileira de uma hora para outra, 
e, sim; -pelo rfienris, para garantir a estabili
dade, a confiança nas instituições e, sobretudo 
preparar o terreno para que o sucessor possa, 
afinai de contas, colocar este País no eixo da 
sua vocação de grande Nação economica
mente pujante e socialmente justa. 

Senhor Presidente, vejo que V. EX' me acena 
éõtri' 6 refógio, mas pediria um- pouco mais 
de paciência e de tolerância a V. Ex". Estou 
prestes a concluir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- v~ Ex• possui uma retórica tão viva e tão 
rica que; realmente, o tempo passa e não senti
mos, já passou bastante de uma hora. Orador 
tão abundante, acho _que, atualmente, só o 
Fidel Castro_ e talvez o_ Sr. Leonel Brizola ... 

O SR MAACQNPES GADELI:IA- Má
rio Covas: V. EJc!' eStá-se esquecendo do seu 
candidato. · 

Sr. Presiderite, não há como negar a inflação 
é _sempre uma espada de Dâmocles sobre 
a vida inStitUcional deste País. Mas neste mo
mentO podemos assegUrar três aspectos, pelo 
menos. de que a hiperinflação não vai acon
teçer e o pro-cesso eleitoral reforçará a confian
ça, porque a hiperinflação é primeiro, sobre
tudo, uma crise de expectativas da sociedade, 
segundo, a economia brasileira, o setOr priva
do, vai inuito bem neste País; e, terceiro, neste 
momento o Governo faz um eSforço para re
cuperar as finanças públicas. Outro não é o 
sentido do pacote enviado ou recebido pelo 
Governo do Congresso Nacional. O Congres-

de capa com o título "Delíc:iãs lá fora, raiva 
em casa ou ódio aqui", cOiSa dessa natureza, 
dando a entender que a classe média estava 
indignada com a viagem do Presidente da Re
pública, porque a sua qualidade de vida se 
havia deteriorado. Entretanto, na mesma edi
ção, na seção "CartaS do Leitor", aquele -pe
queno editaria] que Ve;a publica toda a sema
na, divulga os seus índices de venda de assina
turas e mostra que estas cresceram de 700 
mil para 920 riiil assinaturas,-fofâ 160 mil ven
das em bancas de jornais. Outra revista, a Isto 
é Senhor, também proclama um aumento de 
vendas extraordinária. Quem lê essas revistas 
é a classe média. E são revistas caras, cUstam 
7 cruzados em média. No entanto, as vendas 
aumentaram assustadoramente e essas revis-
tas se vangloriam do aumento das suas subs
crições e das suas vendas em bancas; mas 
ainda, publicam encartes publicitários cada 
vez mais volumosos, cada vez mais caros, ca
da vez mais bem elaborados, mais sofistica-

_ __g, faz um elenco de proposições para recuK 
perar as fmanças e o Governo está cumprindO 
relig'iOS-aiTt"ente àqUelas determinações. O 
Congrêsso~falou em privatização e o governo 
enviou proposta privatizando 18 empreSas; o 
Congresso falou em venda de imóveis e o 
Governo enviou proposta veitdehdo I O mil 
imóveis aqui, em Brasília. Hoje mesmo uma 
segunda medida está sendo encaminhada ao 
Congresso, veridenâO 4 lnil terrenos do servi
ço-de património da União no Rio de Janeiro. 

O CongreSso propõe a_ redução de alíquotas 
para importações, e esta é uma medida muito 
importante para o controle da inflação e o 
GoVernO se dispõe d cumpri-la talvez nesta 
semana ou, no máxfmo, na próxima s_emana. 
Com: a redução de alíquotas de importações 
teremos três efeitos pelo menos: q empre
sariado brasileiro será forçado a competitivi
dade; segundo_,_aumentará a oferta real de 
bens físicos dentro do País; e, terceiro~ o Go
verno encontrará um meio mais eficiente de 
se desvencilhar do volume de cruzados que 
obtém em troca dos superávits em dólar da 
sua balança comercial. Ao invés de inundar 
monetáda, o Governo fará eritrar no País bens 
de capital e insumos básicos e, se depender 
de rrum, também bens d'ª CQnsumo duráveis 
e bens não duráveis._ 

Sei, Sr. Presidente, que essas medidas en
contrarão resistências muito fortes, porque 
contrariam interesses, mas aí onde está ajusti
ça que o editorial também faz ao Presidente 
Sarney. Sua Execelência teve que enfrentar 
uma espécie de cultura inflacionária, que sem~ 
pre existiu ne·ste País, e que chega a permear 
as instituições, inclusive o Congresso Nacio
nal. Toda vez que se fala em enxugar a má
quina estatal, toda vez que se fala em desesta
tizar,_ern_privatizar, em desengordurar o Esta
do, Sr. Presidente, há sempre uma reação 
igual, em sentido contrário e, às vezes, até, 
bem mais-forte. EsperainOs que agora, tendo 
a iniciativa partido do Congresso, venha a calar 
mais fundo no seio desta Casa e possa j:)r6S
perãr e, afina] de contas, tenhamos uma cola-. 
boração para reduiir o déficit público, que, 
em últiina análise, é um dos elementos que 
compõem o tripé inflacionário, junto com a 
crise decorrente da dívida externa e a crise 
de expectativas a que noS aludimos. 

Sr._ Presidente, encerro- este pronunciamen
to dizendo -que o editorial permite ainda ilações 
muito mais amplas, é um texto muito rico, 
que aborda a aÇão do President~ nos divefsos 
Campos~ Não falamos aqui, Sr. Presidente, do 
sucesso da nossa diplomacia, no que diz res
peito à integração latino~ameficana; mas o 

-editorial faz menção a este ponto; não falamos 
aqui da ação do Governo no c-arnpo soda!, 
mas o editorial faz menção a esse aspecto. 

Gostaria de concluir, Sr. Presidente, com· 
a própria frase do editorialista, no seU último 
período, sobre o julgamento final a que se 
propõe o jornal O O lobo com este documento. 
Diz o editoriãlista: 

''Agrade ou não a críticos precipitados, 
a verdade é que ficará "- Sarhey - " 
como um grande Presidente que não pô
de fazer um grande Governo." 

cOnSidero, Sr. PiesidEmte, qu~ a frase está 
corre_ta na sua premissa_ inicial. Temos um 
grande P~esidente, mas temos que corrigir o 
período final. Um Presidente que se esforçou 
para fazer um grande Governo, que mantém 
e manterá este esforço até à hora de passar 
a faixa para o seu sucessor. Enganam-se os 
que pensam que o Governo terminou; enga
nam-se os que pensam que temos apenas 
uma preparação para a entrega do mandato 
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ao futuro Presidente da República. O Governo, 
o Presidente_ da República continuará o seu 
esforço, o-seu empenhO para colocar a econo· 
mia em níveis compatíveis com as melhores 
expectativas do povo brasileiro. Logramos_ um 
grande e extraordinário sucesso no campo pow 
lítico, não podemos desprezar esseJato, não_ 
podemos esquecer nunca que, graças a Deus, 
alcançamos um patamar de participação polí
tica extremamente respeitável, e que jamais 
teremos retrocessos e que jamais teremos in
voluções_e que jamais regrediremos ao obscu
rantismo do passado. No entanto, é predso
também manter um esforço determinado para 
melhorar sempre, cada vez mais, as finanças 
públicas deste País, para que se complete o 
ciclo da transição; não só com a garantia das 
instituições como_ também com expectativas· 
as melhores possíveis, no que diz respeito ao 
campo econômfco. Já somos a a~ economia 
em termos de Produto Interno Bruto, mas isso 
representa apenas uma promessa para mi~ 
lhões de brasileiros, que ainda vivem, sem 
maiores _esperãnças, uma vida apenas vegeta· 
tiva, pobres de Deus, pobres de_Jó e pobres 
de amor. 

Este Governo, Sr. Presidente, pretende criar 
as bases para a redenção de toda a popul<;tçào 
brasileira. 

Senhor Presidente, para concluir peço a V. 
Ex" que faça conStar deste pronunciamento, 
na íntegra, o Editorial "O Julgam<;!nto. de Sar· 
ney", do jornal O Globo.-_ 

Era o qUe -tinha a diz_er, Sr. Presidente. (Muito 
bem i) 

DOCr.JMENTO A Q(JE SEJ?EFERECJ
SR. MN?CONDES OADEUIA EM SEU 
DISCURSO.-

O JULGAMENTO DE SARNEV 

Em que -condições encontrava-se o País 
quando Samey assumiu o GoVeriíO ~e como 
vai transmiti-lo ao suceSsor? Responder a esta 
indagação é fundamental para que se possa 
optar entre as propostas com que o~rcandl~ 
datas à Presidência se dispõem a enfreriiar 
esse legado. 

Cabe preliminarmente reconhecer que o 
atual Presidente,_sereno e tolerante ao extremo 
da da inércia, deu pleno cumprimento a mis
são outorgada a T ancredo Neves e que os 
desígnios da Providência colocaram em suas 
mãos. · 

O Brasil sãía de um regime em que reuniões 
cívicas despertavam suspeitas poiidais; em 
que se considerava qualquer manifestação de 
trabalhadores como agitação em que se de~ 
nunciava subversão nas letras de canções, no 
enredo de telenovelas, na pregação dos Evan· 
gelhos. Um País martirizado, de um lado, por 
cassações, exílios, obscuras práticas de tortu
ra; e de outro, por tentativas de sabotagem, 
de terrorismo, de guerrilhas. Divídido entre ci
vis e militares; e até no âmbito das Forças 
Armadas; entre a área de informaçõeS e dos 
quartéis. 

Era de se. temer, na transição, o desenca
deamento de atas de vingança e revanchismo, 
como _ocorreu noutros países em que a aber· 
tura politica redundou em maiores fraturas na 
sociedade. Aqui, a .1f!istianão consistiu apenas 
num_ texto -de iei, efetivando-se como procedi· 
menta nacional._Apagaram-se os ressenti· 
mentes de tal modo que corremos o risco 
de esquecer as_ causas e os efeitos daquela 
ruptura constitucional que jamais deverá repe· 
tir-se. 

Não foi obra Po acaso, Samey, de início, 
cõrivoéou-a sede do GoVerno dirigentes sindi
cais a r<;!ligiosos, estudantes, representantes 
de partidos ainAª clandestinos, juntamen!e 
com líClereS empresariais e políticos, imprimiu 
novas diretrizes aos órgãos de segurança e 
de informação. Em-nenhuma crise considerou 
necessária a prontldão nos 9uart~is. Enviou 
ao Congtesso prOjetas de lei que resultaram 
na fatal remoção do sistema autoritário, esta· 
belecendo uma sociedade democrática que 
não o se ·resfrlóge- às elites, sem exclusão de 
nenhuma classe ou minoria. 

- - - ,---- - --

Hoje somos um Pafs em que a_s liberdades 
estão asseguradas; em que lideranças de to· 
dos os segmentos da sociedade participam 
dos debates sobre o destino nacional; em que 
a censura foi abolida"; em que mllhares de 
greves se desencadearam, provocando pertur
bações rnuitÇlS vezes desnecessárias. Um País 
em que se_ _yem realizándo, _a cada ano, elei
ções livres e _diretas. Em que se identificam 
civis e milHares; _em que a palavra dos Minis
tros rrtiütares é tratada como opinião política 
e não ~como pronunciamento ou ameaça. Em 
que toâos Cis motivos ideológicos assumiram 
expressAo partidária. Enfim, um País em que, 
entre s.eus líderes, só um mantém-se coagido, 
prisioneiro das liberdades que se dispô_s a as_
seg_urar <::ornO .supremo mandatário. 

Adotando es.sa dlretirz conciliatória, Samey 
completol!- a p_rimeira etapa de sua missão 
com a conVocaÇão da Coristituinte; a segunda 
e histórica etapa efetivou-se com a promuJ
ga~ão~~a nova ConstituiÇão da República que 
jurou ?bedecer. _ - _ -

_Infelizmente tal atitude que lhe custou agra
vos e tnjustiças recebidas com impassível se
renidade de estadista, embora lhe tenha asse
gurado urna dimensão de grandeza política, 
não teve correspondência no plano admlnis~ 
trativo. 

Antes de tomar decisões de política econô· 
mfca ou social, preocupou-se em-consultar 
.todas _as correntes. Com-- isso, -os interesses 
corporalíYài:r de -classes e grupos passaram 
a sobrepor-se ao interesSe geral, resultando 
no virtual bloqueio de quaisquer iniciativas. __ 

·sem Sér atendido nos apelos para a ftxação 
de pactos, admitiu a emissão de pacotes sob 
inteira responsabilidade de equipes governa
mentais, cuja incompetêncía está inapelavel
mente assinalada nos sucessivos fracassos 
dos planos cruzados 1, CrUzado n e Verão. 

Em março,-1_1á perspectrVba de wna inflação 
de 6% o Presidente exclamava que havia "algo 

de errado e isso é uma coisa que temoS _de 
investigar"_ Hoje, considera-se "vitoriosa", 
uma "estabilização" da taxa mensal de 30%, 
admitindo-se como razoável que "se ele\_'e a 
45% em setembro". Chama-s:e·a iSso de "infla
ção sob controle''. 

Não se.pocje culpar apenas as equipes buro
cráticas do Governo por essa sitUaÇão, pois 
a comunidade acadêmica, abrangendo eco-__ 
nomistas das mais diversas escolas. inclulndo 
ex-Ministros da Fazenda, trouxe a sua: contÍi· 
buição para eSsa sucessão de pacotes que 
pretenderam substituir as leis do mercado por 
artificias que medeiam entre a pressão fiscal 
e a ameaça policial, deixando fnfocada_a "ci
randa financeira". Està se mantem, sob o falso 
pretexto _de que a rolagem da dívida Interna 
e a pressão dos juros da dívida externa não 
constituem fatores inflacionários. 

Também na o _Vau~ 'reiterar a- deSculpa do 
déficit público pelo adiamento de cortes de 
despesas. Não há mais o que cortar, Como 
o Presidente vem afirmando, o GovernO .QaSta 
apenas o que arrecada e inclusive _a execução 
orçamentária vem sendo supt:iravitáriã. 

Enquanto isso, os serviços públicos essen
ciais se desagregam por falta de recursos e. 
as empresas responsáveis- pela ínfra·estrutura 
de energia, transportes e comunicações estão 
ameaçadas de colapso. -

Com r a rãs exceçõeS, cessam os investimen
tos ou efetuam·se em atividades econômicas 
"'marginais", na -tentativa de se fugir ao risco· 
de uma rnorat6ria interna, num País em que, 
na observação do ilustre brasileiro Octávio 
Gouvêa de BuJhões, remunera-se o dinheiro 
com taxas reais altísgjmas, redundando em 
concentração da renda e estímulo do consu
mo para o qual acaba derivando wna parte 
da poupança em ascensão. 

O trágico resultado é que a inflação toma·se 
invencível, pois conta com a complacência 
dos poderosos interesses que com_ ela se be
neficiam. - -

São ess.as as duas faces do legado do Go· 
vemo~ Sarney~ _ - - -

No âmbito político, um dima de paz e de 
plena restauração das instituições democrá~ 
ticas, cujos reflexos transcendem as nossas 
fronteiras, abrangendo o Continente_S_ul-Ame
ricano como decorrência _da iniciativa brasi~ 
!eira de uffia ''diplomacia de cüálogo cüreto 
doS Presidentes". 

No âmbito administrativo, a manutenção de 
uma herança de distorções provfiidas do regi
me anterior e baseadas num falso cüagnóstico 
das causas da crise econ6mica~social. 

Que compromissos assumem os candida· 
tos da Presidência diante desse legado/ O jul
gamento de suas proporções afefuar-se-â nas 
urnas, de 15 de novembro. -

O de Sarney já se delineia na história para 
quem obsezva com isenção o seU des_empe
nho n.;.~ restauração da democracia. Agrade 
ou não a críticos précfpitados, a verdade é 
que ficar.á corno um grande Presidente que 
não pôde fazer um grande Governo. 
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DURANTE O DISCURSO DO SR. MAR
CONDES OADELHA, O SR. NELSON 
CARNEIRO, PRESIDENTE, DEIXA A 0\
DEIRA DA PRESIDÊNCIA. Q{]E É OCU
PADA PELCJ_ SR. POJ.1PEU DE SOOSA, 
3• SECRETARIO. . -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo fi. palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JOTAHY MAGAUIÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente_, Srs. Sen_~Qor_~. feliz estou por ter ouVL
do o Llder do PFL dizer que a economia brasi· 
letra vai bem. -

Trazemos a V. Ex•s dados que demonstram 
a importância da rodovia BR-30 para o nosso 
Estado - a Bahia - e Vimos solicitar das 
autoridades competentes a sua pfonta con
clusão. 

da população do Estado. 42% desses dois 
lnül1óes e oitoCentos mil concentram-se nas 
áreas urbanas, sobrétudo nos municípios de 
Jequié, Vitória da Conquista, Ilhéus e ltabuna, 
ficandO 65 outros 58% distribuídos pela zona 
Mal, como é típfcõ de uma região na qual 
as principais atividades econômicas são de· 
senvolvidas no campo. 

A BR-30 se desenvolve entre as mic:rorre
giões de ru.clhor c:lima _e solo do Estado da 
Bahia e que se apresentam como uma área 
de grande concentração de riquezas, caracte
rizada por uma _economia_ agro-exportadora, 
gei'ádora de significativo volume de exceden.
te, economia -notável pela grande diversifica
ção de cUltufa,S-com peso expressivo na pro~ 
dução total do Estado. 

Dentr_e as cultura._s permanentes podemos 
salientar a piaçava, que responde por 90% 
da produção estadu;:~l, seguida pelo cravo-da· 
índia (86% )_. dendê (78%), cacau (75%), café 
(61% ), ptmenta-do-reiriO" (55-%), guaraná 
(48%_) e seringueira (44% ). Na microrregião 
cacaueira se concentram cacau, seringuE:.ira 
e coco; nas microrr~iões da Chapada Dta· · 
mantlna Meridional, Planalto de Conquista e 
Jequiê predomina a cultura do café~ na dos 
TabUleiros de Valença, ca~au, seríngueíra, c:ra-

- -vo-da-iridia, piaçava, dendê, pimenta·do:..reino 
e guaram~ .. 

A BR-30 é rodovia federal que cana oS ESta
dos de Minas Gerais e Bahia, e faz parte do _ 
Sistema Rodoviário Sul-AmeriC:ano, ini:erJigaii.-
do, junto com a BR-70, o Bra_sil e a Bolívia. 
Representa a ligação mais curta de Brasília 
com Salvador e com o Complexo Portuário 
fihéusfCampínhos, e ençurta em 160km adis
tância entre Brasilia ~ as capltais de Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco e a já referida Salvador. 
Cortá a Bahia no sentido oeste-leste, desenvçl
vendo-se entre os paralelos trez_e e dezesseis 
ele latitude sul, indo desde o limite estadual 
com Goiás, no meridiano -quarenta e seis, até 
o litoral, no meridiano_ trinta e nove, ambos 
meridianos de longitude oeste. SeU felevo es
tende-se desd(:t os Chapadões do OeSte; -ca
racterísticos do Cerra-do ba"iano, atravessando 
o Vale do Rio São Erªnclsco, passando pelos 
contrafortes das Serras do SincOrá e-'E:spinha
ço, onde atinge altitude$_ superiores aos mil 
metros, para depois cruzar o Plarialto de Con
quista, estender-se por sobre os t?tbuleirqs 
costeiros e ir morrer na _pfanícíe líiorânea, onde 
assume altitudes de até cem_ metros. 

AO ser conc;:luíd~~-~ BR-30 terá 1.138km 
de extensão, dos qt,~~s 681 no território baia
no. Do total, 607km já foram trabalhados. es
tando pavimentados 349km e em fase de lin
plantaçào 258km;_àos restantes 53-1 km, ainda 
a serem atacados, 429km estãó em Mlrias Ge
rais e 1 02km na Bahia: - · 

A importância da BR-30, para nós baianos, 
advém do fato de que atravessa 1 O mlcrorre
giões, do Estado da Bahia; que no seu con
junto têm 121 municípios que constituem, as
sim, a área de influência da BR-30. As micror
regiões por ela cortadas são: Chapada Dia
mantina Meridional, Serra Oéfal da Bahia, Je
quié, 'p]analto de Conquista, Pastoril de \tape
tinga, Tabuleiros de Valença, Ericosta do Pla
nalto de Conquista, Chapadões do Rio Corren· 
te, Médio São Frand,sco.. e Cacaueira. 

Esses 121 municípiOs perfazem uma super· 
ficie com 4rea de aproximadamente 170 mil 
qui\õmetros quadrados, o que corresPOnde a 
cerca 30%_ da área ~stadual. A!:>rigan:. ~ma 
população de aproximadamente dois milhões 
e oitocentos mil ha_bitantes, segundo o censo 
de 1980, ó que cotresponde a cerC:a de 30% 

No tocante às culturas temporárias pode~ 
mos destacar, ·na áre-a dEi influência da BR~30, 
o "algodão, com 87% da produção do Estado; 

- o_arioz Com (42%) a banana (38%), o milho 
(33%) a· mandioca (29%), o feijão (2Õ%) e 
o tomatecom--(24% ). Os grãos se concentram- -
nas mTctortegiões dos Chapadões do rio Cor
rente, Médio São Pràncisco, Chapada Dia
mantina Meridional e Serra Geral da- Bahia; 
a banana se concentra na micr'orregião ca
caUeirã; o tomate n<;~._microrregião do Jequié. 

OS"'dadps que 'limos citando são do CEl~ 
Cêrifrõdé Iritormações e Estatística do Estado 
da Bahia, relativOs ao ano de 1986. 
~ Segundo essa fonte, na área de influência 
da BR-30 a pecuária no anã de" 1987 mostrou 
Uma posição expressiva, com o seguinte qua· 
dro: rebanho bovino 720 mil cabeças, o que 
representa 37% da população bovina do Esta
do, suínos com 29% e caprinos com 13% 
dos respectíVos tOfa1S do J;stado. Anote--se que 
a -atividade pecuária visa sobretudo à produ~ 
ção de carne. 

A atividade pesqueira, qtie é bastante desen
volvida na costa da Bahia, terá, com a condu· 
sao da BR-30, um escoadouro adequado em 
direção aos Estado de Minas Gerais e Goiás, 
e para ó Distrito Federal,_ · · 

_Na área de influência da BR-30 está- em 
franco desenvolvimento a _produção mineral, 
com destaque para ametista, barita, cristal de 
J"C?<::ha, """'ç:alcário, chumbo, grafite, manganês, 
magileSita, quai1zito e zinCo, encontrados na 
Chapada Diamantina Meridional, Serra Geral 
da Sabia, Planalto de Conquista e Tabuleiros 
de Valença, tendo tido em 1987 um movi
mentO de c:erca de 41!? inil toneladas. _ 

Vale ainda ressaltar o interesSe da BR-30 
parcf o tL!rismo tendo--se em vista o acesso 
ao lítoáil, que ela facilitará. 

Com relação ao ICM. no ano de 1988 as 
J O mic::rorregiões que comPõem a -área de 
influência da BR-30 arrecadaram 15% do total 
do Estado, tendo arrecadado 29% --do total 
do ITBJ. Note-se que se se exc;luir do total 
do !CM a cidade de Salvador, com seu parque 
industrial já consolidado, e Carilaçarí, onde 
se localiza o Pólo Petroquímica, grande gera
dor de [CM, a participação da área de influên
cia d~ BR-30 amplia-se para 32%. 

Senhor Presidente e Srs. Senadores acredi
--tarri6S que do quadro. traçado tenha. ficado 
absolutamente clara a importância da constru
ção da BR-30 e a conS§qüente necessidade 
de sua pronta cohdusão - çonc:lusào que 
enfaticamente estamos, desta tribuna, solid
~ndo às autoridades federais competentes, 
Como complementação desse pronuncia
mento, quero, inicialmente, por uma questão 
de ética, referir-me a uma crítica que fiz neste 
Plenário, sexta-feira passada, ao Ministro do 
Interior, João Aves. 

Bas,eado nul!la f10tida do Jornal A Tard~, 
do meu Estado, declãiei qúe S. Ex!'_ estaria 
fazendo um desmatamento na reSião dO Rio 
Corrente, criando_ problemas ecológicos. S. 
Ex fez uma c.arta:" ao Jornal A Tarde, que foi 
publicada em edição posterior. 

Quando é publicada urria noticia, a meu 
respeito, que considero merecedora de retifí-
c;ação e faço uma carta ao órgã_o de comufli:· 
~ação que a publicou e essa carta não é- divul
gada, fico, realmente, preocupado com a que
bra do princípio ético. 

Eirtão, _por uma questão de ética, qu~ro fa
zer registro do desmentido do Ministro, embo
ra meU querido amigo e Colega e Senador 
lourival Baptista já o tenha feito anteriormen-

." te~ O Sr-_Ministro não se dirigiu a mim pedindo 
retificação, mas o faço espontaneamente. 
Quero dizer, complementai1.dõ que, infeliz
mente, os órgãos que deveriam c;uidar da eco
logia no nosso Estaç!o çlão licenç;:~ para esses 
desmc;~;tamentos, muttas vezes sem a neces
sária visão dos problemas que cãuSãrãõ à eCo
logia, não se preocupando com os prejuízos 
que ocorrerão com os desmatamentos permi
tidos que prejudlcam os rios, como no caso 
d.a região C<!caueira. Lâ todos os desmata~ 
meittós foram IeitóS cOm a Ilc:Emça dos órgãos 
responSáveis e Os rioS deixaram de ser caudã
losos, passaram a sofrer as conseqüências da 
estiagem, noS períodos mais prolongados de 
seca que temos tido, e tomaram-se riOs quase 
secos. 

Portanto, a Jicenç& en{ si não vai -~rlisti~r 
os possíveis pecados, é preciso ver _se real
mente esses atas predatórios_que estão sendo 
praticados, os desmatamentos não irão preju
dicar, no futuro, aqueles rios caudalosos da 
região do São Frandsco. 

Senhor Presidente, ligeiramente, já que es
tamos ·com o Plenário '1otado", e-hão quero 
tomar a atençã_o dos nobres colegas, queria 
fazer ligeira referência, breves comentários so· 
bre o pronunciamento do meu Coleg8, Líd~r 
do Pfl, Senador MarcondeS Gadelha. 
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A economia vai bem! ~ uma acertiva com 
a qual não concordo . .t: uma declaração que, 
para mim, está fora da nossa realidade. 

Fala S. ~no aumento da produção agrí~ 
cola; aumentamos a prõdução agrícola de ex· 
portação, mas diminuímos a produção agrí· 
cola daqueles produtos da alimentação dos 
brasileiros. ~ só pegar os próprios dados ofi· 
dais que vamos ver que píodutos como o 
milho, feijão, arroz, têm tido_diminuição na 
sua produção, no seu cultivo. Aumentamos, 
e muito, as nossas áreas de produção para 
a soja e outros produtos de exportação, a dos 
produtos que irão chegar à mesa dos brasi~ 
leiros, para redw:ir o sacrificio do nosso povo, 
estes estáo tendo diminuição nas suas safras. 
Não temos visto uma política agrícola dirigida 
para suprir esta deficiência. 

Na bâJança comercial temos tido uma de
monstração de que a nossa economia não 
vai bem. Te mos aunlei1tado a exportação, 
mas a importação, que demonstra a força e 
a pujança da economia de um país, essa tem 
diminuído, porque não temos tido as condi
ções necessárias nem as pressões econômi
cas necessárias para aumentar a nossa produ
ção interna. Por isso, temos tido um saldo 
cada vez maior na balança comercial, o que 
nem sempre é uma demonstração de que 
nossa economia vai bem. 

Aumento de padrão de vida da classe mé
dia. Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
é isso que se verifica. O que verificamos, a 
cada dia, é que a classe média está com o 
seu salário deteriorado. A classe média vem 
perdendo o seu poder aquisitivo e solidtando, 
a cada dia, mais atenção que lhe é devida 
e, que, infelizmente, o Governo não tem dado. 

Sr. Presidente, o Senador Marcorides Gade
lha baseia-se nas informações do Presidente 
Samey: "Os aviões estão cheios, e&tã.o Jota· 
dos". Será que este é o dado para demonstrar 
que a classe média vem melhorando o seu 
rúvel de vida? Que a econOmia vai bem porque 
os aviões estão lotados? Ou será que isso não 
é uma constante na vida dos brasileiros, essa 
ânsia de viagens e de ficar endividado por 
muito tempo, comprando a prestaçóes,Jazen
do sacrificios, para te-r- aqueles momentos de 
satisfação pessoal? 

O -empresariado não está endividado, disse 
S. Ex~. Ora, Sr. Presidente, diga-me como é 
que o empresariado poderia endividar-se com 
juros tão altos. O empresariado não está utili
zando seus recursos na produção, no volume 
que seria desejável, está jogando as suas eco
nomias na especulaçao financeira. S. Ex" mes
mo declarou que o empresariado está capita
lizado, com 120 bilhões de dólares no mer
cado financeiro. Aí está o ganho dos balanços, 
aí está a demonstração de que estamos com 
.um grupo privilegiado que, a cada dia, enri
quece mafs e que vai fazendo, a cada dia 
mais, a concenttração da riqueza nacional, 
com o sacrifício daquela metade de nível mais 
baixo que, a cada dia, empobrece mais_, 

Sr. Pregjdente, Srs. Senádores, foram co· 
mentários bem ligeiros, para dizer-lhes que 
não quero ser engenheiro de obra feita, mas 

quando era ainda novato, na minha Bancada, 
na Bancada do PMDB, na primeira reunião 
da qual participei tive a oportunidade de criti~ 
caro chamado Plano Cruzado, quando foi ins
titu!do!__por considerar que ele', no futuro, iria 
demonstrar que traria maiores prejuízos do 
que benefícios, se fosse implantado da ma
neira ·como estava sendo anunciado. Fui voz 
discordante em várias reuniões de minha Ban
cada - e V. Ex~ pertencia à minha Bancada 
- solicitei, por várias vezes, o afastamento 
do PMbB do Governo José Sarney tinha era 
a de dividir o nosso Partido, enfraquecer o 
PMnB;-através de sua desunião. 

E nos trabalhos da Constituinte isso fOi sen
do demonstrado, de tal forma que V. Ex" e 
outros companheiros, o Senador Chagas Ro
drigues aqui -à minha frente e outros compa
nheiros, acharam-se na obrigação de deixar 
o nosso Partido, porque, no Senado Federal, 
tínhamos feito uma declaração de que não 
apoiaríamos o Governo José Sarney pela 
maioria da nossa Bancada. Mas_ ele já tinha 
conseguido a divisãO "do Partido, dêmonstrada 
em algumas importantes votações na Cons
tituínte. 

Nossos dirigentes, infelizmente, demoraram 
muito a ter a consciência da necessidade des
se afastamento e estão pagando um preço 
muito alto por essa demora, esse desencontro 
com a opiniãO pública. Não sei se teremos 
tempo de recuperar a posição que sempre 
foi do nosso Partido. $ej que eu, pessoalmen
te, apesar de desde o inído - e, talvez, até 
com certa cerimônia, por ser novo no Partido 
-pedir ansiosamente o afastamento do Par
tido do Presidnete, continuo _inteiramente soli
dário com o Partido pelo qual me elegi e com 
os compromissos assümldos em praça pú· 
blica. 

Sr. Presid~nte, V. Ex' pode ter a certeza de 
que estarei Com 0- meu compromisso, com 
o_ meu candidato, que é Ulysses Guimarães. 
Irei com ele e seu companheiro de chapa, 
Waldir __ Pires, seja para a vit6ria, seja para a 
derrota. Espero que seja para a vitória. Confio 
que ele chegue ao segundo turno. Faço votos 
para que o povo brasileiro tome a consciência 
de que _Ulysses Gui.maráes seria uma garantia 
do futuro_des.te F'_C!is. Como pessoalmente pos
sO elogiar óC:ãndidato de V. EX'., Sr. Presidente, 
pelo respeito que ele me merece, e, se estivés
semos juntos, no mesmo Partido, talvez, hoje, 
a situação fosse diferente. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. 
EX' u~ aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer ouço V. Ex". 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dOi V. Ex~ está inteiramente certo, no meu 
modo de v_er, quando diz que a economia na
cional não vai nem pode ir bem. A economia 
nacional vai mal, porque a economia de qual
quer país que acuSe um índice inflacionário 
de 30% ao _mês não pode inspirar confiança 
nem levar tranqüilidade a ninguém. Pode ir 
muito bem essa economia pat<i Um pequeno 
e reduzídíssimo número de pessoas, justa-

mente para aqueles que lucram em função 
do próprio processo inflaciorterio. Mas para 
os assalariados, sobretudo para aqueles que 
ganham o salário mínimo, receber o salário, 
o vencimento ou a remuneração no mês ·se
guinte, às vezes fio meado do mês, é recebE!r 
já aquele salário inteiràmente corroído. O Sãlá
riõ" que Vãlía"-Ióõ%, um saláriO modesto, pago 
no fim do mês já estará valendo 30% menos; 
pago no dia 15 do mês·subseqüente, a queda 
do valor aquisitivo é maior ainda. Para os assa· 
lariados, para os que ganham até dez salários 
mfnimos e, de modo especialíssimo, para os 
que percebem um salário mínimo, a situação 
no País é insuj:)Ortável, e esses constituem a 
grande maioria. Agora, esperamos que -o Pre· 
sid~nte da República, com esses pacotes 
an--unciados e alguns já recebidos no Congres
So, se lembre de punir severamente a especu
lação imobiliária e -a financeira, com impostos, 
mas com impostos justos, reais, e que selem
bre também de pôr em prática uma tese do 
velho economista El financista que todos admi
ramos e de quem eu fui Colega na antiga 
Câm<lra dos Deputados, Aliomar Baleeiro. 
Que venha a legislação, estabelecendo uma 
forte tributação sobre as grandes fortunas. No
bre Senador Jutahy Magalhães, estou abusan
do da generosidade de V. ~. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' 
poderá dispor do tempo que desejar. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Obrigado. 
V. Ex;\' é o mesmo homem de princfpios corre
tissimos, de uma vida a toda prova de honesti
dade, de seriedade e explica justamente a sua 
posição política altamente tolerante. Posso di
zer a V. Ex~ que fomos colegas no PMDB. 
Foi para mim uma grande honra ter sido cor
religionário de homens públicos como V. Ex". 
Se hoje estamos em Partidos diferentes, conti
nuamos, entretanto, preocupados, e cada um, 
dentro do seu Partido, faz o possível para que 
este País venha a ter dias melhores. V. Ex" 
continua um homem adm[rado nesta Casa 
e fora dela, pelo seu alto espírito público e 
pelas suas atitudes corajosas e coerentes. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES - Agra
deço as referências à minha pess_oa, decor
rentes das ligações de amizade que hoje nos 
une, mas gostaria de dizer que V. EX' tem 
razão qüando fala a respeito da economia. 

Sabemos que a economia vai bem, quando 
a concentração de rendas não existe decor
rente da ação da economia nacional, da poli
tica económica do Governo. No Brasil, infeliz
mente, dá~se o contrário. Temos, cada vez 
mais, uma concentração maior de renda em 
mãos de uns poucos. A mesma coisa é dízer
mos que a política fundiária vafbem, quando 
Vemos que, mim País, oride S-e-fala muito em 
reforma agrária, a concentração da proprie
dade, a cada dia, vai sendo aumentada em 
mãos de uru; poucos, de um menor número 
de proprietários. Trata-se do inverso daquilo 
que se deseja com a política de reforma agrá
ria que se faz necessária neste País. 

No entanto, somos um País diferente; so
mos um Pais abençoado, porque estamos sa-
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tisfeitos, porque estamos conseg_uindo manter 
o nível da inflação em 30%. Isso ser motivo 
de satisfação para um País, yeja V. Ex' que 
somos diferentes! Em qualquer país do Mtm
·do, uma inflação de 30% seria inaceitável, 
inadministrâvel. Aqui, não. No Brasil, conse
guimos considerar uma grande vitória manter 
a inflação no patamar de 30%. Se passar para 
40% , ficaremos satisfeitos também. Dirão que 
estamos fugindo da htperinflação. Trinta, qua
renta por cento, em qualquer outro país, seria 
sinal de hiperinflação, _ _rnas no Brasil não, é 
difer_ente. . . 

Como eu ia dizendo, Sr. -Presidente, Srs. Se
nadores. estamO:? marc~ando p~ uma elei
ção, que esperamos signifique algo para este 
País, uma mudança de mé~dos, um trabalho 
pela modernidade desta NaÇão, e que não 
seja repetição dos erros do_ passado. 

Consjde[O que estamos com difiCuldades, 
vamos tentar superá~las, mas, acima de tudq1 

vamos trabalhar pela consolidação da d.emo
crac:ia no País, não permitindO que se çriem 
dificuldades para o futuro. Vainos; aqui, no 
Congresso, assumir nossas responsabflida
des, olhando para o futuro do P~s. e vamos 
votar as leis pensando sempre no interesse 
nacionaL (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com o discurso do nobre Senador Jutahy 
Magalhães, que nos dá _Q exemplo de assidUi
dade e permanência no plenário, encerramos 
a lista de o_raQores insçritos para hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na sessão anterior foJ lido o r~querimento 
n" 422, de 1989, de autoria do Senador Enéas. 
Fãria, de licença para tratar de interesses parti
culares por 124 dias a partir de 19 do corrente, 
e que não foi votado, naquela oPortunidade, 
por falta de quorum. Uma vez que na presente 
sessão também se verifica a ausência de nú
mero para votação da proposição, a pi"esidên
cia, não havendo objeção do plenário, defere 
a solicitação, retroagindo ~us efeitos ao âia 
19 do corrente. (Pausa} 

Ffca concedida a licença solicita4_a. A presi- -
dénda tomará as devidas _providências para 
convocação do Suplente. - - --

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência designa para a sessão ordi~ 
nária de terça~feira p;róxima, dia 22, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

DiscUssão, em primeiro turno, da proposta 
de emenda à Constituição no 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menêzes e-_Outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es~ 
tabeleddos no § 6" do _art. 14, para desincom
patibl1ização do Presidente da -República, dos 
Governos de ESti:tdo,-do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo _ _ 

PARECER. sob n" 145, de 1989, 
-da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 

com voto vencido dos Senadores Cha,gas Ro
dri.Ques e Maurício Corrêa. 

2 

Discussão, em lumo único, do Projeto de 
Resolução no 2,_ de 1989, de iniciãtiva da Co
missão Diretor~, que altera o Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal, aprovado pela 
R~solução n" 58, de 1 O de novembro de 1972, 
nas partes referenteS à Secretaria de Docu
mentação e informação, tendo 

PARECER. sob n" 142, de 1989 
-da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadiinlà; pela constitucionalidade e juridi~ 
cldade. 

~-3 

MATÉRIA A SERDECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 23, de 1984 
(n" 126ng;-- na Casa de origem), que acres~ 
cénta: dispOsitivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, 
de 1" de maio de 1943. 

4 
- ~~ MATERIA A SER DECLARADA 

- PREJUDICADA 

J:rojeto de lei do Senado n~ 51, de 1988, 
de autoria do SenadOr Nelson Carneiro, que 
assegura um dia de folga pof rilês aos Presi
dentes de Associações de Classe, para tratar 
de interesse da entidade, rerilunerando~se a 
falta. 

- -_Q_ SR_- PRESii>ErfrE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão.-

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 1 O _ 
minutos.) 

DISCQRSQPRON(])'{CIADO PEf:O SR. 
POMPEU QE SOOSA NA SESMO DE 
17-8-89 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 

~-DO QRI\DOR. SE:RIA P(JBUCADO ?OS
- ~ TERIORJ"lENTE. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. ProiJ.J.iticia o seguinte_ discurso.)- Sr. Pre
sidente~ Srs. Semldores, nâo poderia eu deixar 
de vir a esta tribuna - onde ultimamente te~ 
nho comparecido muito pouco, em função 
das minhas atribuições na Mesa .:.:. por um 
àcontecimento que muíto me comoveu, co
mo, de modo geral, comoveu profundamente 
toda uma comunidade: refiro-me à comuni
dade universitária da Universidade de Brasília. 

A mim, particularmente, foi um episódio al
tamente comovente, porque, fundador daque
la Universidade, professor universitário_ há 
mais de 41 anos, e da UnB fundador há mais 
de_28, lá estive e vi praticamente, se não a 
tOtalldade, pe]ô menOs a g-ehieralidade dos que 
comp-õem aquela comUnidade: professores, 
estudantes ... Aliás, gostaria de começar pelos 
estu.dantes, porque as un-iVersidades, como to

-daS -as-escolas de quaisquer níveis, são feitas 
- parãos estu4antes1 e o estudante é mais im~ 

portante, é a figura mais iinportante de qual
quer _Wlive:rSidade como qualquer esc:ola, do 

que o s!!lls dirigente-S c os seus professores_, 
porque é_a eles que devemOS servir. 

Então, digo: estudantes, professores, fUn
cionários da Universidade de BrasHia, r~uni
ram-se em frente ao pátio da Reitoria, do pré
dio da Reitoria, aquele pátio fronteiro ao prédio 
da Reitoria, aliás, muito pitoresco, como todo 
o campus da nossa gloriosa UnB, para realizar 
uma cerimônia simbólica da mais alta signifi
cação. Lá fomos nós e essa foi a razão, indu
síve, do -meu não comparedmento, OlJtem~ 
à sessão, porque ali permaneci cerca de 4 
horas, à tarde e princípio da noite reunimo-nos -
todos nós para o ato simbólico de empossar 
o novo Reitor. Reitor Cujo mandato deveria 
iniciar-se ontem e que, entretanto, não pôde 
ser legalmente empossado, porque O arbítrio 
do Poder, escondendo-se sob pretextos buro
cráticos, recusa~se conceder_p~ato de naturali· 
zação do Professor Antonio lbalies,_ que no 
Brasil mora há quase trinta anos e de tal ma
neira se sente brasileiro que se esqueceu de. 
.nat1,1ralizar~se - é professor da Universidade 
há muitos anos - eu nãó sei exat:)mente o 
número, mas foi depOis que eu 'saí, evident~ 
mente, depois que eu fui de-mitido de lá, -
tem filhos br<:tsUeiros, todos brasileiros, e uma 
pessoa pr0vaveimente muito compenetrada 
da noção, senão da noção, pelo menos do 
sentimento de que a cultura é universal, esque
ceu-se de naturalizar~se. E, quando eleito pela 
comunidade un1versitáiíâ, porf:odos três com-__ 
ponentes daquela comunidade porque nós 
implantamos, na U:niversidade de 8rasJ1ia, um 
sistema de escolha .dos,reitores por eleição, 
eleição direta dos estudantes, dos prO_fess()res 
e dos funcionários, e o primeiro a ser eleito
foi justamente o Reitor cujo mandato termi~ · 
nava ontem, o Reitor Christó\{ám Buai'é{ue -
dizia eu e entrei por um longo parêntese ou 
por um longo travessão; às vezes, faço isso 
nos m-eus discursos e nç.s meus escritos -, 
dizia- eu que Já nos reunimoS para esse cito" 
simbólico, da maior iffipOrtância, qúe era co
memorar a transmissão do cargo do prime_iro_ 
para o segundo Reitor eleito pela comunidade 
universitária. · 

Foi um· ato altamente comovente, porque 
a ADUnB (Associação dos Docentes da Uni
versidade de Brasília), que é Lim órgão local 
da ANDES (Associação Nadona\ doS Docen~ 
tes do Ensino Superior), promoveu esse ato 
com um sentido de grandeza que a todos co
moveu profundamente. 

Foram trazidos para diante da comunidade 
de todas as épocas da universidade sobretudo 
da comunidade maís recente, dos f."Studantes 
que lá estão, for~m trazidos os testemunhos 

daqueles que vêm, desde a criação da uníver
sidade, dedicando toda a sua vida àquela Casa 
qo saber, da cultura e da formação de quadros 
altamente qualificados para este País. 

Faltou, em primeiro lugar, um funcionário 
administrativo, modesto, que deu comovente 
depoimento sobre isso; a primeira biblioteC:á
rié!. que foi mais Comovente ou tão comoVente 
quanto o funcionário administrativo. E depois, 
eu-próprio falei como o único ProfessOr funda· 
dor daquela Universidade. Fundador, comO 
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é do conhecimento dos que têm ciência da 
vida pública e, sobretudo, da vida cultural des
te País, e banido pelo golpe militar, pelo obscu
rantismo do regime autoritário - porque, di
ga, novamente entre travessões, o obscuran
tismo é inseparável da regime autoritário e 
um se alimenta do outro-, Professor, funda
dor daquela Universidade, para a qual vim de 
uma cátedra da então Universidade do Brasil, 
hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com vários outros Companheiros que para 
cá vieram, criar uma autêntica universidade, 
renovadora em todos os sentidos, coube-me, 
pois, contar às gerações atuais a saga daquefa 
Universidade. 

Depois disto, tendo comparecido outros 
Parlamentares, notadamente - e eu quero 
citar nominalmente os que lá estiveram -:
o nosso Colega Senador Maurício Correa, os 
Deputados Sigmaringa Seixas, Augusto Car~ 
va1ho e José Genoíno - foj, então, dada a 
palavra, para falar pelos Parlamentares, ao Se
nador Maurício Correa, de vez que ~u já falara, 
pelos fundadores da Casa. -

Então, apóS várias outras atividades em que 
a comunidade participou intensamente, nós 
três - o ReJtor com o mandato expirante; 
o admirável Professor, o admifável Reitor, o 
admirável dirigente universitário, qUe é Cristó
vam Buarque, que restaurou, no periodo que 
se seguiu ao obscurantismo do autoritarismo, 
a tradição renovadora daquela Universidade, 
a tradição de uma autêntica casa de cultura, 
que é aquela Universidade - e o Reitor cujo 
mandato se iniciou ontem e que passamos 
a considerar empossado pela comunidade, na 
expectativa de que as autoridades deste País 
tenham o mínimo de respeito com a cultura 
- falou, finalmente, esse Reitor que ontem 
empossamos, o Professor Antonio Ibariez; 
após o que, culminando nesses acontecimen
tos- tendo sido moldado em pedra um mo
numento para testemunhar, pelos tempos afo
ra, aquele acontecimento excepcional que era 
a transmissão da Reitoria, do primeiro reitor 
eleito para o segundo Reitor eleito -, nós 
três, o Reitor Cristóvam Buarque, o Reitor An
tonlo lbaft.ez e este Senador, mas, na verdade, 
lá professor-fundador, acendemos uma pira 
votiva, que ficará acesa até o dia em que Anto
nio lbaii.ez tome posse, de fato, do cargo para 
o qual foi escolhido, está escolhido definitiva~ 
mente, ninguém se iluda. 

Isso Sr. Presidente e Srs, Senadores, cons
titui uma ato da mais alta significação, porque 
aquela Universidade, que foi fundada sob uma 
ideologia universitária - prestem bem aten· 
ção: não é uma ideologia politica, é uma ideo
logia universitária, uma ideologia da inteligên
cia que tem como lema o princípio das dUas 
lealdades fundamentais -, signiflca, aquela 
Universidade, um ponto de aglutinação da cul
tura deste País, da criação intelectual neste 
País, da formação dos quadros mais qualifi
cados deste País e. ao mesmo tempo, da rena· 
vação do saber neste País. Porque ela acredita, 
acima de tudo, que o saber se renova a cada 
dia; se o saber de hoje já não é algo além 
do saber de ontem, já começou, então, a ser 

o saber de anteontem; e o saber de amanhã 
já terá que ser renovado, porque a cada dia 
a especulação dentífica, a investigação e a 
pesquisa renovam o saber. Por isso, fundamos 
aquela Universjdade, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, sob o lema das duas lealdades funda
mentais, princípfo das duas lealdades funda
mentais, princípio esse que se exprime com 
as seguintes palavras: "lealdade aos padrões 
internacionais d.o saber e à busca de solução 
dos problemas nadonais"; porque, o que nós 
pretendemos é esse trabalho de pesquisar e 
var, permanentemente, o saber no mais alto 
nível. Mas para quê? Para um simples deleite 
nosso? Não, Sr. Presldente e Srs. Senadores! 
Para servir a este País, para aplicar esse saber 
em benefício da solução dos problemas nacio
nais. 

Por isso, Sr. Presidente, é que este velho 
pfõfessor universitário - que de professor 
universitário tem, como já disse, mais de 41 
anos, e de fW1dador da UnB mais de 28 anos 
-, este velho professor universitário se como
veu tanto e vem trazer aqui o seu comovido 
testemunho desse acontecimento histórico. -
Devo acentuar muito significativamente, Sr. 
Presidente, que, sendo um acontecimento 
aperias da cultura, foi também um aconteci· 
mento Político no mais alto sentido da palavra. 
Político com "P" grande, porque política é a 
arte do bem público, e a arte do bem público 
é a arte de preparar para as novas gerações 
este País, e preparar as novas gerações para 
este País. 

Lá estiveram, acentuei eu além de mim, o 
Senador Mauricio Correa, que pertence ao 
Partido Democrático Trabalhista, o Deputado 
Sigmaringa Seixas, meu comPanheiro de Par~ 
tido da Social Democracia Brasileira, e O De~ 
putado Augusto Carvalho, representante, na 
Câmara Federal, do Partido Comunista Bra
sHeiro. 

Como V. EX-, -sr: Presidente, e V.~. Srs. 
Senadores, verificam, lá estávamos aqueles 
que, por uma mera polarização espontânea, 

- sem que aqUilo tivesse qualquer caráter parti
dário, os partidários das agremiações que hoje 
se empenham, que hoje lutam e lutarão sem· 
pre seguramente, lado a lado, para a renova~ 
ção das estruturas deste País, para que este 
País deixe, tão cedo quanto possível, de ser 
um dos países mais_ injustos do Mundo com 
o seu povo; porque costumo dizer e costumo 
qUase que todos os dias repetir aqui, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, que neste País os ricos 
são mais ricos do que os ricos dos países 
ricos, pelo menos proporcíonalmente, e os po
bres mais pobres do que os pobres dos p~ses 
pobres, e, neste caso, não mais em termos 
proporcionais, mas em termos absolutos. 

expoliado deste País; compreedam a emoção 
deste velho Professor, banido pela ditadura 
como primeiro de uma lista de 15 professores, 
cuja demissão provocou a demissão coletiva 
solidária de 235 professores, fato sem prece
dentes e sem conseqüentes na história deste 
País- o que mostra a nossa unidade a unida
de criadora, a unidade renovadora, a unidade 
revolucionadora que este País precisa ter pata
atingir a sua verdadeira grandeza. 

Muito obrigado! (Muito bem! Palmas) 

O Presidente do SenadO Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen-
tar, em conformidade com a deJegaçáo _.de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consj:a do Pro~ 
cesso no 011/297/89-1, résolve aposentar, vo
luntariamente, Cirene de Freitas Ferreira, Téc~ 
nico Legislativo, classe "Especial", refefência 
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, nos termos do artigo 40, inciso lll, alínea 
a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 
11, 429, inciso f, 430, incisos IV e V, e 414, 
§ 49, da Resolução SF n9, 58, de 1972; artigo 
3•, da Resolução SF n' Ü, de 1985, artigo 
29, da Resolução SF n9 182, de 1987, e artigo 
s~. da Resolução SF n1> 15_5, de 1988, com 
proventos integrais, observado o disposto no 
artigo 37,_inciso XI, da ConstituiÇão -federal 

Senado federal, 18 de agosto de 1989. -
Senador Nelson <;arneiro, .Presi9ente. 

ATO DO SR. PRESIDENTE l'l• 206, DE 
1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conf:ormidade com a delegaçãg de 
competência qué lhe foi outOrgada pelo Ato 
da Comissão Díretora n? 2, de 4 àe abril de 
1973, e tendO em vista" o que consta do Pro
cesso n9 O 11.234/89-0, resolve aPosentar, vo
luntariamente, Renato Medeiros, Técnico Le
gislativo, Oasse "Especial", referência NS-25, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inciso IJI, alínea a, 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 428, indso 
lf, 429, indso I, 430, inCisos IV e V, e 414, 
§ 49, da Resolução SF n9 58, de 1972, arfigo 
3 9 da Resolução SF n~ 13, de 198.5, artigo 
2~. da Resolu_ção SF _n9 13, de )985, artigo 
29, da ResolUção SF n9182, de 1987, e artigo 
59, da Resoiu_ção SF n" 155, de 1988, com 
proventos integrais, observado o disposto no 
artigo 37, indso XI, da Constituição Federal, 

Senado Fed~ral, 18 de agosto de 1989.-
Senador Nelson Caméro, Presidente. 

ATO DO PRESIDE!'ITE N.• 207, DE 1989 

Sr. Presidente, ou reformulamos a realidade 
social deste País ou entraremos no caos e 
num beco sem saída. Sr. Presidente, peço a 
V. EX" e aos Companheiros deste Senado Fe-
deraJ,desteSenadodaRepública,quetenham O Presidente do Senado Federal, no uso 
um pouco de compreensão para a emoção de sua competência regimental e regulamen-
deste velho Professor, emoção nascida de tar, em conformidade com ãâelegaçãb de 
muito amor a este País e, sobretudo, ao. f.l· . 9.pmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
sofrido deste País, ao povo indefeso,' ao :'·-~-~~Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 

'.,... o- . 



4034 T efça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II} Agosto de 1989 

1973, e tendo em vista o que c:onsta do Pro
cesso n• O 10.936/89,0 

Resolve aposentar, voluntariamente, José 
Ribamar de Barros Nunes, Assessor Legisla
tivo, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, Parte Espec::ial, nos termos do art. 40,' indso 
m, alínea c, da Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinado com os arts. 
433 e 414, § 4°,, da F.esolução SF n9 58, de 
1972; art. 3? da Resolu.ção SF n" 13, de 1985, 
art.. 2<> da Resolução SF nn-182, de 1987, e 
art 59 da Resol_ução Sf_n9 155, de 1988, com 
proventos proporcionais ao_ tempo de serviçO, 
observado _o disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constit!,lição Federal. 

Senado Federal, 22 de agosto de 1989. _ 
-Senador Nelson carneiro, Presidente. -

ATO DO PRESIDENTE N• 208, DE 1989 
O Presidente do St:mado Federal, no uso 

de sua conpetênc::ia regimental e regulamen- ' 
tar, em conformidade cortr a_ delegação de
competência que foi outorgada peta Ato da 
C::omtssão Diretora no 2, de 4 de abn1 de 1973, 
e tendo em vista o que constã do Processo 
n• 011.431/89-D 

Resolve aposentar, voluntartamente, Pedro 
Helvécio Bo.mtempo, Técnico Le_gislativo, 
classe_ "Especial", Referência NS-2.5, do Quà
dro Permanente do Senado Federal, nOs ter
mos do art. 40 inciso UI, alínea a, da Consti- -
tuição da República Federativa do Brasil, com
binado com os arts. 428, inciso 11, 429, inc_fso 
I, 430, incisos IV e V, e 414, § 4~. da Resolução 
SF n\> 58, d~ 1972; art. 39 da Resolução Sf 
n9 13, de 1985; art. 2t da Resolução SF n~ 
182, de 1987, e -art. 5o da ResolUçã.O SF n" 
155, de 1988. com proVentos integrais, obser
vado o disposto no art. 37, inC:iso XI, da Consti~ 
tuição Federal. 

Senado Federal, 22 de agoSto de 1989. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 209, DE 1989 
O Preslde)).te do Senado Federal, no uso 

de sua cotripetênda regimental e reguiãmen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

-da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
1 '!rl3, e tei1do em vista o que consta do Pro
cesso n• 011.219/89-0, 

-ResOlve aposentar, voluntariamente, Eva de 
SoUZa B"arr~o.AS!$tstente de Plenários, classe 
"D", Referência NM-25, d6 Quadro Perrria
n(!nte do Senado Federal, nos termos do art. 
40, iiu:isO tiL alínea c, da ConstituiÇão da Repú
blíca FederaUva do Brasil, combinado_ com 
os arts. 433 e 414, § 4•, da Resolução SF 
n~ 58, de 1 972; art. 39 .da Resolução SF n9 
13, de 1985; art. 2a da ResoluçãO SF n9 182, 
de 1987, e art. 5~ da Resolução SF nç 155, 
de 19B8, com proventos proporcionais á.o 
tempo de serviço, obseNado o disposto no 
art. 'J7 :L inciso Xl, da Constituição Federal. 

Senado-Federal, 22 de agosto de_1989. -· 
Sen_ad_or Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DOPRESIDENTE1'1'210, DE 1989 
O Presidente do Senado Federal,_ no uso 

da sua cqmpetênc_ia re,gimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competêlida que lhe foi outorgada pelo Ato 
da CQmi9são Diretora n9 2, de 1973, e tendo 
em l[ista o que c.onsta _do Processo no 
Olb./95/89-8. 

Resolve rescindir, a pêdid6~- o contrato de 
trabalho do servidor José Vtlar Ribeiro Dantas, 
T!!chico em Legislação e Orçamento, ClasSe 
''8", Referência NS-21, cOnfratadci sob regime 
juiidico da Consolidação das Leis do Trabalho 
edq_F).Jridode Gararitia porTempode ServiÇo. · 

Senado Federal, 22 de agosto de 1989.
Senadºr Nelson Carneiro, Presidente, · · 

ATO DO PRESIDENTE N• 211, DE 1989 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

da ~a ccimpctêndã regimental e regulamen~ 

tar, em confoiTi-iidàC:oe Com~- a delegãÇà<rae-· · 
competên-Cia que Ui.e foi outorgada pelo Aio 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta dO Pr0-
ceSsó"n9 012.218!89-8. _ _ _ _ _ ~· 

Resolve aposentar, voluntariamente, -Maria 
Terezfnha_ Silva Lopes, Assistente Legislativo, 
classe "Especial", Referênda NM-35, do Giua-
dro Permanente do Senado federal, nos ter
mos do art. 40, inciso {1[, alínea c, da -i::Onsti: 
tUição da República F ederati_va do Brasil, com
binado c-om os arts. 433 e 414, § 49, da Resolu
ção SF no 58, de 1972; an. 3o eLa R_esoluÇãO 
SF n~ 13, de 1985; ar. 29 da ResOJUÇao SF 
n" 182, de 1987, e art. 5o da ReSolução SF 
nç 155, de 1988, com proventos piOpofdonàís
ao· tempo de serviço, observado o disposto 
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

SenadO Federal, 22 de agosto de 1989.
Senãdor Nelson Camefre& Presidente. -

ATO DO PRESIDENTE N• 212, DE 1989 
O Pr~stdente do .S~nac!.o Feder~l,_ no_ uso 

de sua compelênc::ià ré,girrtental e reg_ülamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que 1he fOi outorgada "pelo Ato 
da ComissãO Dtretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 011.303/89-1. 

Resolve aposentar, voluntariamente,-João 
Brasilído Roza, Adjunto Legislativo, classe 
"Especial", Referência NS-19, do Quadro Per
manente do Senado Federal, nos te-rmos do 
art. 40, inciso 111, alínea d, da ConstitU.fçãO da 
República Federativa do Brasil, combinado 
-c::oril oS -arts. 433 e 414, § 49, da Resolução 
SF n6 58, de 1972; àrt. 3° da: ResoluÇâO SF 
no 13, de 1985; art. 2° da ResoluçãO SF 11\> 
182, de 1987, e art. 5° da Resoluç_ão SF n9 
155, de 1988, COm provetitos proporciOnais 
ao tempo de serviço, observado o disposto 
no art. 37, inciso >;I. da Constituição Federal. 

Senado Federal, 22 de agosto de 1989.
Senad~f Nelson CarnêirO; Presidente._ 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 115•SESSAO,EM22 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1-0iidos do Sr. 1• Secretário 
da Câmara dos Deputados 

- N9 72/89, comunlcaildo a aprovação 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo n" 3/88 (n" 6/87, na 
Casa de origem), que aprova os textos das 
Convenções e Recomendações da Organi
zação Internacional do Trabalho que espe
cifica. 

Ehcamínhando à revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetes: 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 

10/89 (n,. 132/86 ria Câmara dos Deputa
dos), que aprova o Texto da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
São José), celebrado em São José da Cos
ta Rica, em 22 de novembro de 1969, por 
ocasião da Conferência Especializada Inte
ramericana sobre Direitos Humanos. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 
11/89 (n• 54/89, na Câmara dos Deputa· 
dos),queaprovaotextodo acordo de Cria~ 
ção da Comissão Mista, celebrado __ e~tre o 
Governo da República Federativa do BrasH 
e a República da Guiné, celebrado em Wa· 
shlngton-DC, em 4 de abril de I 988. 

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 
12/89 (n•137/86, na Câmara dos Deputa· 

~ SUMÁRIO 

dos), que aprova o texto da Convenção 
n"' 146 da Organização Internacional do 
Trabalho- OIT sobre Férias Remunera~ 
das Anuais da Gente do Mar, adotada em 
Genebra em 1976, durante a 62• Sessâo 
da Conferência Internacional do Trabalho. 

-Projeto de Dec:reto Legislativo n~ 
13/89 (n"' 41/89, na Câmcira dos Deputa~ 
gosr,-que aprova o texto do Acordo para 
o Estabeledmento de uma Zona Non~Ae
dificandi ao longo da Fronteira entre oBra~ 
sil e a Venezuela, celebrado em BrasíJia, 
em 17 de maio de 1988. 

-PrOjeto de Decret_o Legislativo n~ 
l4/89 (n"' 45/89, na Câmara dOs Deputa

-dos}, que aprova o texto do Tratado de 
Assistência Regional para Emergências 
Alimentares --TAREA, conclLÚdo com os 
·oovem:os da Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Cuba, EqUador, Costa Rica, Çhile, Hondu~ 
ras, México, Paraguai e Venezuela, em Ca
racas, em 8 de abril de 1988. 

1.2.2- Mensagens do Sr~ Governa
dor do Distrito Federal 

N• 72189-DF (n• 63/a9-GAG, na origem), 
propondo aditamento no texto do projeto 
de lei que autoriza o Distrito Federal a con
tratar operação de crédito, encaminhado 
através da Mensagem no 61/89-DF, para 
os fins que especifica. 

N• 73!89·Df (n• 84/89-GAG, na cri· 
g~m), encaminhando ao _Senado Federal 
adftamer1to ao projeto de lei do DF, dispon-

do sobre a política salarial para os servi
dores da administração-direta, autárquica 
e fundacional. · 

1.2.3 -Pareceres 

Referente às seguintes matérias 
-'-Projeto de Lei da Câmara n" 76/88 

(n~ 844/88 na origem), que "altera dispo
sitivo da Lei n? 6265, de 19 de novembro 
ae 1975, que dispõe sobre o ensino no 
Exército". 

-Projeto de Lei da Câmara n" 
5B/88~Complementar (ProjetO de Lei 
Complementar n"' 18~A de 1988, na Câ~ 
mara dos Deputados), que "possibilita o 
afastamento de Magistrados dirigentes de 
classe". 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 28/89 
(Projeto de Lei n• 1.640-A, de 1989, rta 
Câmara dos Deputados), que "dispõe s_o
bre a criação de cargos no Quadro Perma~ 
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Tral>a1ho da 1 & Região, com 
sede em São Luíz- filA, e dá outras provi-

---dências". 

-Projeto de Lei da Câmara 111 29/89 
(Projeto de Lei n"' 1.459-B, de 1989,-ria 
Câmara dos Deputados), que "cria cargo 
rià Procuradoria Regional do Trabalho da 
16' Região, em Sao Luís--MA". 
~ -" l'rojeto de Lei da Câmara n• 24/89 
(n' 2.123-A. de !989, na Casa de odgem), 
que "dispõe sobre a gratificação extraor-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEl DA SILVA MAIA 
Di reter Exect.ltlvo. 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUlZ CARLOS DE BASTOS. 
Diretor Industrial 
FLORlAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor_Adjunto 

dinária dos Servidores do Tribuna] de Con
tas da Untão e dá outras providências". 

-Projeto de Re_s_olução rt> 01/89, __ que 
"a1tera a redação de dispositivos ·da Reso
lução no_l46/80, alterada pelas Resoluções 
n~ 50/81, e 360183, e dá outras providên
cias". 

t.2A- Comunicação da Presidên· 
da 

Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetes de Decretos Legislativos n"' 
10 a 14/89, lidos anteriormente. 

1.2.5- Leitura. de projeto 

Projeto de Resolução n" 52/89, de auto
ria do Senador Moisés Abrão, que suprime 
a alínea c do art. 389 do Regimento Interno 
do Sena.do Federa\. 

1.2.6- Ofido do Presidente da Câ
mara dos Deputados 

- N~ 1.789/89, encaminhando ao Presi
dente do Senado Federal, para os fins 
constitucionais, o Projeto de Decreto Le
gislativo n" 6/87 (n~ 3/88, no Senado Fede
ra]), que aprova os textos das Convenções 
e Recomendações da Organização Inter
nacional do Trabalho que especifica. 

1.2.7- Ofidos 

- N" 8/89, do Presidente da ComisSão 
de Educação, comunic<!lndo a aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n~ 11/89, que 
'institui o Dia Nacional do doador de Ór
gãos. 

- N" 9/89, do Presidente da Comissão 
de Educação, comunicando a aprovação 
do Projeto de Le_i_ do Seii.ãâo n9 110/88, 
que dispõe sobre o depósito legal de publi
cações, na Bibl!oteca Nacional, e dá outras 
providências. _ ·-- __ _ 

- N9 10/89, do Presidente da Co_missão 
de Educação, comunicando a aprovação 
do Projeto de Lei do Senadq n9 103/881 

que dispõe sobre o ensino dªs modali
dades esportivas de lutas e .disdplina sua 
prática em clubes~ academias e estabeleci
mentos congêneres. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÃACO DO SENADO FEDERAL 

01.4.RIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabahdade da Mesa do Senado F~deral 

ASSINATURAS- -

Semestral .................................................. NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
T1ragem. 2.200-:.exemplãres. 

1.2.8- Comunicação da Presidên
cia 

...... Prazo_ de 72..horas para interposição 
de recurso, por um d~cimo da composição 
da Casa, para que os Projetas de Lei do 
Senado n"?5 103 e 110/8ff, e_ll/89, sejam 
apreciados pelo Plenário. 

1.2.9 -Requerimentos 

- N? 424/89, de prorrogação por mais 
30 dias do prazo concedido à Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada apurar 
as irregularidades e seus responsáveis pe
las importações de alimentos por órgãos 
governamentais. 

- N? 425!89, de autoria_ do __ Senador 
Fernando HenriqUe Cardoso, sOlicitando 
~o Banco Central inrorinações que men-
ciona, Deferido. -

1.2.10- Comunicações da Presi
dência 

-Convocação de sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutas, 

_. <:om Ordem do Dia que designa. 
.....-Recebimento da Mensagem n<> 

.. 175789 (n' 433/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente d~ República solicita 
autorização para que o Governo do Estado 
de São Paulo possa contratar operação de 
crédito exwrno, para os fins que especifica. 

-Deferimento do Recurso n? ;3/89, no 
sentido de que o Projeto de Lei do Senado 
n9 83/88, que dispõe sobre a incorporação 
ao património do Estado de Pernambuco 
dos bens pertencentes ao ~xtinto Território 
Federal de Fernando de Noronha e dá ou
tras p~ovidências, seja submetido ao Ple-
nário. - - - --

1.2:~11 -Discursos do Expediente 

--SENADOR JOÃO CAVION - Presta· 
ç:ão de _contas dos trabalhos da Comissão 
de Educação do Senado federal. 

1.2.12- Comunicação da Presi
dência 

_,....Presença na Casa do Sr. José Carlos 
Gomes de Carvalho, segundo suplente 

convocado pela representação do Estado 
do Paraná, em virtude do af~inento do 
primeiro suplente, Senador Enéa_s Faria. 

1.2.13 - Pre8tação do compromis
so regimental e posse do Sr. José Car
los Gomes de Carva1ho. 

1.2.14- Discursas do Expediente 
(continuação) 

SENADOR LEITE CHAVES- Regozijo 
pela investidura no mandato senatorial do 
Sr. Gomes -de Carvalho, do Estado do Pa
raná. 

SENADOR AFONSO SANCHO- De
_c;-Iarações do Presidente da _çar, veicula
das no "O Estado de S. Paulo",_sobre uma 
passivei paralisação do País. 

t:2.15- Comunicação 

-Do Sr. José Carlos Gomes de Carvalho, 
referente a sua filiação partidária e nome 
parlamentar. 

-1.2.16 -Requerimento 

- .:_-,:N? -426189, de .;J.Yt.Qria do Sen-ador Ju-
tahy Magalhães, solicitanQo licença para 
tratamento de saúde durante os dias 23, 
24 e 25 do corrente mês. Aprova~o. 

13 -ORDEM DO DIA 

PropOsta de emenda à Constituição_no 
1, de 1.989, de autorja do Senador Joã-o 
Menezes e __ outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos· estabelecidos_ nõ § 
6? do art. 14, para desincompatibiliÍação 
do Presidente da República, dos Ooye!Tia
dores de Esta-do, do Distrito Feaeral e dos 
Prefeitos,--ProsSeguimento da diScusSão, 
tendo usado da paJavra os Srs. Leite Cha
ves e Chag~s Rodrigues. (4" _sessão ordi
nária). · 

Projeto de ResOluçâ.Q-ri9 2, de 1989, de 
iniciativa da Comissão Diretora, ql!e jiltera 
o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n? 58, 
de 1 O de novembro de_ 1972, nas partes 
referentes à_ Secretaria de Docu(l'lentação 
e lnformaçãp, Discussã.o adiada·para ree-
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xame da Com"issão DiretOra, eni virtude 
de aprovação do Requerimento n9 427/89. 

Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1984 
(n9 126n9, na Casâ~de origem), que acres
centa dispositivo à Consolidação das Leis 
do Traba1ho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 

5.452, de )9 de maio de 1943. Declarado 
prejudfcildo. Ao Arquivo. . 

Projeto de Lei do Senado n9 51, de 1988, 
de autoria do Senador Nels_on Carneiro, 
que assegura um dia de folga por mês 
aosJ'residentes de Associações de Classe, 
para tratar de interesse da entidade, remu
nerando-se a faJta. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do 
Dia 

-SEIYADOR JOÃO LOBO'- Telex da 
Associação Industrial do J?iauf, protestando 
contra o Diretor do ANOR, Dr. Antonio 
CarlOs FrOta. Restrição aos pequenos _in
dustriais dos recursos do FINOR. 

-SE!YADOR Ml\(/80 f!J;~VIDES
Pretensão dos servidores do DNOCS em 
transformarem aquele_órgão em autarquia 
especial. 

-SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BER(] :---Criação de_ uma diretoria regiOnal 
da- SPHAN, Fundação Nàcional Pró-Me-
mória, em sergipe.- - - -

-SEI'id!XJRODAC/R SOARES -De
fesa da_CEPLAC. Discurso proferido por 
S. Exl' ao paraninfar os formandos da Fa
culdade de Direito do Distrito Federal, do 
Celitro: Unificado de Ensino de Brasília -

· CEUB. 
-SE!YADORJUTAHYMI\GALHÃES

Crise de energia face à escassez de re
cursos. 

'-SENADOR LQ(JRJVAL BAPTISTA -
Desempenho aJcançado pelo_País no setor 
das Comunicações. 

-SENADOR SEVERO GOMES- Ho
menagem póStuma a FrãnclSco Glycerio 
-de Freitas. 

-SENADOR DNALDO SURfJAGY-'-
Projeto· de IE:i -de -sua-aUtoria, que estabe
lece _condições para compra e vencj_a de 

·--vaJores mobiliárlos, nci mercado a vista das 
· Bolsas de Valores. · 

1.3.2 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

. l.4~ENCERRJ\MÉNTO 
2-DISCURSOS PROFERIDOS 

EM SESSÕES ANTERIORES 

-Aparte do Senadoi Aureo MeJio no 
discurso do Senador Edison Lobão, profe-_ 
rido na sessão de 7-8-89. 

-Do Senador Aureo Mello, pronuncia
dO na sessao ae 16-s::gg 

- .:..._Do Sena <for Jarbas Passarinho, pro
nunciado na sessão de 17-8-89 

-Do Senador Leite Chaves, pronuncia
do na sessão de 18-8-89 

3 -COMISSÃO DO DISlRITO FE
DERAI 

-Edital de _convocação 

. 4-ATASDECOMISSÕES 

5-MESA DIRETORA 

6 '-LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

7 -COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 115"' Sessão, em 22 de agosto de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

. ÀS 14HORASE3/JMINUTOS.ACI!AM-SE 
PRESENTES OS SRS. SE!YADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres- Carlos De'Carli- Odacir Soares- -
Ronaldo Aragão -Jarbas Passarinho- Moi
sés Abrão_- António Luiz Maya - Joáo Cas
telo_~ Alexandre Costa - Edison Lobão -
Chagas Rodrigues -Afonso Sancho- Mau
ro Benevides - Carlos Alberto -José Agri
pino- Marcondes Gadelha-Ra[mundo Lira 
- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor -
Teotónio Vilela Filho -FranciSco Rollemberg 
- LouriVal Baptista- Jutahy Magalhães
Gerson ü:ifnala-~=- João Calmon- - Nelson 
Lameira- Ronan Td:O- SeVero Gómes
Mário Covas- Mauro Borges -lrapuan Cos
ta Júnior - Pompeu de _Souza - Maurício 
Corrêa - Meira Filho - Louremberg- Nunes 
Rocha- Mendes Canaie- Rachid Saldanha 
Derzi ---=-Wilson Martins - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lísta de presença acusa o compareci
mento de 41 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inlciárrios ilossos 
trabalhos. 

O Sr_. Primeiro Secretário ii·á prqç~der à _lei
- tura do Expediente. 

É üdo o segl!lnte 
. . -

EXPEDIENTE 
Oficio 

DOPruMEROSEcmiTÁmO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 72/ag,-de 21 do corrente, comunici:iildo 
a apnovação do Substibitivo do Senado ao 
Projeto de D_ecreto Legislativo n9 3, de 1988 
(n9 6/87, na Casa de origem), que ji1prova _os 
textos das-COnVenÇões e Recom~ndações da 
OrganizaÇão Internacional do Trabalho que 
especifica. · - -· 

(Projeto enviádci a- promülgação em 
22-8-89). . . . - . .. .. 

Ofícios 
DO SR. PRIMEIRO SEcmiTÁmO 
DA~ DOS DE[>UJADOS 

Encaminhando à revisão do Senado Fe
deral autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE DEcmiTO LEGISLATIVO 
1'1• 10, DE 1989 

(1'1•132186, na Câmaia dos Deputados) 

Aprova o Texto da Convenção Ameri
cana sobre Direitos Humanos (Paçto São 
José), celebrado em São José da Costa 
Rica, em 22_de noVerpbro ae i969_ Por 
ocitsiãO da Co""nferênda ~ai._alízada Jn
teramenáma sobre Direit~manos. 

O Congre:ssó Nacional decreta:-
Art 19 Fica aprovado o texto _da Conven

ção Americana sobre Direitos Humanos· (Pac
to São José), celebrado em São José da Costa 
Rica. em 22 de novembro de 1969, por oca
sião ·da Confer~ilcié3 Especializada Interame
rlcana sobre Óiteitos Humanos. 

Art. _ 2_9 Este decreto legislativo entra em 
. vigor na data_ de sua -publicação: 

MENSAGEM N' 621, DE 1985 _ 

ExCelentíssimos_ Senhores Memi;>_ros do 
CoJ1gresso Nacional 

Em conformidade com o disposto no artigo 
44, inciso I, da Constituição_ Federal, _tenho 
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a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelênci?IS, _acompanhado de Ex~ 
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Relações Exteriores, o texto da__Con
venção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José), celebrada em São José 
da Costa Rica, a 22 de novembro de 19_69, 
por ocasião da Coriferênda Especiallzada:Inte
ramerkana sobre Direitos Humanos. 

2. Em sua primeira parte, o Pacto de São 
José discrimina, na esfera civil, política, econô
mica, sedai e cultural, direitos individuais con
cement:es à vida, integridade e liberdades tisi
cas, nacionalidade, propriedade privada, aces
so às fontes da ciência e da cultura. Dispõe, 
ainda, sobre o princípio pa anterioridade da 
lei penal e as c;ondlções de sua retro~tividade; 
as libercbdes de co.n:s:çlência, expressão e cul
to confessional; a proteção da honra e o direito 
de resposta; os direitos polfticos, o de reunião 
e o de associação; O" princípio da igualdade 
perante a lei; e a proteçâo devida pelo Estado 
a seus súditos e aos estrçU'l_geiros que se en
contrarem no âmbito de sua so)?erania. 

3. A segunda parte da· COnvenÇão tem ca
ráter instrumental e instltudonal, uma vez que 
designa a Comissão lnteramericana de Direi
tos Humanos (CIDH) e a Corte Interarilericana 
de Direitos Humanos como órgãos executo
res. A C1DH atua cOmo instancia preliminar 
à jurisdição da Corte e goza de amplo poder 
para requisitar ínformações_ e formular reéo- _ 
mendações aos Governos. Tratali.do-se de 6r~ 
gão judiciário, a Corte não relata, nem propõe, 
nem recomenda, mas prefere sentenças que 
o Pacto de São José aponta como definitivas 
e inapeláveis. Até o presente, a Corte -somente 
emitiu opiniões consultivas e sua competência 
s6 se verifica depois de esgotados todos os 
recursos de jurisdição interna do Estado onde 
houver oconido um determinado caso a _ela 
submetido. 

4. São as seguintes as razões que justifica
riam a adesão do Brasil à Convenção Ameri
cana sobre Direitos Humanos: 

a) o Brasil participou ativamente dos traba
lhos preparatórios do Pacto de São José, mar
cando presença na elaboração dos instrumen
tos existentes de proteção internacional dos 
direitos humanos; em diversas ocasiões, des
de a década de 1940, manifestou-se o Brasil 
em favor da proteção internacional dos direi
tos humanos, tendo inclusive tomado a inicia
tiva de apresentar projetas em conferências 
internacionais; 

b} adequação à doutrina, e tradição jurídi
co-diplomática brasileiras; 

c) o Brasil já ratificou outros impOrtantes 
tratados relativos a aspectos especfficos da 
proteção dos direitos humanos; 

d) a adesão do Brasil ao tratado humani
tário em apreço estaria totalmente .de a<::ordo 
com a evolução do Direito Internacional con
temporâneo, sempre levado em conta na for~ 
mulação da política externa brasileira; 

e) no campo da proteção internacional dos 
direitos humanos, os Estados também contra
em obrigações internacionais, nO:_ exercido 
pleno _de sua soberania, que não pode ser 
invocada como elemento de ínterpretação dos 
T!:éltaclos; os ~a~do~ )lurnanitárlos não hão 
_de_ Sei_ in~rpretados restritivainente à luz de 
concessões _ _recíprocas, Como nos tratados 
clássicos, _uma vez que visam não a estabe
lecer um equilíbrio de interesses entre os Esta
dos, mas sim a proteger os direitos funda
mentais do ser humano; 

f) a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos tern buscado a compatibilização en
tre seus dispositivoS e os de Direito Interno, 
consagrando mecanismos e técnicas que ob
jetiveJ:I"I prevenir ou evitar conflito entre a::; juris
dições internacional e nacional; é dotada, ade
mais, de especificidade própria, não se pres
tando a analogias com os mecanismos clá.ssi
cos de solução de controvérsias no plano das 
relações puramente interestatais; e 

g) a adesão do Brasil constituiria compro
missos ou garantia adicional, nas esferas na
cional_e internacional, de efetiva proteção con
tra a violação dos direitos humanos; contri
buiria, igualmente, para a projeção da con
quista interna da democ~acia na órbita inter
nacional e para a cristalização definitiva, no 
plano internacional, da ima_gem do Brasil co
mo país respeitador e garantidor dos direitos 
humanos. " 

5~ Cumpre assinalar que deverá ser feita 
declaração interpretativa sobre os artigos 43 
e 48. lEtra "d", esclarecendo que no entender 
do GovernO brasileiro os referidos dispositivos 
não inclUem direitO automático de visitas -ou 
inspeções ln loco da Comissão lnterameri
cana de Direitos Humanos (CIDH), as quais 
dependem da anuência_ expressa do Estado._ 

6_- No tOcante às dáusuiâs facultativas con
têritj:)ladas no parágrafo 19 dó artigo 45 -
referente à competência aa CIDH para exami
nar queixas apresentadas por outros Estados 
sobre o não~cumprimento das obrigações -
e no parágrafo 1 v do artigo 62 - relativo à 
jurisdição obrigatória da Corte - não é reco
mendável, na presente etapa, a adesão doBra
sil 

f--No que-respeita ao artigo 27, sobre mediw 
das de emergência e suspensão de garantias 
e, em particular, sobre o parágrafo 39, que 
trata da obrigação do Estado-Parte d~ comu~ 
nicar a adoção de tais medidas aos demais 
Estados-partes, por intermédio do Secretário
Geral da OEA, cabe destacar que se trata de 
dispositivo padrão nas convenções sobre_ di
reitos humanos, que consta também dos pac
tos internacionais elaborados no âmbito das 
Nações Unidas, em nada afetando o direito 
que têm os Estados de adotar essas medidas,_ 
desde que não haja derrogação 9-e certos direi
tos básicos, tal como relacionados no pará-
grafo segundo. -

Brasllia, 28 de novembro de 1985. -José 
Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DEAIDNCJ/SRC/ 
CAI/CJ/1381SHUM/OEA, DE 2Q DE OOTU
BRO DE !985, DO MINISTÉJ110 DAS RE-
lAÇÕES EXfER!ORE:s . 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Jo_sé Sarne}', 
Presidente da República, 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de_s$meter à alta consid~ 

ração de Vossa_ Excelência o anexo-.text~ Qe 
Convenção Americana sobre Dire_itos H~,~ma
nbs - Pacto de São José -:-. celebrada em 
São José da Costã -Rica. a 22 de _ _nOvembro 
de 1969, -por ocasião da Confet:êricia Especta
lizada lnteramericana sobre Dir~itos- Huma
nos. _ _ __ 

2. Em sua primeira parte, o Pacto de _SãO 
José discrimina, na eSfe~~ dvil, política, econô
mica, social e cultural, direitos individua_is con· 
cementes à vida, illtegridade e liberdades fisi· 

. cas, nacionalida_de, propriedade privada, aces· 
so às fon~ da c;::iência_e dã ctiltura. Dispõe, 
ainda, sobre o princípio da anterioridade da 
lei penal e as condições de sua retroatividade; 
as liberdades de consciêncta, expressã'o e cul~ 
to confessioõ.al; a proteção da tronra e o direito 
de resposta; os dkeitos políticos, o de reunião 
e o de associ~~o; o prihcípio da igualdade 
perante a lei; e a proteção devida pelo Estado 
a seus súditos_e aos estrangeiros encontr~is 
no âmbito de sua soberania: 

3. A segunda parte da Convenção tem ca
-ràter iristrumentaLe in_sti{y.clonal, uma vez que 
designa a Cói'nissào Interamericana de Direi
tos Humanos (ODH) e a Corte lnteramerica;na 
de Direitos Hu.rnanqs cõmo órg~os exec!ifu
res. A .CIDH atua como instância preliminar 
à jurisdição da Corte e_ _ __goza de amplo _poder 
para requisitar infonnaçõe"s e forinúlãr rear 
_rn.;:n~ações ags gç.vem~s. O prq<:esso _ante 
a Comissã_o implica pedido de informações 
ao -EStadO reclamado_, com prazo assinalado, 
além de investigações, conduzindo à elabo· 
ração de relatório. Inoperantes as proposições 
ou reComendações e esgotados os prazoS per~ 
tinentes, a aDH publica. suas conclusões sobe 
o caso concreto. Alternativamente, poderá 
submeter a m~ria _à Corte. 

4. _Tratandp-se Qe órg~o judiciá.rio, a Corte 
não relaiã., nem propõe, nem recoffienCia, mas 
profere sentenças, que o Pacto aponta como 
definitivas e lnapelãveis. Declarando, n~ furida~ 
mentação do aresto, a ocorrência de violação 
de direito protegido pela COTw-enÇãO, a· Corte 
determina seja ele de pronto restaurado e or· 
dena, se for o caso, o pagamento de indeni
zação jus~ à part-e leSad~. _Nos -~!a~6~ios 
anuais à AsSembléia Geral Ordinária da. O.rga
nização doS Estados Americanos, a .Corte l'in~ 
clicará oS casos_ em é[ue uin estado não tenha 
dado Curripriiliento às Suas sentenças" (artigo 
65 da Coriverição}. Até o presente momento, 
a· Corte -somente emitiu opirUões consultiVas. 
Sua cõtnpetêflcia s6 se verifica depoiS de es
gotado tOdo_s os recursos dejuiisdição interna 
do Estado onde houver ocorrido--um determi
nado caso a ela submetido. _ 

5. -8~9 -~ segui!lles as razões _qu~ j~stlfica ... 
riam ·a adesão do Brasil à Convenção em tela: 
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a) participou o Brasil ativamente dos traba~ 
lhos preparatórios do Pacto de São José, mar~ 
cando presença na elaboração dos atuais ins
trumentos de proteção internacional dos direi
tos humanos; em diversas ocasiões, desde os 
anos quarenta, manifestou-se o Brasil em fa
vor da proteção internacional dos direitos hu
manos, tendo tomado, in,clusive; a iniciativa 
de apresentar projetas em conferênCias -inter-
nacionais; --

b) a adesão do Brasil à Convenção estaria -
inteiramente de acordo com a melhor doutrina 
e a verdadeira tradição juridico-diplomática 
brasileiras; 

c) o Brasil já retificou outros importantes 
tratados relativos a aspectos específicos da 
proteção dos direitos humanos (e.g., a Con
venção relativa ao status dos Refugiados, de 
1951, Convençãá das Nações Unidas sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de DiscrimiM 
nação Racial, de 1966); 

d) a adesão do Brasil ao tratado humani
tário em apreço estaria totalmente de acordo 
com a evolução do direito internacional conM 
ternporâneo, sempre levado em conta na forM 
mulação da política externa bras~eira; 

e) no campo da proteção internacional dos 
direitos humanos, os Estados também centraM 
em-- obrigações internacionaiS~-no eXercício 
pleno de sua soberania, que não pode ser 
invocada como elemento de interpretação dos 
tratados; os tratados humanitárfos não hão de 
ser inÚ!rpretados restritivamente à luz de C()OM 
cessões recíprocas, como -noS tratadOs dássiM 
cos, uma vez que visam não a estabelecer 

, urri equilíbrio de interesses entre os_ Estados, 
mas sim a proteger os direitos fundamentais 
do ser humano; 

f) a Convenção tem buscado a compatiM 
bilização entre seus_dispositívos e os de direito 
interno, consagrando mecanismos e _té_cnicas 
que objetivam prevenir ou evitar conflito entre 
as jurisdições internacional e nacional; é adaM 
tada, ademais, de especificidade própria, não 
se prestando a analogias como os rnecanlsM 
mos clássicos de solução de controvérsias no 
plano das relações purament~- interestatais; e 

g) a adesão do Brasil constituiria compro
misso ou garantia adicional, nas esferas nac!OM 
nal e internacional, de_efetiva proteção contra 
a violação dos direitos humanos; contribuiria, 
igualmente, para a proteção da conquista inM 
terna da demOcracia na órbita internacional 
e para a cristalização definitiva, no plano inter
nacional, da imagem do Brasil corno país resM 
peitador e garantidor dos direitos humanos. 

6. Cumpre assinalar que deverá ser feita 
declaração interpretativa sobre os artigos 43 
e 48, letra "d", esclarecendo que, no entender 
do Governo braSileiro, os referidos dispositivos 
não iricluem direito autoniátlco de visitas ou 
inspeçõesin loco da Comissão lnteramericana 
de Direitos Humanos (ODH), as quais depen
dem da anuência expressa do Estado. 

7. No tocante às cláusulas facultativas con
templadas no parágrafo 19 do artigo 45 -
referente à cornpet~ncia da aDH para examiM 
nar queixas apresentadas por outros_ Estados 
~bre não cumprimento de obrigações_....,..- e 

no parágrafo 1 ~ do artigo 62 -relativO à juris
dição obrigatória da Corte - não Seria ~co
mendável, na presente etapa, a adesão doBraM 
si!. 

8". No que respeita ao artigo 27, sobre mediM 
das de emergência e suspensão de garantias 
e, em particular, sobre o parágrafo 39, que 
trata da obrigaçãq_do Estado~Parte de comu
nicar a_ adoção _de tais medidas aos demais 
EstadoS-partes, pof intermédio do Secretário
Geral da OEA, cabe destacãr que se trata de 
dispositivoMpadrão nas convenções sobre diM 
reitos humanos, que consta também dos pac
tos internacionais, elaborados no âmbito das 
Nações Unidas, em nada afetando o direito 
que têm os EStados de adotar essas medidas, 
desde que não haja derrogação de certos direiM 
tos básicos, ta1 como relacionados no pará-
grafo segundo. _ _ ___ --- __ 

9, À luz do exposto, permitoMme propor a 
Vossa Excelência a adesão do Brasil ao refe
rido instrumento internacional para o que será 
necessária a prévia aprovação_ do Congresso 
Nacional, na forma do_ artigo 44, inciso I, da 
Constituição Federa)_. 

1 O. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter o incluso projeto de Mensagem ao 
Congresso Nacional para que Vossa ExcelênM 
cia, se assiril houver por bem, encaminhe o 
texto, em anexo, da Convenção Americana so
bre Direitos Humanos à consideração do Po
der Legislativo_. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito.- Ola
voSetúb8l 

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 
DIREITOS HOMANOS 

Preâmbulo_ 

Os Estado.s americanos signatários da preM 
sente Convenção. 

Reafirmando seu prop6síto de Consolidar 
neste Continente, dentro ~do quadro das insti
tuições democráticas, um -regiine de liberdade 
pessoal e de justiça social, fundado no respeito 
dos direitos essenciais do hOmem; 

Reconhecendo que os direitos essenciais 
do homem não derivam do fato de ser ele 
nacional de determinado Estãdo, mas sim do 
fato de ter como fundamento os atributos da 
peSSoã"hi.iffiã-na;rãiãQ-por quejUstifiCam u-~a 
proteÇão inte-rnacional, de natureza convenM 
cional, coadjuvante ou complementar da que 
oferece o direito interno dos Estados ameri
canos; 

Considerando que esses princípios foram 
consagrados na Carta da OrganiZação dosEs
tados Americanos, na Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem e na Decla
ração_Universal dos Dire:itos do Homem e que 
foram reafirmadôs e des'erlvolvidos em outros 
instrumentos internacionais, tanto de âmbito 
mundial corno regional; 

Reiterando que, de acordo com a DeclaM 
ração Universal dos Direitos do Homem, só 
pode ser realizado o ideal do ser humano livre, 
isento do temor e da miséria, se forem criadas 

çondições que permitam a cada pessoa gozar 
_dos seus direitos econôrnicos, sociais e culruM 
Icrls, bem como_d_os s_eus direitos civis e potítiM 
cos; e, 

Considerando que a Terceira Conferência 
Interamericana Extraordinária (Buenos Aires, 
1967) aprovou a incorporação à própria Carta 
da Organização de normas mais. amplas sobre 
direitos económicos, sociais e educacionais 
e resolveu que uma convenção intermerlcana 
sobre direitos humanos determinasse a: estru
tura, competência e processo dos órgãos en
carregados dessa matéria, 

COnvieram no seguinte: 

PARTE I 
Deveres dos Estados e Direitos Protegidos 

CAPITULO! 
Em;meração de Deveres 

ARTIGO! 
Obrigação de respeitar os direitos 

1. Os EstadosMPartes nesta Convenção 
ComproinetemMse a- respeitar os d.ireitos_e liM 
herdades nela reconhecidos e a garantir seu 
livre e pleno_exercício a toda pessoa que esteja 
sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alM 
gurna por motivo_ de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opiniões políticas ou de qualquer ouM 
tra natureza, origem nacional ou social, posi· 
ção económica, nascimento ou cp.~alquer ouM 
tra condição social. -

2. Para os -efeitos -desta Convenção, pe-s
soa é todo ser humano. 

ARTIG02 
Dever de adotar disposições de direito _interno 

Se o exercido dos direitos e liberdades menM 
Cionád~-no artigo _1 ainda não estiver garan
tido por disposições legislativas ou de outra 
natureza, os Estados-Partes comprometemMse 
a adotar, de acordo com as suas normas c_onsM 
titucionals e com as clisposições desta Con
venção, as medidas legislativas ou de outra 
natureza que forem necessárias para tomar 
efetivos tais direitos e liberdades. 

CAPITULO li 
Direitos CMs e Políticos 

ARTIG03 
Direito ao reconhedmento da persondiidade 

jurídica 

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento 
de sua peisonalidade jurídica: 

ARTIG04 
Direito à vida 

1. T ada pessoa tem o dire_it.Q_ de_ qlJe se 
respeite sua vida. Esse direito deve ser prote
gido pela lei e, em geral, desde o momento 
da concepção. Ninguém pode _ser privado da 
vida arbitrariamente. 

2. Nos países que não houverem abolido 
a pena de morte, esta só poderá ser imposta 
pelos delitos mais graves, em cumprimento 
de sentença final de tribunal competente e 
em conformidade com lei que estabeleça tal 
pena, promulgada antes de haver o delito sldo 
cometido. Tampouco se estenderá sua apltcaM 
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ção a delitos aos quais não se aplique atual~ 
mente. 

3. Não se pode restabelecer a pena de 
morte nos Estados que a hajam abolido. 

4. Em nenhum caso pode a pena de mor
te ser aplicada por delitos políticos, nem por 
delitos comuns conexos com delitos políticos. 

5. Não se deve impor a pena de morte 
a pessoa que, no momento da perpetração 
do delíto, for menor de dezoito anos, ou maior 
de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado 
de gravidez. 

6. Toda pessoa condenada à morte tem 
clireito a solicitar anistia, indulto ou comutação 
da pena, os quais podem ser concedidos em 
todos os casos. Não se pode executar a pena 
de morte enquanto o pedido estiver pendente 
de decisão ante a autoridade competente. 

ARTIG05 
Direito à íhtegridade pessoal 

1. Toda pessoa tem o direito de que se 
respeite sua integridade física, psíquica e mo
ral. 

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, 
nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 
degradantes, Toda pessoa privada da liber
dade deve ser tratada com o respeito devido 
à dignidade inerente ao ser humano. 

3. A pena não pode passar da pessoa do 
delinqüente. 

4. Os processados devem ficar separados 
dos condenados, salvo em circunstâncias ex
cepcionais, e ser submetidos a tratamento 
adequado à sua condição de pessoas não con
denadas. 

5. Os menores; quando Puderem ser pro
cessados, devem ser separados dos adultos 
e conduzidos .a tribunal especializado, com a 
maior rapidez possível, para seu tratamento. 

6. As penas priVativas da liberdade devem 
ter por finalidade essencial a reforma e a rea
daptação social dos condenados. 

devem ser postos à disposição de particulares, 
companhias ou pessoas juridicas de caráter 
privado: 

1>) 0 serviço militar e, nos pafses onde se 
admite t: isençã-o por motivo de consciência, 
o serviço nacional que a lei estabelecer em 
lugar daquele; 

c) o seiViço imposto em casos de perigo 
ou calarT_lidade que ameace a existência ou 
o benl--estar- da- corO. unidade; e, 
- - d) o trabalho ou seiViço que faça parte das 
obrigações cívicas normais. 

ARTIGO? 

Direito à liberdade pessoal 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e 
à segurança pessoais. 

2. ~inguém pode_ Sf!r privado de sua liber
dade física:SalVo pelaS causas e nas condições 
previamente fiXadas pelas constituições políti
cas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo 
cóin elas promulgadas. --

- 3. Ninguém pode ser submetido a deten
ção ou encarceramento arbitrários. 

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser 
informada das razões da sua detenção e notifi
cada, sem demora, da acusação ou acusações 
formuladas contra ela. 

5. -T ada pessoa detida ou retida deve ser 
conduzida, sem demora, à presença de um 
juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a 
exercer furições judiciais e tem direito a ser 
julgada dentro de um prazo razoável ou a ser 
posta em liberdade, sem prejuízo de que pras~ 
siga o piocesso. Sua liberdade pode ser concli
cionada a garantias que assegurem o seu 
comparecimento em juiZo. 

6. Toda pessoa privada da liberdade tem 
direito a recorrer a um juiz ou tribunal compe
tente, a fim de que este decida, sem demora, 
sobre a legalidade de sua prisão ou detenção 
e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção 
forem ilegais. Nos Estados-Partes cujas leis 

ARTIGO 6 preveêm que toda pessoa que se vir ameaçada 
Proibição da escravidão e da servidão de ser privada de sua liberdade tem direito 

a recorrer a um juiz ou tribunal competente 
1. Ninguém pode ser submetido a escra- a fim de que este decida sobre a legalidade 

vidão ou a seiVidão, e tanto estas como o __ ~de tal ameaça, ta] recurso não pode ser restrin
tráfico de escravos e o tráfico de mulheres _ gido nem abolido. 0 recurso pode ser inter-
são proibidos em todas as suas formas. postopelapr6priapessoaouporoutrapessoa 

2. Ninguém deve ser constrangido a exe~ 7. Ninguém deve ser_ detido por dívidas. 
cutar trabalho forçado ou obrigatório. Nos paí- Este princípio não limita 05 mandados de au-
ses em que se prescreve, para certos delitos, toridade judiciária competente expedidos em 
pena privativa da liberdade acompanhada de virtude de inadimplemento de obrigação ·ali-
trabalhos forçados, esta dlsposlção não pode mentar. 
ser interpretada no sentido de que pro[be o 
cumprimento da dita pena, imposta por juiz 
ou tribunal competente. O trabalho forçado 
não·deve afetar a dignidade nem a capacidade 
tisica e intelectual do recluso. 

3. Não constituem: trabalhos forçados ou 
obrigatórios para os efeitoS deste artigo: 

a) os trabalhos ou serviços normalmente 
exigidos de pessoa reclusa em cumprimento 
de serttença ou resoluçãoio~roal expedida pe
la autoridade judiciária competente. Tais tra~ 
balhos ou serviços devem ser executados sob 
a vigilância e controle das autoridades públi· 
cas, e os indivíduos que os executarem não 

ARTIGOS 
Garantias judiciais 

1. T ada pessoa tem direito a ser ouvida, 
com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou tribunal cOmpetente, 
iridej)endente e imparcial, estabelecido ante
riormente _ _por lei, na apU:i'ação de qualquer 
acuSação penal formulada contra -elã~ ou para 
que se determinem seus direitos ou obriga· 
ções de natureza cMJ, trabalhista, fiscal ou de 
qualquer outra natureza. 

2. -Toda pessoa acusada de_ delito tem di~ 
reito a que se presuma sUa inOcêfiCia enquan~ 
to não se comprove legalmente sua c_4!pa. 
Durante o processo, toda pessoa tem direito, 
em plena igualdade, às seguintes garantias 
mínimas: 

a) direito dO acusado de ser assistido_ gra
tuitamente por tradutor ou intérprete, se não 
compreender ou nãO falar o idiQma __ dó juízo 
ou tribunal; - -

b} comunfcação préVia e pom1enoriiada 
ao acusado da acusação formu1ada; 

c) concessão ao acusado do te_ri1p0 e dos 
meios ad_equados para a preparaÇão de sua 
defesa; 

d) direito do acusado de defender-se pes
soalmente.oude ser assistido por om deferisor 
de sua escolha e de comunicar-se, livremente 
e em particular com seu defensor; 

e) direito irrenunciável de ser assistido por 
um defensor proporcionado pelo Estado, re
munerado ou não, segundo _a legislação inter
na, se o acusado não se_ defender ele próprio 
nem nomear defensor dentro do prazo estabe
lecido pela lei; 

I) direito da defesa de inquirir as testemu
nhas presentes no tribunal e _de_obter o com
paredmento, como testemunhas ou peritos, 
de outras pessoas que possam lançar luz so~ 
bre os fatos; 

g) direlió de não-ser_ obrig-ado ·a áepór c,on
tra sfniesifla;nem a- declaraNi_e culpada; e, 

h) direíto de recorrer _da seriteoça para juiz 
ou tribunal superior. 

3. A conDssaO do acusado s6 é l@fida __ s_e 
feita sem coaçãO de nenhumll natureza. 

4. O acusado absolvido por sentença pas
sada em julgado não poderá __ Sf!! s_ubfT}eti~o 
a novo processo pelos mesmos {8/os. 

5. O processo penal deve ser público, sal
vO no gue for necessário para preseJVal' os 
interesses da justiça. -- -

ARTTG09 
Princípio da legalidade e da retrootMdade 

Ninguém Pode ser condenado Por ações 
ou omissões que, no momento em que forem 
cometidas, não sejam de!ituQ:sai de acordo 
com o direito aplicável no momento da perpe
tração do delito. Se depois da perpetração cio 
delito a lei dispuser a imposição de pena mais 
leve, o delinqüente será por-isso beneficiado. 

AimG0-1Ci 
Direito à lndenfzação- , 

TOda pessoa tem direito_ de ser indenizada 
conforme a Je~ no cas_o _de haver sido- conde
nada em sentença passada em julgado, por 

- erro jUdiciálio. -- -

ARTIGO 11 
Proteç§o_da honra e da dignidade 

1. T ada pessoa tem direito ao respeito de 
sua hOnra e ao reconhecimentO de sua digni~ 
da de. 
-- 2. Ninguém pode ser objeto_de ingerên
cias arbitrárias ou abusivas em sua vida priva
da, na de sua família, em seu domicílio ou 
em sua correspondência, nem de ofensas ile
gais à sua honra ou reputação. 
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3. Toda pessoa tem direito à proteção da 
lei contra tais ingerêndas ou tais ofensas. 

ARTIGO 12 
Liberdade de consciéncia e de religião 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de 
consciência e de religião. Esse direito implica 
a liberdade de conservar sua religião ou suas 
crenças, ou de mudar de religião ou de cren
ças, bem como a liberdade de professar e 
divulgar sua religião ou suas crenças, indivi
dual ou coletivamente, tanto em público como 
~m privado. 

2. Ninguém pode ser objeto de medidas 
restritivas que possam limitar sua liberdade 
de conseNar sua religião ou suas crenças, ou 
de mudar de religião ou de crenças. 

3. A liberdade de manifestar a própria reli
gião e as próprias crenças está sujeita unica
mente às limitações prescritas pela lei e que 
sejam necessárias para proteger a segurança, 
a ordem, a saúde ou a moral púb)[ca ou os 
direitos ou liberdades das d.emais pessoas. 

4. Os pais, e quando for o caso os tutores. 
têm direito a que seus filhos ou pupilos rece
bam a educação religiosa e moral que esteja 
acorde com suas próprias convicções. 

ARTIGO 13 

liberdtJde de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem -direito à liberdade de 
pensamento e de expressão. Esse direito com
preende a liberdade de buscar, receber e di
fundir informaçÕes e idéia de toda natureza, 
sem consideração de fronteiras, verbalmente 
ou por escrito, ou em forma impressa ou artís
tica. ou por qualquer outro processo de sua 
escolha. 

2. O exercício -do direito previsto no inciso 
precedente_ não pode estar sujeito a censura 
prévia. mas a responsabilidade ulteriores, que 
devem ser expressamente fJXadas pela lei a 
ser necessárias para assegurar: 

a) o respeito aos direitos ou à reputação 
das demais pessoas; ou, · 

b) a proteção da segurança nacional, da 
ordem pública, ou da saúde ou da moral pú
blicas. 

3. Não se pode restringir o direito de ex
pressão-por vicil:s ou meios indifetos, tãis como 
o abuso de controles oficiais ou particulares 
de papel de imprensa, de freqUências radioeJé
tricas ou de equipamentos e aparelhos usados 
na difusão de infonnação, nem por quaisquer 
outros meios destinados a obstar a comuni
cação e a circulação de idéias e opiniões. 

4. A lei pode submeter os espetáculos pú
blicos a censura prévia, com o objetivo exclu
sivo de regular o acesso a eles, para proteção 
moral da infância e da adolescência, sem pre
juízo do disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a 
favor da guerra, bem como toda apologia ao 
ódio nacional, racial ou religioso que Constitua 
incitação à discriminação, à hosti1idade, ao cri
~e ou à violência. 

ARTIGO 14. 
Direito de retiOcação ou respostb 

l. Toda pessoa atingida por informações 
inexatas ou_ ofensivas emitidas ou seu prejuízo 
por meios de difusão legalmente regulamen
tados e que se dirijam ao público em geral, 
tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difu· 
são, sua retificação ou resposta, nas condições 
que estabeleça a lei. 

2. Em nenhum caso a retificação ou ares
posta eximirão das outras responsabilidades 
legais em que se houver incorrido. 

3. Para a efetiva proteç:ão da honra e da 
reputação, toda publicação ou empresa jorna
lística, cinematográfica, de rádio _ou televisão, 
deve ter uma pessoa responsável que não seja 
protegida por imunidade nem goze de foro 
especial. 

ARTIGO 15 
DireJ!o de reunião 

É reconhecido o direito de reuniã~ pacifica 
e sem armas. O exercido de tal direito só 
pode estar sujeito às restrições previstas pela 
lei e que sejam necessárias, numa sociedade 
democrática, no interesse da segurança nacio
nal, da segurança ou da ordem pública, ou 
para proteger a saúde ou a moral públicas 
ou os direitos e liberdades das demais pes
soas. 

ARTIGO 16 
Liberdi!Jde de associaçAo 

1. Todas as pessoas têm o direito de asso
ciar-se livremente com fins ideológicos,religio
sos, políticos, econôrnicos, trabalhistas, sO
ciais, culturais, desportivos ou de qualquer out 
tra natureza. 

2. -0 exercício de tal direito s6 pode estar 
sujeito às restrições previstas pela lei que se
jam necessárias, numa sociedade democrá
tica, no interesse da segurança nacional, da 
seguranÇa ou da ordem pública, ou para pro
teger a saúde ou a moral públicas ou os direi
tos e liberdades das demais pessoas. 

3. O âiSpoSto neste artigo não impede a 
imposição de restrições legais, e mesmo a 
privação do exercício do direito de associação, 
aos membros das forças armadas e da polícia 

ARTIGO 17 
Proteç;io da famDia 

1. A famma; é o elemento natural e funda
mental da sociedade e deve ser protegida pela 
sociedade _e pelo Estado. -

2. É recon_hecidQ. o direito do homem e 
da mulher de contraírem casamento e de fun
darem uma família, se tiverem a idade e as 
condições para isso exigidas pelas leis inter
nas, na medida em que não 'afetem estas o 
princípio da não discriminação estabelecido 
nesta ConvenÇão. -

3. O casamento não pode ser celebrado 
sem o livre e pleno consentimento dos con
traentes. 

4. Os Estados-Partes devem tomar medi
das apropriadas no sentido de assegurar a 
igualdade de direitos e a adequada equiva
lência_ de resJ?on~bilidades dos cônjuges 

QUanto ao casamentei, durante o casarTtento 
e em :caso de dissolução do_mesrno. Etn caso 
de dissolução, serão adotadas disposições 
que assegurem a proteção necessária aos fi
lhos, com base unicamente no interesse e 
conveniência dos mesmos. 

5. Alei deve reconhecer iguais direitoS tan
to aos filhos nascidos fora do casamento co
mo aos nascidos dentro do casamento. 

ARTIGO 18 
Direito ao nome 

Toda pessoa tem direitO a um- pfenome e 
aos nomes de seus pais ou ao de um destes. 
A lei deve regular a forma de assegurar a todos 
esse direito, mediante nomes fictícios, ser for 
necessário. 

ARTIGO 19 
Dirt!itos da criança 

Toda criança tem direito às medidas de pro
teção que a sua condição de menor requer 
por parte da sua famJ1ia, da sociedade e do 
Estado. - -

ARTIG020 
Direito à nadonalkiade 

1. Toda pessoa tem direito a uma naciona
lidade. 

2. Toda pesSoa tem direito à nacionali
dade do Estado em cujo território houver nas
cido, se não tiver direito a outra. 

3. A ninguém se deve privar arbitrariamen
te de sua nacionalidade nem do direito de 
mudá-la. 

ARTIG021 
Direito à propriedade privada 

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo 
dos seus bens. A lei pode subordinar esse 
uso e gozo ao interesse sQcial. 

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de 
seus bens. salvo mediante o pagamento de 
indenização justa. por motivo de utilidade pú
blica ou de interesse social e nos casos e na 
forma estabel~cidos pela lei. 

3. Tanto a usura-como qualquer outra for
ma de exploração do homem pelo homem 
devem ser reprimidas pela lei. 

ARTIG022 
-Direito de circulação e de residênda 

1. To da pessoa que se ache legalmente 
no território de um E&tado tem direito de circu
lar nele e de nele res!dir em conformidade
com as disposições legais. 

2. Toda pessoa tem o direito de sair livre
mente de qualquer país, inclusive do próprio. 

3. O exercido dos direitos acima mencio
nados não pode ser restringido senão em vir
tu_cle de lei, na medida indispensável, numa 
sociedade democrática, para prevenir infor
maçõ_es penais o_u para proteger a segurança 
nacional, a segurança ou a ordem públicas, 
a moral ou a saúde. públicas, ou. os direitos 
e liberdades :das demais pessoas. 

4. O exercido dos direitOs reconhecidos 
no inciso 1 pode também ser restringido pela 
lei, em zonas determinadas. por motivo de 
interesse público. 
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5. Ninguém pode ser expulso do território 
do Estado do quafTor nacional, nem s.er priva
do do direito de nele _entrar. 

6. O estrangeiro que se aChe lega-lmente 
no território em um Estado -Parte nesta Con
ven'ç_ão só poderá dele ser expulso em cumpri
mento_ de decisão adotada de acordo com 
aleL 

7. Toda pessoa tem o direito de -buSCãf 
e receber asilo em território estrangeiro, em 
caso de perseguição por delitos políticos ou 
comuns conexos com delitos políticos e de 
acordo com a legislação de cada Estado e 
com os convênios internacionais. 

8. Em nenhum caso o estrangeiro pOde 
ser expulso ou entregue a outro país, seja ou 
não de origem, onde seu direito à vida ou 
à liberdade pessoal esteja em risco de violação 
por causa da sua raça, nacionalidade, religião, 
condição social ou de suas opiniões políticas. 

9. É proibida a expulsão coletíva de estran
geiros. 

ARTIG023 
Diw'tos-polídcos 

1. Todos os cidadãos devem- gozar dos 
seguintes direitos e oportunidades: 

a) de participar na direção dos assuntos 
públicos, diretamente ou põr meios de repre-
sentantes livremente eleitos; -

b) de votar e ser eleitos em eleições perió
dicas autênticas, realizadas por sufrágio uni
versal e igual e por voto secreto que garanta 
a livre expressão da vontade dos eleitores; e, 

c) de ter acesso, em condições gerais de 
igualdade, às funções- públicas de seu país. 

2. A lei pode regular o exercício dos direi
tos e oportunidades a que se refere o inciso 
anterior, exclusivamente por" motivos de idade. 
nacionalidade, residência, idioma, instrução, 
capacidade civil ou mental, ou condenação 
por juiz competente, em processo penal. 

ARTIG024 
Igualdade perante a lei 

Todas as pessoas são iguais perante a leC 
Por conseguinte, têm direito, sem d.lscrinliw 
nação, a igual proteção da lei. 

ARTIG025 
Proteçao judicial 

1. Toda pessoa tem direito a um recurso 
simples e rápido ou a qualquer outro recurso 
efetivo, perante os juízes ou tribunals compe
tentês, que a proteja contra atas que violem 
seus direitos fundamentafs reconhecidos pela 
constituição, pela lei ou pela presente Conven
são, mesmo quando tal violação cometida por 
pessoas que estejam atuando no exercício de 
suas funções oficiais. - - - _ 

2. Os EstadOs-Partes comprometem-se: 
a) a assegurar que a autoridade compe

tente prevista pelo sistema legal do Estado 
decida sobre os -direitos de toda pessoa que 
interpuser tal recurso; -

b) a desenvolver as possibilidades de recur
so judicial; e 

c) a assegurar o cumprimento, pelas au
toridades competentes, de toda decisão em 
que se tenha considerado procedente o re
curso; 

CAPITULO III 
Direitos Ec-onómicos. Sociais e Culturats 

ARTIG026 
Desenvolvimento progressivo 

Os EStados Partes comprometem-se a adá~_:_ 
tar providências, tanto no âmbito interno co
mo mediante cooperação intemacionaJ, espe
cialmente económica e técnica, a fim de Con
seguir progressivamente a plena efetivadade 
dos direitos que decorrem âas normas econó
micas, sociais e sobre edUcação, ciência e cul
tura, constantes da Carta da Organização dos 
Estados Americanos, reformada pelo Proto
colo de Buenos Aires, na medida dos recursos 
disponíveis, por via legislativa ou por outros 
meios apropriados. 

CAPITULO IV 
--Suspensão de Garantias, 

- --Interpretação e Aplicação 

ARTIG027 
SuspensJ_o__de garantias 

1. _ Em_ caso de guerra, de perigo púbfico, 
ou de outra emergência que ameace a inde
pendência ou segurança do Estado Parte, este 
poderá adotar disposições que, na medida e 
pelo tempo· estritamente limitados às exigên
cias da situação, suspendam as obrigações 
contraídaS em virtude desta Convenção, desde 
que tais _disposições n_ão sejam incompatíveis 
com as demais obrigações que lhe impõe o 
Direitó-lnfemacional e não encerrem discrimi
nação alguma fundada em motivos __ de -raça 
cor sexo idioma, religião ou origem social. 

2. A disposição precedente não autoriza 
a suspensão dos_ direitos determinados nos 
seguintes artigos: 3 (direito ao reconhecimen
to da personalidade jurídica), 4 (direito à vida), 
5 (direito à integridade pessoal), 6 (proibição 
da escravidão e seMdão), 9 (princípio da lega
lidade e da _retroatividade), 12 (liberdade de 
consciência e de religião), 17 (proteção da 
famíJia), 18 (direito ao nome), 19 (direitos da 
criança), 20 (direito à nãcláfla!idade) e 23 (dl
reítos pOlíticos), nem das garantias indispen
sáveis para a proteção de tais direitos. 

3. _ Iodõ Estado Parte que fizer uso do di
reito: de suspensão deverá informar imediata
mente os outros Estados Partes na presente 
Convenção, por intermédio do Secretário-Ge
ral da Organização dos Estados America.nos, 
das disposições cuja aplicação haja suspen
dido, dos motivos determinantes da suspen
são e da data em ql,le haja çlado por teminada 
tal suspensão. 

ARTIG028 
Oáusula Federal 

1. Quando se tratar de um Estado Parte 
constituido como Estado Federal, o governo 
nacional do aludido Estiido Parte cumprirá to
das as disposições da presente Convençao, 

relacionadas com as matérias sob~ as quais 
exerce-competência legislativa e judicial. __ 

2. No to_cante às disposições relativas, as 
matérias que correspondem à competência 
das entidades componentes da federação, o 
governo nacional deve tomar imediatamente 
as medidas pertinentes, em conformidade 
com sua constituição e suas leis, a _ _fim de 
que as autoridades competentes das referidas 
entidades possam adotar as disposições cabí
veis_ para o cumprimento desta_ Convenção, 
- 3. __ Quando dois ou m?l.is EstéldciS _?.artes 
decfdiiefu coitStituir entre_ e]es uma federação 
ou outro tipo de asSoda"ção, diligenciarão ,no 
sentido de que o pacto comunitáriO respectivo 
contenha as disposiçõeS necessárias para qüe 
continue sendo efetivas no novo Estado assim 
organizado as nonnas da presente Conven-
ção. -

ARTIG029-
Nmmas de int~?P_retação 

Nenhuma dispOsição desta cOnvenção po
de ser interpretada no sentido de: 

a) permitir a qualquer dos Estados Partes, 
grupo ou pessoa, suprimir o gozo e ex_ercício 
dos direitos e liberdades recoohecido.s __ _n;;)_ 

Convenção ou limitá-los em maior medida do 
que a nela prevista; 

b} limitar o g02o e exercício de qualquer 
direito ou liberdade que possam ser reconhe· 
ciclos de acordo com a_s leis de qualquer dos 
Estados Partes ou de acordo cOm outra con~ 
venc;ão em que seja parte um dos referidos 
Estados; 

c) excluir outros direitos e garantias que 
são inerentes ao ser humano ou que deco)J'em 
da_ forma democrátic~ __ representativa _de go
verno; e 

d) excluir ou limitar o efeito que possam 
produzir a Declaração Amerlcana dos Direitos 
e Deveres do Homem e- outros atas interna
cionais da mesma natureza. 

ARTIG030 
- Alcance das restrições 

As restrições permitidas, de acordO com es
ta Convenção ao gozo e exercido dos direitos 
e liberdades n~la reconhecidos, _Qão podem 
ser _apiicadas senão de acordo com leis que 
forem promUlgadas por motivo de interesse 
geral e com o propósito para o qual houverem 
sido estabelecidas. 

-ARTIG029 
Reconhecimento de outros direitos 

Po9er~o ser incluídos no regime de prote
ção d~sta Convenção outros direitos e Ji~rda· 
des que forem reconhecidos de ãCOrdo cOm 
os processos estabelecidos nos arts. 69 e 70. 

CAP!TU!--0 v 
Deveres das Pessoas 

ARTIG032 
Correlação entre deveres e _direitos 

1. Toda pessoa tem deveres para com a 
família, a coml.U1idade e a humanidade_, 

2. Os direitos de c~da pessoa são IÍITlita
dos pelos direitos dos demais, pela segurança 
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de todos e pelas justas exigências do bem 
comum, numa sociedade democrática. 

PARTEU 
Meios da [lroteçOO 

CAP!rti.O V1 
órgãos Competentes 

ARTIG033 

São competentes para conhecer dos assun~ 
tos relacionados com o cumprimento dos 
compromissos assumidos pelos Estados Par~ 
tes nesta Convenção: 

a) a Comissão lnteramericana de Direitos 
Humanos, doravente denominada a Cernis~ 
são; e 

b) a Corte lnteramerlcana de Direitos Hu~ 
manos. doravante denominada a Corte. 

CAPfrULO VII 
Ccmissão Interamericana de Direitos Huma~ 

nos 
SEÇÃO I 

Organização 

ARTIG034 

A Comissão Interamerlcana de Direitos Hu~ 
manos compor-se-â de _sete membros, que 
deverão ser pessoas de ah.a autoridade moral 
e de reconhecido saber em matéria de direitos 
h> manos. 

ARTIG035 
A Comissão representa todos os Membros 

da Organização dos Estados Americanos. 

ARTIG036 

1. Os membros da Camissàci Serão elei
tos a títu1o pessoal, pela Assembléia Geral da 
Organização, de uma lista de candidatos pro
postos pelos governos dos Estados Membros. 

2. Cada um dos referidos governos pode 
propor até três candidatos nacionais do estado 
que os propuser ou de qualquer outro Estado 
Membro da Organização dos Estados Ameri~ 
canos. Quando for proposta urna lista de três 
candidatos, peJo menos wn deles deverá ser 
nadon~ de Estado diferente do proponente. 

ARTIG037 
1. Os membros da Comissão serão eleitos 

por quatro anos e s6 poderão ser reeleitos 
uma v~ porém o mandato de três dos mem
bros designados na primeira eleição expirará 
ao cabo de dois anos. Logo depois da referida 
eleição, serão determinados por sorteio, na 
Assembléia Geral, os nomes desses três mem
bros. 

2. Não pode fazer parte da Comissão rriais 
de um nacional de um mesmo Estado. 

ARTIG038 

As vagas que ocorrerem na Comissão, que 
não se devam à expiração normal do mandato, 
serão preenchidas pelo Conselho Permanente 
da Organização, de acordo com o que dispu
ser o Estatuto da Comissão. 

ARTIG039 

A Comissão elaborará seu estatuto e sub
metê-to-á à aprovação da Assembléia Geral 
e expedirá seu próprio regulamento. 

ARTIG040 

Os serviços de secretaria da ComiSsão de
vem ser desempenhados pela unldade fundo
na! espeCialiZada qUe faz parte da Secretaria
Geral da Organização e dispor dos recursos 
necessários para cumprir as tarefas que lhe 
forem"'COnfiadas pela Coinissão. · 

SEÇ:Ã02 
FL!rJçóeS 

ARTIG04! 

A Comissão tem a funçãO principal de pro
mover a observânda e a defesa dos direitos 
humanos e, no exercido do seu mandato, tem 
as seguintes funções e atribuições: 

a.) estimular a consciência dos direitos hu
manos nos povos da América; 

b) formular recOmeOdãções- aos gover
nos dos Estados Membros, quando o consi
derar conveniente, no sentido de que adotem 
medidas progressivas em prol dos direito_s hu
manos no âmbito de suas leis internas e s_eus 
preceitos constitucionais, bem como dispo
sições apropriadas para promover o devido 
respeito a esses direitos; 
c) preparar os estudos ou relatórios que con~ 
siderar convenientes para o desempenho de 
S!laJi funções; _ 

d) -solicitar aos goven1os dos Estados 
Membros que lhe proporcionem informações 
sobre as medidas que adotarem em matéria 
de direitos humanos; --

e) atender às consultas que, por meio da 
Secretaria-Geral da Orgãnização dos Estados 
Americanos, lhe formularem os Estados Mem
broS sObre questões relacionadas com os di
reitos humanos e, dentro de suas possibili
dades, prestar-lhes o assessoramento que eles 
lhe solicitarem; 

f) atuar com respeito às petições e outras 
comunicações, no exercicio de _sua autorida
de, de corifoJriJidade com o disposto nos arts. 
44 a 51 desta Convenção; e · 

g) apresentar um relatório anual à Assem
bléia Geral da OrganizaçãO dos Estados Ame
ricanos._ 

ARTIG042 

Os Estados Partes devem remeter à Comis
são cópia dos relatórios e estudos qUe, em 
seus_ respectivos campos, submetem anual
mente às Comissões Executivas do Conselho 
Interamerlcano Económico e Sodafe do COri
selho Interamericano de Educação, Ciência 
e Cultura, a fun de que aquela vele por que 
se promovam os direitos decorrentes das nor
mas económicas, sociais e sobre educação, 
ciência e cultura, constantes da Carta da Orga
nização dos Estãdos Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires. 

ARTIG043 

Os Estados Partes obrigam-se a proporcio
nar ã CoinisSão as infOrináÇõeS que esta lhes 
solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito 
interno assegura a aplicação efetiva de quais
quer disposjções desta Convenção. 

SEÇÃ03 
Carnj;etindl!I 
ARTIG044 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou 
entidade não governamental legalmente reco
nhecida em um ou mais Estados Membros 
da Organização, pode apresentar à Comissão 
petições que contenham denúncias ou quei
JGiS de violação desta Convenção por um Esta

. do Parte. 

ARTIG045 

1. Todo Estado Parte pode, no momento 
do depósito do seu instrumento de ratificação 
desta Convenção ou de adesão a ela, ou em 
qualquer momento posterior, declarar que re
conhece a competência da Comissão para re
ceber e examinar as comunicações em que 
um Estado Parte aieQ'ue haver outro Estado 
~e incorrido em violações dos direit~ hu
manos estabelecidos nesta Convenção. 

2. As comunicações feitas em virtude des
te artigo s6 podem ser admitidas e exami
nadas se forem apresentadas por um Estado 
Parte que haja feito uma declaração pela qual 
reconheça a referida competência da Comis
são. A Comissão náo adlnitká nenhuma co
municação contra um Estado Parte que não 
haja feito tal dec(9:ra~o. 

3. As declarações sobre reconhecimento 
de competência podem Ser feitas para que 
eSta '1gore por tempo indefmido, por periodo 
determinado ou para casos específicos. 

4. As declara~ões~ §erão deposi_tadas na 
Secretaria Geral da Orgafüzação dos f:stados 
Aqlericanos, a qual encaminhará c;:ópia das 
mesmas aos Estados Membros da referida Or
ganização. 

ARTIG046 

1. Para que uma petição ou comunicação 
aprésentada de acordo com os artigos 44 ou 
45 seja admitida pela Comissão, será neces
sário: 

a) que hajam sido interpostos e esgotados 
QS recurSos da jurisdição interna~ de acordo 
Conr os prillcipios ·de direito internacional ge
ralmente reconhecidos; 

b) que seja apresentada dentro do prazo 
de seis meses, a partir da data em que o presu
mido prejudicado em seus direitos tenha sido 
notificado da decisão definitiva; 
_ c} _que a matéria da petição ou comuni

cação .não esteja pendente de outro processo 
de solução internacional; e 

d) que, no caso do artigo 44, a petição 
contenha o nome, a nacionalidade, a profis
sãO, o domicílio e_ a assinatura da pessoa ou 
pessoas ou do representante legal da entidade 
que submeter a petição. -

· 2. As disposiÇões das alíneas a e b do 
inciso 1 deste artigo náo se aplicarão quando: 

a)- -não existir, na legislação interna do Esta
do àe que se tratar, o devido pro-cesso legal 
pãra a proteção do-direito ou direitos que se 
alegue tenham sldo violados; 

b) náo se houver permitido ao presumido 
prejudicado em seus direitos o acesso aos 
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recursos da jurisdição interna, ou houver sJdo 
ele impedido de esgotá-los; 

c) hotNer demora injustificada na decisão 
sobre os mendonados recursos. 

ARTIG047 

A Con'iissãO dedarará inadmissível toda pe
tição ou comunicação apresentada de acordo 
com o_s artigos 44 o1.,14S qUando: 

a) não preencher algum dos requisitos es
tabelecidos no artigo 46; 

b) não expuser fatos_ que caracterizem v:lo
lação dos direitos garantidos por esta Con
venção> 

c) pela exposição do próprià peticiOnário 
ou do Estado, for manifestamente infundada 
a petição o_u comunicação ou for evidente _s_ua 
total improcedência; ou 

d) for substancialmente reprodução de pe
tição ou comunicaçãO anterior, já examinada 
pela Comissão ou por outro organisino inter
nacional 

SEÇÃ04 
Processo 

ARTIG048 

1. A Comissão, ao receber uma petiÇão -
ou comunicação na qual se alegue violação 
de qualquer dos di~eitos consagrados nesta 
Convenção~ procederá da seguinte maneira:--

-a) se reconhecer a admissibilidade da peti
çao ou c~~c~ção,_ solici~r:á informações 
ao cravemo âo Estado ao qual pertença a au
toridade apontada como responsável pela vio
lação alegada e transcreverá as partes perti
nentes da petição ou comunicação. As referi
das informações devem ser enviadas dentro 
de um prazo razoáve~ fixado pela Comissão
ao considerar as circunstâncias de cada caso; 

b) recebidas as informações, ou transcor
rido o prazo fixado sem-que sejam elas recebi
das, verificará se exi_stem Ou subsistem os mo
tivos da petição ou comunicação. No caso 
de não existirem ou não subsistirem, mandará 
arquivar o expediente; 

c) poderá também dedarar a inadmissi
bilidade ou a improcedência da petiÇão ou 
comunicação, com base em informação ou 
prova supervenientes; ___ _ 

d) se o expediente não houver sido ar~
vado, e com o_ fun_de comprovar os fatos, 
a Comissão procederá, com conhecimento 
das partes, a um exame do assunto exposto 
na petição ou comunicação. Se for necessário 
e conveniente, a ComissãO procederá a uma 
investigação para cuja eficaz realização solici
tará~ e os Estados interessados lhe proporcio
narao todas as facilidades necessárias· 

e) poderá pedir aos Estados inter~ssados 
qualquer informação pertinente e receberá se 
isso lhe for solicitado, as exposições verbais 
ou escritas que apresentarem os interessados; 
e 

f) pôr-se-á à disposição das partes interes
sadas, a fim de chegar a uma solução amis
tosa do assunto, fundada no respeito aos direi
tos humanos reconhecidos nesta Convenção. 

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, 
pode ser realizada wna inves_tigação, mediante 

prévio consentimento do Estado em cujo terri
tório se alegue haver sido cometida a violação. 
tão-somente com a apresentação de uma peti
ção ou comunicação que reúna todos os re
quisitos fori"naJs de admissibilidade. 

ARTIG049 

Se se holNer chegado a uma sOlução amis
tOsa de acordo com as disposições do indso 
1, f, do artigo 48, a Comissão redigirá um 
relatório que será encaminhado ao peticio
nário e aos Estados Partes nesta Convenção 
e. posteriormente, transmitido, para sua publi
cação,- ao Secretário-Geral da Organização 
dos Estados Americanos. o referido relatório 
conterá wna breve exposição do_s fatos e da 
59luÇão alcançada. se qualquer das partes no 
caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a 
mais ampla informação P?ssivel. 

ARTIGQSO 

1. Se i1aó-se chegai a urna solução, e den· 
tro -do prazo que for fixado pelo Estatuto da 
Comissão, esta redigirá wn relatório no qual 
exporá os fatoS e Suas conélusões. Se o relató
rio não representar, no todo ou em parte, o
acordõ unânime dos membros da Comissão, 
qualquer deles poderá agregar ao referido re
latório· seu voto em separado. Também se 
agregarão ao relatório as exposições verbais 
ou escritas que houverem sido feitas pelos 
interessados em virtude do inciso 1, e, do arti
go48. 
- 2. O relatório será encaminhado aos Esta

dos interessados, aos quais não será facultado 
publicá-lo. 

3. Ao encamjnhar o-relatório, a Comissão 
pode fonnular as proposições e recomenda
ções que julgar adequadas. 

ARTIGO 51 

1. Se no praz9 de_ três meses, a partir da 
remessa aos Estados_inte_resSéj.dos dO relatório 
da Comissão, o assunto nãp hot.Wer sido solu
cionado ou submetido à decisão da Corte pela 
Coml$ão _ou pelo Estado interessado, acei
tando sua competência, a Comissão poderá 
emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus 
~mbros, sua opinião e conclusões sobre a 
questão submetida à sua conslderação. 

2. A Corriissão fará aS recomendações 
pertinentes e fJXará um prazo dentro do _qual 
o Estado deve_ tomar as medidas que lhe com

-petirem para remediar a situação examinada. 
3. Transcorrido o prazo fixado, a Comis

são decidirá, pelo voto da maioria absoluta 
dos seus membros, se o Estado tomou ou 
não medidas adequadas_ e se publica ou não 
seu relatório. 

CAPÍTULO VIJl 
Códe ÚJterameriC!Jna de Direitos Humllnos 

SEÇÃO I 
Organização 

ARTIG0 52 

1. A Corte compor-se-á de sete juízes na
cionais dos Estados~Membros da Organiza
ção, eleitos a título pessoal dentre juristas da 
rnais_gl"ª- ª-Y!:_o_ridade moral, de reconhecida 

competência em matéria d~ direilos_humanos, 
que reónam as condições requeridas para o 
exercício das mais elevadas funções judiciais, 
de acordo com a lei do Estado do qual sejam 
nacionais, ou do EStadO _que aS propuser co
mo candidatos. 

2. Não deve haver doi$ juíZes da mesma 
nacionalidade. 

ARTIG0 53 

- 1. Os juízes da Corte ser_ão eleitos, em vo
tação secreta e pelo voto da maioria absoluta 
dos Estados-Partes na ·cõnvenção, na Assem
bléia Geral da Organização, de uma lista de 
candidatos proposta pelos mesmos Estados. 

2. Cada um_ dos Estados-Partes pode pro
por até três candidatos nacionais do Estãdo 
que se propuser_ ou de qualquer outro Estado
Membro da Organização dos Estados Ameri
canos. Quando se propuser tuna lista dê três 
candidatos, pelo menos um deles deverá ser 
nacional de Estado diferente do proponente. 

ARTIG0.54 

1. Os jUízeS da Corte serão eleitos por um 
perlodo de seis_ anos e só poderão ser reeleitos 
uma vez. O mandato de trê_s dos juízes desig
nados na primeira eleiçãcr expirará ao cabo 
de três anos. Imediatamente depois da referida 
eleição, determinar-se-ão por sorteio, na As
sembléia GeraL os nomes desses três j~es. 

2. O juiZ eleito para substituir outro cujo 
mandato não haja expirado completará o pe-
ríodo deste. _ _ 

3. Os juízes permanecerão em funções até 
o término dos seus mandatos. Entretanto, 
cõ"ritirluarãõ -funcioli.ánâo_ nos casos· de que 
já houverem tomado conhecimento :e qu-e Se 
enCOntrem em fâsé -âe: Sentehç:a e, pare fãls 
~ltos nãó-:Serão substituidos pelos novos juí
zes ·eleitos. 

ARTIG0 55 

1_ .. O juiz que for nacional de algum -"dos 
Estados-Partes no caso submetido à Corte 
conservará o seu direito de ~conhecer do mes-
mo. ~- -

2. Se um dos juízes chamados a co~hecer 
do caso for de nacionalidade de um dos Esta
dos-Partes. oufro Estado-Parte no caso poderá 
designar tuna pessOa de sua escolha para fa
zer parte da Corte na qualidade de juiz ad 
ho<:. . -- -

3. Se, dentre os_juízes chamados a conhe
cer do caso, nenhum for da nacionalidade dos 
Estados-Partes, cada um destes pOderá deslg-
narumadhoc. - - - -_-_ 

4. o juiz ad hoC deve_ reu~-os reQUiSitOs 
indicados no artig-0 52. -- ---

5. _ Se vários Estados-Partes na ConV(:nçâQ 
tiverem o mesmo interesse no caso serão con
siderados como uma _só parte para os fins 
das disposições anteriores. Em caso de dóvida 
a Corte decidirá · 

ARTIG0 56 

O quorum para as deliberações_ da_Corte 
é constituído por cinco juízes. : _ 
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ARTIGOS? 

A Comlssão comparecerá em iodos os ca
sos perante a Corte. 

ARTIG0-58. 

1. A Corte terá sua sede no lugar que for 
detenninado, na Assembléia Gera1 da Organi
zação, pelos Estados-Partes na Convençãq, 
mas poderá realizar reuniões no território de 
qualquer Estado-Membro da Organização dqs 
Estados Americanos em que o considerar 
conveniente pela maioria dos seus membros 
e mediante prévia aquiescência dos Estados 
respectivos. Os Estados-Pãrtes na Convenção 
podem, na Assembléia Geral, por dois terços 
do seus votos, mudar a sede da Corte. 

2. A Corte designará seu S~cretário. 
3. O Secretário residirá na sede da Corte 

e deverá assistir às reuniões que ela realizar 
fora da mesma. 

ARTIG0 59 

A Secretaria da COrte será por ~sta esbele
cida e funcfonará sob a direção do Sécretário 
da Corte, de acordo com as normas adminis
trativas da Secretaria Geral da Organização 
em b.ldo o que não for incompatível com a 
independência da Corte. Seus funcionários se
rão nomeados pelo Secretário-Geral da Orga
nização, em consulta com o Secretário da ... Cor
te. 

ARTIGO 60 

A Corte elé~bOrará seu estatuto e subme
tê-lo-à à aprovação da Assembléia Geral e ex-
pedirá seu regimento. - · 

SEÇÃ02 

Competência e Funções 

ARTIG06T-

1. Somente as EstadOs-Partes e a ComiS
são têm direito de subnreter caso- à- dedsão 
da Corte. 

2. Para que a Corte possa conhecer de 
qualquer caso, é necessário que sejam esgota
dos os processos previstos nos arts. 48 a 50. 

ARTIGO 62 

1. Todo E5tado-Parte pode, no rri.omeiltd 
do depósito do s_eu instrumento de ratificação 
desta Convenção ou de adesão a ela, ou em 
qualquer momento posterior, declarar que re
conhece como -obrigatáriã, de pleno e direito 
e sem convenção especial, a competência da 
Corte em tódos os casas· relativos à interpre
tação- ou aplicação desta_ Convenção.-· = 

2. A declaração 'pode ser feita incondicio
nalmente ou sob condição de reciproddade, 
por prazo determinado ou para casos espe<::f
ficos._ Deverá ser apresentada ao Secretário
Geral da Organização, que encaminhará có-
pias da mesma aos outros Estados-Membros 
da Organrzéição e ao Secretário da Corte. 

3. A COrte tem :cofriVetência para cÕnhe
cer de qualquer caso· relativo à interpretação 
e aplicação das disposiçóes- desta Convenção 
que lhe seja submetido, desde que os EstadOs-

ParteS no caso teimam reconhecido ou reco
nheçam a referida competência, s~ja por de
clcii'ação especial, como prevêem os incisos 
anteriores, seja por convenção especial. 

ARTIG063 

1. Quando decidir que houve violação de 
um direito ou liberdade protegidos nesta Con
VençãO;a·corte:determinará qUe se assegure 
aõ prejudicado o gozo do se_u direito ou liber
dade violados. Determinará também, se isso 
for procedeilte; que se"jam reparadas as conse
qüências da medida ou situação que haja con
figurado a violação desses direitos, bem como 
o pagamento de indenização justa à parte lesa
da. 

2. Em casos de extrema gravidade e_ ur
gência, e quando se fJZer necessário evitar da
nos irreparávets às pe-ssoas, a Corte, nos aS
suntos de que estiver conhecendo, poderá to
mar as medidas provisórias que considerar 
pertinentes. Se s_e tratar de assuntos que ainda 
não estiverem submetidos aos seu conheci
mento, poderá atÚ.:lr a pedido da Comissão. 

·AATid064 

1. Os Estados-Membros da Organização 
poderão consultar a Corte sobre a interpre
tação desta Convenção ou de outros tratados 
concernentes à proteção dos direitos huma
nos nos Estados Americanos. Também pode
rão consultá~la, no que lhes compete, os ór
gãos enumerados no capítulo X da Carta da 
Organização dÕs Estados Americanos, refor
mada pelo Protocolo de Buenos Aires. · 

2. A Corte, a pedido de .tJm Estado-Mem
-_!>ro da Organização, poderá emitir pareceres 
sobre a çanipatibilidade entre qualquer de 
suas leis internas e os mencionados instru
mentos intemaclonãis. 

ARTIGO 65 

A COftErSU:bn1eterá à consideração da Ãs
sern.bléia Geral da Organização, em cada pe
ríodo_ ordinário de sessões, um relatório sobre 
suas atividades no ano anterior. De maneira 
espe<::fa~ e com as recomendaçóes pertinen
tes, indicará os casos em q·ue um Estado não 
tenha dado cumprimento a suas sentenças. 

SEÇÃ03 
- -Processo 
ARTIG0.66 

1. A sentença da Corte deve ser funda-
mentada. _ 
_ 2. Se _a sentença não expressar no todO 
ou .em parte a_ opinião unâni!lle dos juíz"es, 
<lUalquér deles terá direito a que se agregue 
à sentença o seu voto dissidente ou individuaL 

ARTIG067 

A sentençã da Corte será definitiva e inape
láv~~ g!"O. caso de diver_gência sobre o sel).ti~o 
ou 'akaoc~ de sentença, a Corte interpreta· 
la--á, a pedido de qualquer das partes, desde 
que o pedido seja apreSentado dentro de n~ 
ven.m· dia's a partlr da data da notificação da 
senlerlça - ----

ARTIG068 

1. Os Estado~Pãrtes na COnvenção cOm
prometem-se a cumprir a dedsão da Corte 
em todo caso em que forem partes. 

2.- A parte da sentença que determinar in
denização Compensatória poderá ser execuM 
tada no país respectivo pelo processo interno 
vigente para a execuçao de sentenças contra 
o Estado. -

ARTIGO.ô9 

A sentença da Corte deve ser notificada às 
partes no caso e_ transmitida aos Estados-Par
tes na Convenção. 

CAPITULO !X 
Disposições Coinuns 

ARnGó70 

I. Os juízes da Corte e os meffibfOs da 
Comissão gozam, desde o momento de sua 
eleição e enquanto durar o seu mandato, das 
imunidades reconhecidas _aos agentes diplo
máticos pelo Direito Internacional. Durante o 
exercício dos seus cargos gozam, além disso, 
dos privilégios. diplomáticos necessários para 
o desempenho de_ suas funções. 

2. Nãõ se poderá exigir responsabilidade 
em tempo algum dos juízes da Corte, nem 
dos membros da Comissão, por votos e opi
niões emitidos no exercício de suas funções. 

ARTIG071 

Os cargos de juiz da Corte ou de membro 
da Comissão sã-o incompatíveis com outras 
atividades que possam afetar sua independên
cia ou imparcialidade conforme o que for de
te_rmiÔado nos respectivos estatutos. 

ARTIGO 72 

Os juízes_ da Corte e. os membrq$ da CofriiS~ 
_sã:O perCebé(ãàhonorários e deSpesaS de via
gem na forma e condições que determinarem 
os seus estatutos, levando em conta a impor
tância e independência de suas funções. Tais 
honorários e despesas de viagem serão fixa
dos no orçamento-programa da Organização 
dos Estados Americanos, no qual devem ser 
incluídas, além disso, as despesas da Corte 
e d_a sua Secretaria. Para tais efeitos, a COite 
elaborará o seu próprio projeto de orçamento 
e suQmetê--Io_:-á à aprovação da Assembléia 
Geral, por intermédio da Secretaria Geral. Esta 
última não poderá nele introduzir modifica
ções. 

ARTIG073 

Somente por_ solic_itação da Comissão ou 
da Corte, coiiforme, o caso, cabe àAssenibiéia 
Geral da Organização resolver sob~_ as san
Ções- áplicàVeis aõs membros da Comissão 
OtJ ~Qsjuízes_ da_ Coite que incorrerem- 6os 
casos previstos nos respectivos estatutos. Para 
expedir uma resolução, será necessá,ria maio
ria de dois terços dos votos dos Estados-Mem
bros da Organização, no caso dos membros 
da Comissãc;>;- e, além disso; de dois terços 
dos votos dos Estados-Partes na Convenção, 
se se tratar dos juízes da Corte. 
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PARTE III 
Disposições Gerais 

e Transftóifas 

CAPITULO X 
Assinatura, ratíficiição, 

reserva, emenda, protocolo e 
denúncia 

ARTIG074 

1. Esta Convenção fica aberta à assinatura 
e à ratificação ou adesão de todos _os Estados
Membros da Organização dos Estados Ameri
canos. 

2. - A ratificação desta Convenção ou a ade
são a ela efetuar-se-á mediante depósito de 
um instrumento de ratificação ou de adesão 
na Secretaria GEiral aa Organização dos Esta
dos Americanos. Esta COnVençãO entrará em 
vigor logo que onze Estados houverem depo
sitado os seus respectivos instrumentos de ra
tificação ou de adesão. Com referência a qual
quer outro Estado qoe a ratificar ou que a 
ela aderir ulteriormente, a Convenção entrará 
em vigor na data do depósito do seu instru
mento de ratificação o_u de adesão. 

3. O Secretario-Geral inrormará todos os 
Estados-Membros da Organização sobre a en
trada em vigor da Convenção. 

ARTIG075 

Esta Convenção só -Pode ser objeto de re
servas em conformidade com as disposições 
da Convenção de Viena sobre Direito dos Tra
tados, assinada em 23_ de maio de 1969. 

ARTIG076 

1. Qualquer Estado-Parte, diretamente, e 
a Comissão ou a Corte; por intermédio do 
Secretário-Geral, podem submeter à Assem
bléia Geral, para o que julgarem conveniente, 
proposta de emenda a esta Convenção. 

2. As emendas entrarão em vigor para os 
Estados que ratificarem as mesmãs ha data 
em que houver sido depositado o respectivo 
instrumento de ratificação que corresponda 
ao número de dois terços dos Estados-Partes 
nesta Convenção. Quanto ãõs outros Estados
Partes, entrarão em vigor nã aata em que de
positarem, eles, os seus respectivos instru
mentos de ratificação. 

ARTIGO?? 

1. De acordo com a facu1dade estabele
cida no artigo 31, qualquer Estado-Parte e a 
Comissão podei-n submeter à- consideração 
dos Estados-Partes reunidos por ocasião da 
Assembléia Geral, projetas de protocolos adi
cionais a esta ConVenção, com a finalidade 
de incluir progressivamente no regime de pro
teção da mesma outros direitos e ~herdades. 

2. Cadã protoColo deve estabeleCei' as 
modalidades de sua entrada em vigor e será 
aplicado somente entre os Estados-Partes no 
mesmo.-_ 

ARTIG078 

1. Os Estados-Partes poderãO denunciar 
esta Convenção depois de expirado um prazo 
de cinco anos, a partir da data da entrada 

em vigor da mesma e mediante aviso prévio 
de um ano, notificando o Secretário-Geral da 
organização;· o quaf deve informar as outras 
Partes. 
- -2. TaLàenúncia não terá o efeito de desli
gar o Estado-Parte interessado das obrigações 
contidas nesta Convenção, no que diz respeito 
a qualquer ato que, podendo constituir vlola
çáo-dessas obrigações, houver sido cometido 
por ele anteriormente à data na qual a denún
cia produz_ir efeito. 

CAPÍTULO XI 
Disposições Transjt6rias 

SEÇÃO 1 

Comissão fnter.!mer!Cf111ê!l de, 
Direitos HumlJ11os 

ARTIG079 

Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secre
tário-Geral pedirá por escrito a cada Estado
Membro da Organização ·que apresente, den
tro de um prazo de noventa dias, seus candi
datos a membro da COiTiisSão Interamericana 
de Direitos Humanos. O Secretário~Geral pre
parará uma lista por ordem alfabética dos can
didatos apresentados e a encaminhará aos Es
tados--Membros da Organização pelo menos 
trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte. 

ARTIG080 

A eleição dos membros da Comissão far
se-ã dentre os candidatos que figurem na lista 
a que se refere o artigo 79, pof votação seCreta
da- Assembléia Geral, e serão declarados elei
tos os candidatos que obtiverem maior núme
ro de votos e a rii.aioria absoluta dos votos 
dos representantes dos Estados-Membros. Se, 
para eleger todos os membros da Comissão, 
for necessário realizar várias votações, serão 
eliminadoS sucessivamente, na forma que for 
determinada pela Ass~mbléia Geral, os candi
datos que receberem menor número de votos. 

SEÇÃ02 
Corte Jnteri'!lmericana de 

Direitos Humanos 

ARTIGOS! 

= Ab entrar em >âgor esta Convenção, o Secre
tário-Gera] solicitará por escrito a cada Estado
Parte que apresente, dentro de um prazo de 
noventa dias, seus candidatos a juiz da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. O Se
cretário-Geral preparará uma lista por ordem 
alfabética dos candidatos apresentados e a 
encaminhará aos EStados-Partes pelo menos 
trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte. 

· Artigo 82 

A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre 
os candidatos que figurem-na lista a que se 
refere o art. 81, por votação secreta dos Esta~ 
dos-Partes, na Assembléia Geral, e serão de
clarados eleitos os candidatos que obtiverem 
mafor ilúmero de vot:o_s e a maioria absoluta 
dos votos dos representantes dos Estados
Partes. Se, para eleger todos os juizes da Corte, 
for necessário realizar várias votações, serão 

eliminados sucessivamente, na forma que for 
determinada pelos Estados-Partes, os candi
datos que receberem 1J1enor número de_ votos. 

DECLARAÇÃO E RESERVAS 
DECLARAÇÃO DO CHILE\ . 

A Delegação do Chile apõe sua assinatura 
a esta Convenção, sujeita Uà Usina posterior 
aprovação parlamentar e ratificação, em con
formidade com as normas constitucionais vi
gentes. 
DECLARAÇÃO DO EOOAOOR 

A Delegação do Equador tem a honra de 
assinar a Convenção Americana sobre Direitos 
Hwnanos. Não crê necessário especificar re
serva alguma, deixando a salvo tão-somente 
a faculdade geral constante da mesma Con
vençáo, que deixa aos governos a liberdade 
de ratificá-la. 
RESERVA DO URUGUAI 

OArt. 80, § 29, da Coristituição da República 
Oriental do Uruguai, estabelece que se sus
pende a cidadania "pela condição de legal
mente processado _em causa criminal de que 
possa resultar "pena de penitenciária". Esta 
limitação- ao exercício dos direitos reconhe
cidos no art. 23 da Convenção não está pre-
vista entre as circunstâncias que a tal respeito 
prevê o § 29 do referido art 23, motivo por 
que a Delegação do Uruguai formula a reserva 
pertinente: 

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo 
assinados, cujos plenos poderes foram encon
trados em boa e devida forma, assinam esta 
Convenção, que se denominará "Pacto de San 
José de Costa Rica", na cidade de San José, 
Costa Rica, em vinte e dois de novembro de 
mü novecentos e sessenta e nove. 

(À CóinfSS5ó de Relações Exteriores e ~ 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•ll, l>t 1989 . 

(1'1' 54189, na Câmara dos Deputados) 

Aprov.:~ o texto do Acordo de Criação 
da Comfssáo/YUsta, ê.elebrado entre o Go
verno da República· Federativa do Brasil 
e a República da Guiné, ce/ebradq. em 
Washington-De, em 4 de abril .de 1 f/88. 

O Congresso Nacion~ decreta: .,. 
Art. }9 Fica aprovado o texto do Acordo 

de Criaçáo da Comissão Mista BraSil-Guiné 
celebrado em Washington-De, em 4 dé.abriÍ 
de 1988. 

Art. 2° Ficam -quaisquer atOs ou ~justes 
complementares de que possa resultar]!! revi
são ou modificação do píesente docufnento 
sujeitos à aprovação do .Congresso Naéional. 

Art. 39 Este decretd.l~gfslativo ent'ra em 
vigor na data de ~ua publicação. 

MENSAGEM N•~62, DE 1988 

Excelentíssimos &e:o~res Membros do 
Congresso Nacional 

Em conformidade 110m o disposto no art 
44, inciso I da Constitiição Federal, tenho a 
honra de submeter il.elevada consideração 
de-vossas Excelências, icompanhado de à
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es-
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tado das_Relações Exteriores, o lexto do Acor
do de Criação da ComisSão Mista, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiné, 
em Washington, DC, a 4 de_abril de 1988. 

2. O interesse das autOridades de Cohacri 
no estabelecimento_ de uma ComiSsão Mista 
com o Brasil é antigo, datando da época do 
Goveriiõ do falecido Presidente Sekou Touré. 
No momento em que o Governo do atual Pre
sidente daquele país, Generall..ansana Conté; 
vem abrindo a economia do País ao capital 
estrangeiro, acreditam as autoridades guia
neenses que o Brasil possa vir a desempenhar 
importante papel nas relações intérnacionais 
do país, especialmente no que tange- à coope
ração agrícola, à construção de grandes obras 
(47% dos recursos do Plano Trienal guineense 
destinam-se à infra-estrutura básica e comuni
cações), à exploração da pesca e à prospecção 
e exploração de minas de ouro e diamantes, 
minérios ~os quais a Guiné é Produtor impor- · 
tante na Africa. 

3. O referido Acordo tem por objetivo pro
piciar o desenvolvimento da cooperação eco
nómica, comercial, financeira, técnka, cultu
ral, científica e tecnológica, entre os dois paí- -
ses, que resultam do desejo de consolidar e 
fortalecer as relações em todos os campOs 
de interesse comum. 

Brasília, 30 dejunhciOe -1988~-José SéW-
ney. 

ANEXO l 

Exposição de Motivos n" DAF-1/DAI/131/PAIN 
- LOO- B 10, de 9· í:lê junho de 1988, do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exte- -
riores. 
A Sua Excelência o Senhor 
JoséSamey, 
Presidente da República, 
Senhor Presidente: 

Foi assinado em Washington, em 4 de abril 
corrente, o Acordo que cria uma comissão 
Mista entre o Governo da República Federãtiva 
do Brasil e o Governo da Re_públicci da Guirié. 

2. O referido Acorda,· que tein por objetivo 
propiciar o desenvolvimento da cooperação 
entre os dois países, resulta do desejo de con
solidar e fortalecer as relaÇões em todos os 
campos de interesse comum. _ 

3. Fundamentado em projetO propOsici-Pe
lo Brasil e aceito na íntegra pelo Governe) da 
Guiné, o presente ato se conforma ao padrão 
de Acordos firmados com outros países africa
nos, ao definir parâmetrOs para o desenvol
vimento da cooperação econômlca, comer
cial, financeira, tér:nica, cultural, científica e 
tecnológica. __ _ 

4. O interesse das autoridades de ConaCri 
no estabelecimento de uma Comissão Mista 
com o Brasil é antigo, datançlo da époce~ 9o . 
Governo do falecido Presidente Sekou Touré. 
No momento em que o Governo do atual Pre
sidente daquele país, Gerieral Lansãni:t Contê, 
vem abrindo a economia do país ao capital 
estrangeiro, acreditam as autoridades gui
neenses que o Brasil possa vir a desempenhar 
importante papel nas relações internacionais 

do país, especialmente no que tange à coope
ração_agrfcola, _à construção de grandes obras 
(47% doS re_c_urs-os dõ Plano Trienal guineense 
destinan-se à infra-_estrutliá báSica e Comuni
C<iç;Çl.~s), à exploraçãO da pesca e à prospecção 
e. exploração de minas de ouro e diamantes, 
minérios dos quais a Guiné é produtor impor
tante ná África 

5~AI_ém da prestação de serviços, o Brasil, 
na qp1nião daquelas autoridades, poderia 
competir, vantajosamente, com os fornece
dores tradicionais europeus, no suprimento 
de vários itens d~ pauta de importações gui-_ 
neense. 

6. AléÍn disso, a Càmissão MiSta ceitani.en- _ 
te ronstituir-se·á em foro propício para a ela
boração _de esquemas destinados a vitalizar 
o comércio bilateral, que vem apresentando, 
nos últimos anos, inquietante decréscimo. 
Efetivamente,_em 1985, o Brasil exportou para 
a Gyiné JJS$ 35.6. rriilhões, tendo importado 
apenas US$ 29 inil. Em 198-6, as expoitações-· 
brasileiras decresceram para US$ 11 ,9 mi
lhões e não houve importações. Finalmente. 
em 1_~87, as ~portações brasileiras situaram
se na casa dos dois milhões de dólares, sem 
contrapartida. 

7. Após a morte do Pres1dente Touré, em 
1984, o novo regime, Jider?do pelo Presi~ente 

_ Lansan_a Conté, modificou radicalmente as di
retrizes económicas, liberalizando a economia 
e redirecionando a política _externa guineense 
para o Ocidente. Com o apoio do FM1, o Go
verno de Conacrí reduziu o _setor público, su
perdimensionado no período de Touré, visan
do à adoção irrestr_ita:Jia economia de merca
dO, e_ obtendo- recursOs internac:ionai_s para a 
sUã}éistriiliiração. 

8. Desta forma, permito-me encarecer a 
v-ossa_-E.Xcelência a conveniênd~ cie o Gcwe~
ri.o brasileíro ratificar o PreseÍlte A-cOi-dO, sendo 
para tando !"Jecessária -a _prévia aprovação do 
-Congre~so Nacional, nos termos do Artigo 44. 
Inciso_!, da Constituição. 

9. Nessas condições,-tenho a honra de sub
meter projeto de Mensagem Piesidencial para 
que VOssa EXcelência, se aSsim houve por 
bem, _encaminhe o texto do Acordo anexo, 
à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro

-testqs do meu mais profundo re~eeito. 

ACORDO Q(JE CRIA UMA COMISSÃO 
MISTA ENTRE O GOVERNO DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA 00 BRASIL 
E O GOVERNO DA REPÚBUCA DA GO!NÉ 

O Governo da República Federativa do_ Bra-
511 e o GõVeffio da República da Guiné, Cons
cic;:ntes dos laços Qe_ ami:@de e de: solidarie· 
dãde que ürierri os dois países; e - __ 

_Desejosos de_ CoriSolidar e de fortale_cer os 
laços e a cooperação em todos os aspectos 
de interesse comum e, espec;ialmente, nOs 
campos econômiç:o, comercial, financeiro, 
científico, tecnológico, técnico e cultural, Con
vém o seguinte: 

ARTIGO I 

Urna Comissão Mista Brasil-Guiné fica insti· 
tuída pelo presente Acordo. 

ARTIGO II 

A ComisSão M.isia tem por atribuição definir 
a orientação devida para que os objetivos do 
presente Acordo sejam atingidos, especial
mente em matéria de cooperação económica, 
comercial, financeira, científica, tecnológica, 
técnica e cultural. 

ARTIGO!ll 

A Comissão Mista se reunirá a cada dois 
anos e; extraordinariamente, de comum acor
do entre as Partes. As Reuniões se realizarão 
alternadamente em Brasília e em Coilacri. 

ARTIGO IV 

1. A Delegação de cada país será chefiad~ 
por autoridadeS de nível ministerial e integrada 
por membros designados pelos respectivos 
Governos. __ -

2.- A Comissão poderá criar órgãos de tra· 
balho, Subcomitês, Grupos de Trabalho e Gru
pos Mistos_ de Estudo, composto de Peritos 
que atuarão sob a supervisão da Comissão. 

3. Os_ órgãOs de trabalho, da Comissão 
apresentarão relatórios de s_uas atividades du
rante as deliberações da Comissão. 

ARTIGO V 

Concluídos os trabalhos,_a Comissão Mista 
elaborará uma Ata_ e emitirá um comunicado 
de impret}Sa. 

~1\RTIGOVI-

A agenda_ de cada sessão será acordada, 
por via diplomática, com a antecedência míni
ma de um mêS da data de abertura dos traba
lhos. 

ARTIGO VII 

A composição da Delegação do país visi
tante deve ser .comunicada ao país anfitriã_o, 
por via diplomática, com anteCedência rrlíni~· 
ma âe quiilze dias da data da reu-nião. 

ARTIGO VIU 

ds dois Governos se notificarão, por- via di
plomática, sobre o cumprimento das respec
tivas formalidades internas para a vigência do 
presente Acordo, o qual entrará em vigbr na 
data da segunda notific<:~ção. 

ARTIGO IX 

O presente Acordo terá validade por um 
período de 5 (cinco) anos. Será tacitamente 
renovado por períodos de igual duração, salvo 
se uma das Partes Contratantes comunicar 
à C:n.ltrã., por rio ta diploniática e com uma ante
cedência de 6 (sels) meses,- sua decisão de 
denunciá-lo. 

ARTIGO X 

Çada Parte pode propor a revisão ou emen· 
®do presente Acordo. As cláusulas revisadas 
ou emendadas de comum acbrdo entrarão 
em vigor na data de sua aprovação, por ambas 
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as Partes, obedecidas as respectivas dispo
sições constitucionais. 

Feito em Washington, DC. aOs 4 dias do 
mês de abn1 de 1988, em dois exemplares 
originais, em português e francês, sendo am
bos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federatíva do 
Brasil: MarcUfo Marques More/r~, 

Pelo Governo da República da Guiné Tolo 
Bearogui 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAllVO 
N• 12, DE 1989 

(N9137/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção nP 146 
da OrgtmiZaçiio fntemaciona/ do Traba
lho - 0/T sobre Fédas Remuneradas 
Anuais da Gente do Mar; adotadas em 
Genebra em 1976, durante a 62' Sessão 
da Conferência lilti:mãi::Toiidl do Traba
lho. 

O Congresso Nac:ional decreta: 
Art. J9 Fica aprovado o texto da Çonv~n

ção n9 146 da Organização Internacional do 
Trabalho- OIT sobr_e Férias Remunet~c;!9S 
Anuais da Gente do Mar, adotada em Genebra 
em 1976, durante a 62• Sessão da Conferêncl_a 
Internacional do Trabalho. 

Arl 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 295, DE 19a6 
Excelentíssimo Senhores Membros do CQn-

gresso Nacional: __ 
Ein conformidade com o diSposto no art. 

44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Sehhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto da_Con-:· 
venção nç 146, da Organização Internacional 
do T raba!ho (OIT), sobre Férias Remuneradas 
Anuais da O ente do mar, ãdotada em Genebra 
em 1976, durante a 62a Sessão da Conferência 
(nternactonal do Traba"Jb_Q. 

BraSJ1ia, 27 de junho de 1986. -José Sar
ney 
EXPOSIÇÃO DE ft\OIIVOS N• DIE/CA(ISAU 

140/PEMU-OIT DE 24 de JUNHO DE 
1986, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DAS REIAÇÓES EXTERIORES 

A Suá· Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República, 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excclê_nçia, acompanhado de 
projeto de Mens.agem ao Congresso Nacional, 
o texto da Convenção ri9 146, adotada pela 
62~ SeSSão da Conferência Internacional do 
Trabalho, em Genebra, em 1976, relativa às 
férias remuneradas anuais da gente do mar. 

2. O referido tema já haviã sido abordado 
pelas ConvenÇões no:os 54 (1936) e 91 (1949). 
A Convenção n9 72 previa férias de dezoito 
dias por ano de prestação de serviço para os 

capitães e oficiais, e _de doze dias para os de~ 
mais membros da tripulação. A Conferência 
Marítima de 1976 estudou a revisão do texto 
de 1949 à lUz da COnvenção Geral sobre férias 
remuneradas, de 1970, e, em decorrência, 
adoto_u o--período-de trinta dias para as férias 
anuais remuneradas dos marítimos. 

3. A .Comis_sªo Triparttte, inStituída Peio 
Senhor Ministro de Estado do Trabalho atra
vés da Portaria n9 3.091, de -20 de março do 
corrente ano, pfocedeu a estudo comparativo 
entre os preceitos contidos na Convenção n9 
146 e na legislação brasileira correspondente, 
e concluiu que sob repassam nessa última, em 
margem considerável, os direitos que o men
cionado instrumento jurfdic:o da orr pretende 
conferir. Desse modo, pronunciou~se a Co
missão TriPartite no sentido de que a referida 
Cónvertção pode ser adotada pelo Brasil. 

4. Após ter a Comissão de Direito do Tra
balho do Ministério do Trabalho corroborado 
esse parecer, o Senhor Ministro do Trabalho 
pronunciou-se igualmente de maneira favorá
vel à medida. 

5. Nessas c::ondições, veuho solicitar a 
Vossa Excelência que, se, assim houver por 
bem, se digne mandar encaminhar à conside
ração do Congresso Nacional o anexo texto 
da Copvenção n~146, da Organização Interna~ 
cionaJ do Trabalho, sobre as Férias Remune
radas dos Tripulantes Marítimos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Sei1boi"_Presidente, os pro
-testes do meu mais prpfur:tdo respeito. - Ro
berto Costa de Abreu Sodré. 

- CONVENÇÃO N• l46 
·Convenção sobre Férias Remuneradas Anuais 

da Gente do /11ar (') 

A COi-i.feifiiCia-Geral da OrganiZação lnter
néidona:rao Trab~!.lho, convocada em Genebra 
pêfõ Coi1sell1ci ae_ A.arriinist.r"ação do Bureau 
Internacional do Trabalho e tendo-se reunido 
naquela cidade, em 1.3 de·o~.,~bJbro âe 1976. 
na sua sexagésslma segunda sessão; 

Após ter decidido adotar diversas propostas 
refãlivas à revisãO dã COnvenção (n9 91) de 
férias remuneradas dos marinheiros {revista), 
1949, à"luz da CóhVenç_ãO (li~-132) sobre férias 
remuneradas (revista), 1970, sem por iSso se 
iiríiífâr neceSSarfâmente a esse texto, questão 
que constitui o segundo ponto da agenda; 

Após ter ·aecidido essas propostas tomarão 
a forma· de uma convenção internacional, ado
ta, neste vigésimo nono dia de outubro de 
mi1 novecentos e setenta e três, a seguinte 
convenção;----a-ser-denominada Convenção so~ 
bre Férias Remuneradas Anuais (Gente do_ 
Mar), 1976. 

ARllGOl 

As disposições da presente convenção de
verão ser aplicadas através das legislações na
cionais, na medida em que não forem postas 
em aplicação, seja por via de cOnvenções cole
tivas, setenças arbitrais ou decisões judiciais, 
seja por organismos oficiais de fiXação de salá
rios, ou de qualquer outra maneira confonne 
a Prática nacional e apropriada às condições 
específicas de cada país. 

AR11G02 

1. Apresente CÇ)I)Venção-aplica-se a todas 
as pessoas empregadas como gente do mar. 

2. _Para fins da preSente convenção, a ex
pr~são "gente do mar" designa pessoas em
pregadas em qualquer fuôção a bordO de Um 
navio marítimo matric:ulado no território de 
um Estado que tiv~r r~tificéld6 a presente -con
venção, que não s-Eijã.: 

a) navio de guerra: --~ __ 
b) navio de pesca ou para operações qUe 

se vinculam diretamente à pesca, à caça de 
baleia ou a operaçõ~s similares. 

1) Data de entrada em vigor: 13 de junho de 1979 

3. A legislação nacional determinará quais 
navios são considerados marítimos, para os 
fins da presente convenção, apOs consUlta-às · 
organizações de armadores e de gente do _Dlar 
interessada, caso, existam. 

4_. Todo membro que ratificar a presente 
convenção pode, após consulta às organiza
ções de empregadores e de trabalhadores in
teressados, caso _existam, estender seu cam_po 
de aplicação cOm as ffiodificações que Se fiíe. 
re_m necessá_rias pelas condições pr6prias à · 
indústria concernente, às pessoas excluídas 
da defmição de gente do mar parágrafo 2, 
it_em b, ou a certas categorias da mesma. 

5. Todo membro que, de acordo com a 
parágrafo 4 do presente artigo, estender, no 
momento-da ratificação, o campo de aplica
ção da presente convenção, deverá esped
ficar, numa declaração anexa a mencionada 
ratificação, as categorias visadas por essa ex
tensão e, no momento oportuno, as modifi· 
cações que se fiZerem necessárias. 

6. Todo membro que tiver ratificado apre
sente convenção pode, ademais notificar ulte-. 
riorment:e-o Diretór-Geral do Bureau Interna
cional do T áiba:Jho-por meio de uma d_eclara
ção, que estenderá o campo de aplicação da 
convenção a outras_cmegorias além das espe
-Cificadas no momento da ratificação. 

7. Na medida em que for necessário, a 
autoridadt? competente ou qualquer organfs
mo apropriádo em--cada pafs poderá, após 
consulta às organizações de armadõres· e de 
gente do mar interes_sadas, ~aso existam, to
mar medidas para- excluir, da apliC-ação da-pre
sente convenção, categorias limita_das de pes
soas empregadas a bordo de mlVi.os maríti
mos. 

a Todo membro que ratificar a presente 
convenção deverá, no primeiro relatório sobre 
a aplicação· da mesma _que deve apresentar 
em virtude do art. 22 da Constituição Interna
cional do Trabalho, _indicar, justificando deVi
damente, aS categ-6iias quê· forerõ objeto de 
exclusão na aplicação dos parágrafos 3 e 7 
do presente artigo e expor, nos relatórios ulte~ 
riores, o estado de sua legislação e de sua 
pfática qutinto às-referida.s __ cçrtegOTiãi:l,- preci
sando em que medida se aplicou ou se propõe 
aplicar a pr"esente convênção nO que ConCêfhe 
às categorias em questão. - -- -
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ARTIG03 

I. A gente do mar que se aplica a presente 
convenção terá direito a férias remuneradas 
anuais de uma duração mínima determillada. 

2. Todo membro que ratificar a presente 
convenção dever~ especificar a duração das 
férias anuais em declaração anexa à sua ratifi-
cação. -

3. A duração das férias não deverá em 
nenhum caso ser superior a trinta dias civis 
por um ano de serviço. 

4. Todo membro que ratificar a presente 
convenção poderá informar ao Diretor-Geral 
do Bureau Internacional do Trabalho, por uma 
declaração ulterior, que ele aumentará a dura
ção das férias definidas, no momento de sua 
ratificação. 

ARTIG04 

l. A gente do mar que cumpriu, durante 
determinado ano, wn período de serviço com 
duração inferior ao período requerido para ter 
direito à tota1idade~das férias prescritas no art. 
3 acima, terá direito, pelo mencionada ano, 
a férias remuneradas anuais com duração pro
porcionalmente reduzida. 

2. Para os fins da presen_te convenção, o 
termo "ano" significa um ano civil ou qualquer 
outro perlodo de mesma duração. 

ARTIG05 

1. A forma de cálculo no período de servi
ço para fms de determinação do direito a fé. 
rias, será fiXada pela autOridade_ competente 
ou pelo organismo apropriado em cada país. 

2. ~ Em condições ã serem determinadas 
pelas autoridades competentes ou pelo orga
nismo apropriado em cada pais, o serviço_efe~ 
tuado fora do contrato marítimo será compu
tado como período de seN.iço. 

3. Em-condições a serem detenninadas 
pela autoridade competente ou pelo organis
mo apropriado em cada país, as ausências 
de traba1ho para participar de um curso reco
nhecido de formação profissional marítima ou 
por motivos independentes da vontade da 
gente do mar interessada, tal como doença, 
acidente ou maternidade, serão computadas 
como peóodo de serviço. 

ARTIGO 6 

Não serão computados nas férias remune
radas anuais mínimas prescritas no § 3? do 
artigo 3 da presente convenção: 

a) os dias feriados oficiais e _costumeiros, 
reconhecidos como tais na país da bandeira, 
situando-se ou não periodo de férias remune
radas anuais; 

b) os' periodos de impossibilidade de tra
balho em -conseqUência de doenças, acideri
tes ou maternidade, nas condJções a serem 
determinadas pela autoridade comp_etente ou 
organismo apropriado de cada país; 

c) as autorizações temporárias para per
manência em terra concedidas à gente do mar 
durante_o contrato; 

d) as autorizações compensat6rias de 
qualquer outra natureza, em condições a se-

rem deterffiinadãs pela auioridade competen
te_ou pelo organismo apropriado de cada pais. 

ARTIGO? 

1. A gente do mar que tirar as férias objeto 
dà presente convenção deve, durante toda a 
duração das mencionadas férias, receber pelo 
menos, sua remuneração nonnal (inclusive 
qti8tido esta re~uneração comportar presta~ 
ção ln natura, o va1or em espécie correspon~ 
dente às mesmas), ca1culadas segundo méto~ 
do determinado pela autoridade competente 
ou organismo apropriado de cada país_. 

2. Os montantes devidos. de acordo com 
o § 1 ~ acima, deverão ser pagas à gente do 
mat interessada antes de suas férias, a menos 
que esteja disposto de forma diferente na le
gislação nacional ou em acordo entre o em
pregador do mar. 

3, A gente do mar que deixa o serviço 
do empregador ou é dispensada antes de ter 
tirado férias que lhe são devidas, deve receber, 
pcif cada dia de férias devidas, a remuneração 
previSta no § 19 do presente artigo. 

ARTIGO 8 
1. O fradonamento das férias remuneradas 

anuais, ou a acumulação do período de férias 
adquiridos no curso de um ano com o de 
férias ulteriores, poderá ser autorizado pela au
toridade competente ou organismo apropria~ 
do em cada país. 

2. Sob reserva do § 1 ~ do presente artigo, 
e a menos que não esteja acordado de outra 
forma entre o empregador e a gente do mar 
interessada, as férias remuneradas anuais 
prescritas pela presente convenção devem 
consistir de um período ininterrupto. -

ARTIGO 9~ 

Em CãSOS excepciOiiais, disposições podem 
ser tomad~ pela autoridade competente ou 
pelo organismo apropriado de cada país, para 
substituir as férias anuais devidas em virtude 
da presente convenção por uma indenização 
em espêeie eqUivalente pelo menos à remu
neração prevista no artigo 7. 

ARTIGO lO 
_ _L A época em que as férias serão tiradas 

será determinadas pelo empregador após 
consulta, e, na medida do passivei, com o 
acõrâo individual da gente do mar interessada 
ou de seus representantes, a menos que a 
mesma seja fixada por regulamento, conven
ções coletivas, setenças arbitrais ou de qual
quer outra maneira conforme a prática na~ 
donal. 

até o lugar de contratação ou de recrutamento, 
prevalecendo o que for mais pr(>xirno-de seu 
domicílio. A sua manutenção durante a via
gem e os custos relacionados diretamente 
com viagem correrão por conta do empre~ 
gador e o tempo de viagem não será deduzida 
das férias remuneradas anuais devidas à gente 
do mar interessada 

ARTIGO 11 

Será considerado como nulo e não existente 
qualquer acordo sobre a renúncia ao direito 
a férias remuneradas anuais mfnim'! precritas 
pelo artigo 3, parágrafo 3 ou, &alvo nos casos 
excepcionais prescritos no artigo 9 dá pre· 
sente convenção, a renúncia às mencionadas 
férias. 

ARTIG012 

A gente do mar em férias anuais só será 
convoc;;,da em casos de _extrema urgência: e 
após ter recebidos um aviso prévio com aten~ -
cedência razoável. 

ARTIGO 1:3 

Medidas efetivas, adaptadas aos meios pelos 
os quais é dado efeito _às disposições da 
presente convenção, deverão_s_er tornadas por 
meios de uma inspeção adequada oU por 
qualquer outro modo a fim de assegurar a 
aplicação correta e o respeit!=> às regras ou 
disposições relativas a féfias remuneradas. 

ARTIG014 

A presente convenção revê a convenção âe 
férias remuneradas de marinhefros (revistas), 
1949. ~ ~ ~ ~ 

ARTIGO 15 

Ratificações 
As ratificações formais da presente conven

ção serão ct>municadas ao Diretor-Gerai do 
Bureau Internacional do Traba]ho e serão por 
ele registradas. 

ARTIGO 16 

Eritrada em vigor 
I. A presente convenção só se aplicará 

aos Membros da Organização lntemadonal 
do Trabalho cuja ratificação __ tiver sido regis
trada pelo Diretor-Geral. __ _ __ 

2; sua eri.trada em vigOi se -dará doze me
ses após ratificação de dois membros terem 
sido registradas pelo Diretor-GeraL 

3. A Partir de então, esta convenção entra
rá em vigor, para cada Membro, doze meses 
após a data em que sua ratificação tiver stdo 
registrada. 

ARTIGO 17 

2. Agente domar não poderá ser in-duzida, 
sem seu consentimentos a tirar férias anuais 
que !h~ são devidas num lugar: que não seja 
-o mesmo de sua contratação ou de recruta- Denúncia 
mento, prevalecendo 0 que for mais próximo 1. Todo Membro que tiver ratificado apre-
de seu domicílio, salvo uma convenção cole- sente con_venção pode denunciá-la ao e]{I)irar 
tiva ou a legislação nacional dispuserem de umperíododedezanosapósa~~_devigên~ __ 
forma diferente._ _ da inicial da convenção, através de uma co-

3. A gente do mar que for obrigada a tirar municação ao Diretor~Geral do Bureau lnter-
suas férias anuais quando se encontra em um nacional do Trabalho a ser por ele r.e9istrada._ 
lugar diferente do autorizado no § 2~ do pre- A denúncia só terá efeitO um ano após o res-
sente artigo terá direito a transporte gratuito ~ .. pectivo registro. 
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2. Todo Membro que tiver ratificado a-pre
sente convenção e que, no prazo de um ano 
após o término do período de dez anos men
cionado no parágrafo precedente, não tiver 
feito uso da facul_dade de denúncia previsto 
no presente artigo, estará obrigado por um 
novo período de dez anos, podendo, a partir 
de então denunciar a presente convenção ao 
término de cada período de dez anos nas con
dições previstas no presente artigo. 

ARTIGO 18 

NoilffcaÇ"ão daS l'atiflCáções aos Menibro$ 
1. o Diretor-Geral do Bureau Internasio

nal do Trabalho notificará todo-i os Membros 
da Organização Internacional do l:rabalho do 
registro de todas as ratificações e denúncias 
que lhe_ f.Qrem c.ornun.lc_acj_as pelos Membros 
da Organização. _ 

2. Ao notificar os Membros_ da Organiza
ção ·da registro da segunda ratificação que 
lhe tiver sido comunicada, o Diretor-Ger~ cha
mará a atenção dos membros para a data 
em que a presente convenção entrará em vi
gor. 

ARTIGO 19 

ComUnlcaç8o à Orgãnízação das fi.ações .-
(inidas - · 

1. O Dlretor-Geral do Bureau lntemac!o
nal do Trabalho comunicará ao Secretário
Geral das Nações Unidas~ para fins de registro 
conforme o artigo-102 da Carta das Nações 
Unidas, informações conipletas sobre todas 
as ratificações e todos os atos çle çienúnç;_ia 
que ele tiver registrado, conforme .os _artigos 
precedentes. 

ARTIG02G 

Revisão . ___ . ···--· _ .. 
Cada vez que julgar necessário o .Conselho __ 

de Administraç~o do ~ureau_IQtema_ciqnaJ d_o 
Trabalho apresentará à Conferência Geral t,~m 
relat6rio sobre a aplicação da presente con
venção e examinará a oportunidade de se ins
crever, na agenda da Conferência,_ a questão 
de sua revisão total ou parcial. 

ARTIG021 

Efeito d8 revisão da convenç.§o 
1. Caso a Confeiên~fl;i adote uma hoYa 

convenção com revisão tota1 ou parcial da pre
sente convenção, e a_me:nos_que a nova con
venção não disponha de forma di(erente: 

a) a ratificação por um Membro da nova 
convenção com reYisão __ acacretaria_ de plenO 
direito, não obstante o artigo 3 acima, a denún
cia imediata da presente convenção, sob re
se!Va de que a nova c_onvenção com revisão 
tenha entrado em vigor. 

b) a partir da data de entrad_C) em_ vigor 
da nova convenção com revisão a presente 
convenção deixará de estar aberta A fC)tificação 
dos Membros. 

2. Em todo caso,- a presente convenção 
permaneceria em vigor, na sua forma e con
teódo, para os Membros que a tivessem ratifi
cado e que não ratificassem a convehÇão com 
revisão. 

ARTIGO 22 

Text6 quefazem fé --
As versões francesa e inglesa do texto da 

presente _convenção fazem igualmente fé. 

___ -(A CofflTssJq_de Relaç6es.Exteliores e 
Defesa NacíoilaJ.) 

PR!)JETÓ DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 13, DE 1989 

(N"' 41/89, na Câmara dos Deputados) 

_ Aprova- o texto do AcorGb PWét o· Esta
be/eclriiento de unia Zona Non-Aedifi

--~ndi ao longo da fronteira 'eritre o Brasil 
e a Venezuela, celebraQo _em BraSJ1ia, em 

- 17 de maiO de 1988. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. .. l~ Fica aprovadO o teXto do Acordo 

para o Est:!~be.lecimentQ de um_a?ona Non-Ae- _ 
dilii::iitiifi ao_ longo -ela fronteira do Brasil com 
a Venezuela, celebrado em Brasília, em 17 _de 
maio de 1988. 

Art. 2ç FR:afn-quaisqUer ·atas oU aJUstes 
complementares de que possa resultar a revi· 
são _ou modi_ficação do presente documento 
sujeitos à ap-rovação do _Corigresso Nacional~ 

Art , 3~ ~ Este_ _deCreto legislativo entra em 
vigor na 'd~a Oe-sua púb!icação. 

.. MENSAGEM N• 266, DE 1988 

Excelentíssimos Senhores Membrqs do 
Cõflgresso Nacional 

Erit corifórii1idadé com o disposto no Artigo 
44, inciso ], -da ConStifi.liÇ:ãó Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Exç_elêndas, acompanhada de Ex
pOSiçãO--de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do para o Estabelecimento de uma Zona Non
Ae9ificanêli ao longo da F rontetra do Brasil 
com a Venezuela, celebrado em Bras_ília a 17 
de maio de 1988. 

2. _Q acordo erp questão visa a preseiVar 
as caracteristicas da linha fronteiriça entre os 
dois países, de mC)nelra e -~vitar que o __ l,ISO 
e a ocupação da região Iindeira possam alterar 
as referências geográficas que balizam os limi
tes para os dois países. 

Brasília, 30 de jUnho de 1988. -José 581'
.ney. -

Em 13 de junho de 1988. 

DF/DAM-IIIDAIISRC/170/PFRO-LOO-F08 
A Su_a Excelência o Senhor 
José Samey 
Presidente da Repóblica. 
Senhp_r_Eresidente, 
Tenho a honra de submeter à alta aprecia

ção de Vossa Excelência o texto do acordo 
para o estabele_cimento de uma zona non aedi
!icandi ao longo da fronteira do Bra_sil com 
a Venezuela. 
_ 2.. O citado instrumento, qUe firmei em 

nome do Governo brasileiro, e que foi igual
mente subscrito pelo Ministro- das Relações 
Exteriores da Venezuela, visa a preservar as 
características d;a Unha fronteiriça entre os-dois 
países, de maneira a evitar que o uso e a ocu
pação ·da região lindeira possam alterar as re-

ferêndas geográficas -q~ue- balizam os limites 
entr_et_Os dois países_. - -- -~- --

3. O Acordo, caso mereça a aprovação 
de Vossa Excelência, necessitará, para entrar 
em vigor, da ap~vação do Legislativo. Para 
isso, encaminho; igualmente_ em an.exo,-ante: -
projeto da mensagem ao Congresso Nacional, 
bem como cópias autenticadas do referido 
instrumento. 

Aproveito a oportunidade parã renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Rcr 
berto de Abreu Sodré. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GO\IERNQ DA REPÚBUCA 
DA VENEZUELA PARA 

O ESTABELECIMENTO 
DE UMA ZONA NON-AEDIFICANDI 

NA FRONTEIRA ENTRE OS DOIS PAISES 

O Governo da República Federativa do Br<J.~il 
e 
o-Governo -da Repóblica da Veneniela 
(doravante denomjnados "Partes Contratan
te~'-'). __ ~ _ _ 

Desejosos de aperfeiçoar-e d€senvolver har
monicamente as relações de boa vizinhança 
entre_ os dois países; 

Reconhecendo a necessldade-cle preservar 
e_ conseiVar o divisor de ágtiaS e Os demais 
aCidentes geográficos que seiVem de referên
da para: a identificaÇáõ-âa linha fronteíriça; 

CC>Iisdentes da necessidade de e~tar_ que 
possa ser dificultada· a mate"rializaç_ãq da linha 
fronteiriça; 

Tendo presente, em particular, a converiiên
cia de adotar medidas que assegurem a inter-
visibilidade entre os marcos; -

Considerando qUe õ crescfinéntO- popula
donal em certaS -àféaS da ·fronteira Cõmum 
pode dificultar a consecução dos objetiVOs an-
teS inencionados, e - -

Tendo em conta as n:icomendáções formU
ladas nas Quadragésima-Nona, Quinquagé
sima e Quinquagésima-Primeira Conferências 
da ComissãO Mista Bi-a_sileiro-~Venezuelana 
Demarcadora de Limitis, -

Acordam o seguinte: 

ARTIGO! 

Fica estabelecida, ao longo da fronteira en
tre os dois países, e de ambos os lados desta, 
uma z.ona ''Non-Aedificandi" e de caracterís
ticas especiais. 

ARTIGO II 

1. A zona "Non-Aedificandi" terá 30 me
tros de largura para cada lado da linha fiãrl
teiriça. - - ---

2. Nessa zona não se poderá realizar ne
nhum tipo- de atividades e Obras. 

3. Cada Parte adotará as medidas neces
sárias para aSsegUrar o cúmpriffiento dO esti
pulado no presente Artigo. 

ARTIGQ!ll. 

Ambas as Partes acordarão, caso a caso, 
a.s_medidas a serem _adotadas en:t_ relação às 
atividades e obras referidas no Artigo 11, as 
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quais tenham sido realizadas antes da entrada 
em vigor _do presente _Acordo. 

ARTIGO IV 

A Comissão Mista Brasileiro- Venezuelana 
Demarcadora de Limites prestará todo o apoio 
técnico que for necessário para o cumprimen
to do presente Acordo. 

ARTIGO V 

1. Cada uma das Partes Contratantes noti
ficará à outra do c_wnprimento das formali
dades requeridas por seu respectivo ordena
mento jurídico para a entrada em vigor do 
presente Acordo, a qual se efetivará a partir 
da última dessas notificações. 

2. O presente Acordo perinanecerá em vi
gência por período ilimitado, a menos que 
as Partes convenham em modifiCá-lo ou em 
adotar um novo Acordo, o_u -que uma das Par
tes o denuncie por via diplomática. 

3. As módificaç:ões referidas no parágrafo 
2 do presente Artigo entrarão em vigência na 
forma indicada no parágrafo 1 do presente 
Artigo. 

4. A denúncia referida no parágrafo 2 do 
presente Artigo terá -efeito seis mesés depois 
da data do recebimento da respectiva notifi
cação. 

Feito em Brasília, aos 17 dias do mês de 
maio_ de 1988, em dois exerriplares originais 
de idênticO teor, rios idiõmas português e cas
telhano, sendo ambos_ os textos igualffiente 
autênticos. 

Pelo GOverno da República Federativa do 
Brasil -Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo_ GOverno da República da VenezUeia_:_ 
Oermán /'lava Carril/o 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nadonaf.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 14, DE 1989 

(1'1•45/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Trabalho de Assis
tência Regional para Emergências Ali· 
mentares- Tarea, condufdocomosOo-
vemos da Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Cuba, Equador, Cosia Rka, Chile, Hondu
ras, México, Panamá, Peru, Urugua1~ Nica
rágua, Paraguai e Venezuela, em Caracas, 
em 8 de agril de 1988. 

O Congresso NaCionã.i ·aeCretà.: ---
Art. }'i> Fica aprovado o texto do Trab"alho 

de Assistência Regional para Emergêricias Ali
mentares- Tarea, concluído com os Gover
nos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, 
Equador, Costa Rica, Chile, Honduras, México, 
Pana~á, Peru, Uruguai, N~carágua, Par~9Uai 
e Venezuela, em Caracas, em 8 de abril de 
1988. . 

Art 2° Ficam quaisquer atas ou ajustes 
complementares de que possa resuJtar a revi
são ou modificação do presente documento 
sujeitos à aprovação do Congresso_ Nacional: 

Art. 3~ Este decreto legislativo" entrã em -
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 104, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nadonal. 

Em conformidade com o disposto no Artigo 
49, inciso_ I, da ConstituiÇão Federal, tenhb 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências. acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es- _ 

- tado das Relações Exteriores, o texto do Trata
do de Assistência RegiOnal para Emergências 
Alimentares (Tarea), concluído com os Gover
nos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cubã, 
Equador, Costa Rica, Chile, Honduras, México, 
Panamá, Perü, Uruguai, Nicarágua, Paraguai 
e Venezuela, em Caracas, a 8deabril de 1988. 

Brasüia, cm 14 de março de 1989. --=--=-José 
Samey. 
Exposição de motivos N9 DPB/DAM-J/DECW 

DIE/DAU0581SAPS-LOO-OO, de 20 de Feve-
reiro de 1989, do Senhor Ministro_de Estado 
das Relações Exteriores 

À Sua Excelência o Senhor Doutor José 
Samey, Presidente da República. 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter a alta conside
ração de Vossa Excelência o anexo Tratado 
de Assistência Regional para Emergências Ali
mentareS (Tàrea), c01léTUido com OS GOvernos 
da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, Equa~ 
dor, Costa Rica; Chile, Honduras, Mexico, Pa
namá, Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e 
Venezuela, em Caracas, a 8 de abril de 1988. 

2 COmo se recordará Vossa EXcelência, 
a idéia de celebrar um Tratado de Asssistência 
Regional para Emergências AlimÊmtares par

tiu- de uma inid<ltivã pessOal do Presidente 
Raúl Al(Qnsín, que dirigiu correspondência aos 
presidentes latino-americanos conclamando
os a um esforço coletivo na área da segurança 
alimentar e do abastecimento regional. O ins
trumento concluído em Caracas prevê a possi
bilidade de qualquer Estado-Parte invocar o 
Tratado em caso de uma grave emergência 
que ponha em risco a segurança alimentar 
de suas popuJações. Será considerada grave 
emergência aquela que implicar carência de 
alimentos ou sérias dificuldades de acesso às 
foiiteS--àe fornecirTiento. · 

3. Com o Tratado cria-se um Comitê Exe
cutivo que, de acordo com as circunstâncias, 
poderá -ffinda convidar organismos muJtilate
rais e outras entidades competentes em maté
ria de segurança alimentar, com a finalidade 
de __ trocar informações e programar, se for o 
caso, as açõ-es que puderem ser empreen
didas conjuntamente. 

4. Assim sendo, a assistência prestada pe
los EStados-Partes no _âmbito deste tratado, 
poderá cons_istir de: a) doações de alimentos; 
b) doações em divisas; c)_ empréstimos de ali
mentos; d) empréstimos em-divisas; e) vendas 
de alimentos e f) qualquer outra modalidade 
que for acordada pelos Estados-Partes. Em 
todos os casos, as operações a titulo oneroso 
deverão incorporar termos mais favoráveis do 
que aqueles utilizados em operações comer
ciais normais. Os ~tados-Partes anunciarã,o 
perantes_ a reunião Ordinária da Assembléia, 
do Tratado a pré..alocação de quantidades es-

pedtkas de alimentos; divisas, ou ambos, des
tinadas à operação do Tratado, assim como 
os períodos _e mOdalidades de contribuição. 

5. Em vista do exposto, e considerando 
a importância do Tratado p·ara os esforçOs 
de integração regional, b'em como para con
solidar instrume_ntos de solidariedade latino-a
mericanã quero crer que -o Tratado de assis
tência RegiOnal para Emergências Alimenta
res merece ser submetido à aprovação do 
Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, 
inciso I, da Coristituição Federal. 

APr<?v~ítO_ a. oportunidaâe para renovar a 
Vossa· ExCelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profl!ndo respeito. - Ro
berto de Abreu Sodré. 

mATADO DE ASSIST~NOA 
REGIONAL PARA EMERG~NCJAS 

AUMENTARES 
(fAREA) 

OS ESTADOS-MEMBROS DO SISTEMA 
ECONÓMICO lATINO-AMERICANO 

(SELA), REPRESENTADOS NA REUNIÃO 
CONVOCADA PARA ADOTAR O mATADO 

DE ASSIST&iOA REGIONAL PARA 
EMERG&!CJAS ALIMENTARES 

. (TAREA) 

Considerando que freqüentefnente surgem 
nos países da_ América Latina situações de 
grave emergência alimentar; 

Convencidos de que a solidariedade regio
nãl exige Umi!fãção coletiva destinada~ a1ivlar 
essa situaçãO, como garantia do elementar 
direto à alimentação básica;- -

Estimando ciue a &sponlbilidaded.e de ali
mentos na região possibilita o fornecimento 
de assistência de emregência, no contextO de 
wn $istema regional de ajuda mútua, promo
vendo, assim, a cooperação rnuJtilateral entre 
países em desenVolvimento; 

ObservandO que, apeSar do reconhecido 
trabalho desenvolvido na América Latina e no 
Caribe por diversos mecanismos multilaterais 
de assistência alimentar, suas importantes 
contribuições- não satisfazem ás necessidades 
alimentares de emergência nos paíSeS aa· re:. 
gião; __ 

l.embrando a iniciativa dos Presidentes da 
República Argentina _e da República Oriental 
çlo Uruguai, de 22_ de feVereirO de 1986, à 
qual foi dado ftrme apoio por parte de outros 
presidentes Jatino~americanos; 

Tendo Pres€r1te que a comunidade íntema:.. 
clonai reconhece e auspicia as iniciativas volta
das ao fortalecimento da confiança, por parte 
dos países e regioóes do mundo em desenvol~ 
vimeryto, na uti!ização de seus próprios recur
sos e na adoção d~ estratégias de cooperação 
mútua; 

Afirmando que o estabelecimento de um 
mecanjsmo de assistência reciproca para ate
nuar ~ro_ergências _alimentares contribuírá pa
ra fortalecer os veículos de solidariedade re
gional, facilitando a determin~ção e o desen
voMmento de estratégias e procedimentos de 
cooperação em outras áreas de inte_resses co
mum; 

Levando em conta a experiência dos orga· 
nismos regionais e sub~regionais competen;-
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tes em matéria de segurança e emergências 
alimentares, e -· . _ 

Levando igualmente em conta que um me
canismo _institucional pragmático, simples e 
eficiente contribuirá para o avanço no sentido 
de se estabelecer o Sistema de Segurança · 
Alimentar Regional; 

Acordaram celebrar o presente Tratado: 

OBJETIVOS 
Artigo r 

Os Estados-P~rt.S!s obrigam-sea envidar to
dos se_us_e,sloiÇOs para resolver conjuntamen
te, com a maior rapidez e amplitude possíveis, 
as necessidades de qualquer um deles, oca
sionadas por graves emergênci1'1S alimentares. 

ALCANC~ ~ ·~· ~ 

Artigo I1 

1. Qualquer Estado-Parte poderá invocar 
este Tratado em caso de u_ma ,grave emer
gência que ponham em risco a segurança ali
mentar de populações assentadas no seu terri
tório. Será considerada situação de grave 
emergênc:ia- aqU:ela que implkar carência de 
alimentos ou sérias difk:uldades de a,cesso·às 
fontes de fomedinentos. 

2. Ficam excluídas, para os efeitos deste 
Tratado, as situações_ de carência alimentar 
crôrUca. 

ÓRGAÓS DE APLICAÇÃO 
Artigo III 

1. Para a aplicação deste Tratado, estabe
Ie-se uma Assembléia~constittJ1dª- por repre
sentantes de todos os Estndos-Parte~ A /v.· 
semb[éia ditará seu próprio regulamento e ce
lebrará uma reunião ordinári~ am,1aJ, assim co
mo todas as reuniões extraordinárias que as 
drcunstâncias exijam. 

2. A Assembléia elegerá seis Estados-Pi;'lr
tes para integrar um Comitê Btecutivo, e ditará 
seu regulamento. os __ Jl}el)1bros do. Çgmite 
Executivo terão l,UTl m$ldato d.e tr~s anos e 
poderão ser reelejtos. Quando um Estado-Par
te que não pertença ao Comitê Executivo invo
car este Tratado, esse Estado-Parte será incor
porado como s~u sétimo rnem.br_o com direltQ 
a voz e voto com relação aos assuntos que 
frle digam respeito. -- _-_ _ --_, 

3. - As funções de apoio à Assembléia e . 
ao Comitê Exec_utlyo s.er:ãQ ~desempenhadas 
por uma Secretaria que_ atuªrá_ no âmbito do 
Seia. 

PROCEDIMENTO 
Artigo IV 

1. Para inVocar este Tr.tttado, o Estado
Parte que considere estar sendo afetado por 
uma grave emergência alimentar fará a cõrres
pondente comunicação à Se<:retaria, que con
vocará imediatament~ o Comítê_Executivo pa
ra se reunir dentro de um prazo máximo de 
sete dias. Para _essa reunião, deverão ser convi
dados os demais Estados-Partes, que poderão 
participa~ do exame da situação. 

2. De acordõ com as_cil:.cunstândas, oCo~ 
mttê Ex.e.cutivo poderá ãiflda !:onVÍdar organis
mos multilaterais e outras entidades compe
tentes _em matéria de assistência alimentar, 
com a1in_a1ida_cle de trocar informações_ e Pro-

gramar, se for o caso, as ações que puderem que voluntariamente determinar, para suà alo
ser empreendidas conjuntamente. cação a título ~ratuito aos EStados-Partes afe-

3-. - O COinifê E;iecutivo eXaminará a situa- tados por graves emergências alimentares. 
ção à luz da inforfTlação fornecida pelo Esta- 2. As doações de divisas acordadas serão 
do-Parte que invocou o 'ftat~dõ, podendo re- canalizadas para a aquisição de alimentos e 
querer relatórioS adiclonais por parte das fon- - contra~ção de transporte e distribuição dos 
tes que CóilSíderar convenien~es. C:aso seja . mesmos em casos de emergênçias al~en"
consi,derada afetada a segurança aUmentar no tares. EsSas despesas serão efeti.i"ãdãs-na -re
Estado-Parte solicitante, -e justificada a neces- gião latino-americano ou caribenha, preferen
sidade de assistência no âmbito destf:i Tratado, temente nos Estados-Parles e de acordo com 
decidirá por sUa aplicação. Ao mesmo tempo, os mecanismOs fmanceiros existentes< 
a dotará as decisões correspondentes, de acor- EMPR~OS DE AUMENTOS 
do com_as modalidades descritas nos Artigos· - Artigo VIU 
v a x do ·presente Thitã.do, levando ·em cOnta 
as disponibilidades de recursos, bem como 
as propostas de assistência que forem formu-
ladas na reunião. -

4. O Comitê __ Executivo s_erá responsável _ 
pela cqor:d~nação~ supelVisão e acompanha
mento de suas próprias decisões, com a assis
têndã da- Secretaria,. e apresentará à Assem
bléia wn relatório anual de atividades. 

MODALIDADES DE CON1RIBUIÇÃO 
- ·-Arllgo V 

1. A assistência prestada pelos Estados
Partes no âmbito deste Tratado poderá con
sistir de: 
- -a) Doações de alimentos; 

b) Doações de divisas; 
C) Erriprêstimos-de alini.entõS; 
d) Empréstimos de divisas; 
e) Vendas de aJimentos; 
I) Qualquer outra modalidade que for acor-

dada pelos Estados-Par:tes. 
2. "A referência á "alimentos" neste Trata· 

d01i1clui não s6 aqueleS que possam ser <:.en
siderados_ como alimentos em estado natural, 
como também os elabor~dos. 

3.- Em todos os Casos, as operações a títu
lo oneroso deverão incorporar termos mais 
favoráveis do que aqueles utilizados em opera
çõeS i::'Omértié.is relacionadas com o produto 
em questão. 

Artigo VI 
_ _i__QLE;S!ados-Partes anunciarão perante 

a Reunião Ordinária da Assembléia apre-aJo
cação de quantidades especificas de alimeil
tqs, divisas, ou alnbciS, destinadas_á.-6Peração 
do Tratado, assim como os períodos e modali
dades de contribuição. 

2.- De acordo com os ciclos agrícolas, os 
E,stapo-.PaJtes que oferecem poderão_'ajustar 
as pré-alocações de .alimentos e os períodos 
de contribuição que tiverem registrado peran
te a Assembléia, e deverão informar á Secre-
tária a respeito. . 

_.:3.__ _Uma vez declarada uma situação de 
emiirQêridii alimentar grave, os- Estados-Par
teS ·poderão notificar _ao_ Comitê -ExecUtivo as 
quantidades adicionais de aUmentos, diVisas, 
ou arnboo, a serem alocados ao Estado_~Parte 
afetadó. 

DOAÇÕES 
MgoVll 

- 1. Cãda Um os E$:a_do8-Partes comprõ- -
meterá perante a Assembléia quantias prefe
rentemente em divisas livremente conversí
veiS~- alim~ntos, ou ambos, nas quantidades 

Às opérações de empréstimos de aJimentos 
comtemplarão sua devolução nos termos 
acordados entre as Partes em cad_a caso. Os 
Estados_ envolvidos na operação deverão in
formar ao Comitê Executivo sobre as condi
ções acordadas e o çancelarnento do eqlprés
tlmo. -

EMPRÉSTIMOS DE DMSAS 
·Artigo IX 

t - Paia as operações_ de empréstimos de 
divisas, os Estados que estiverem ern coridi
ções de fazê-lo contribuirão COJ"!l a~ Ül)P9!" 
tândas que forem acordadas anualmente du
rante a assmbléia, importância essas -que se
rão fixadas preferentemente em divisas livre
mente conversíveis. 

2. O .quanto antes passivei, os Estadõs
Partes deverão acordar, _de forma_ voluntária, 
os mecanísmos e modalidides qUe-permitarri 
canalizar os empréstimos de divias através de 
mecahismós regionais ou sub:-!~gic;majs j~ 
existentes, ou, ainda, atraVés do estabeleci
mento de mec:anismo financeiro ad hoc acor
dados bilateralmente. 

3. Os emPréstimos· de QMsas serão cana· 
lízados para a aquisição de alimentos e contra
tação de transporte e distribuição dos mes
mos. Essas despesas serão efetuadas na re
gião !atiná-americana ou canbenha, preferen
temente nos_ Estados-Partes e de acordo com 
os mecanismos financeiros existentes.~ 

VENDAS A CRÉDITO 
Artigo X 

1. AtraVéS de convênios_entre dois ou mais 
Estados-Partes, a(Jueles que estiverem em 
condições de_ assim fazê-lo _ac;õ.rdaráo linhas 
de crédito para as compras/vendas que forem 
realizadas em virtude das deterrritnações deste 
Tratado. 

2. Os créditos outorgados para as com
pras/vendas de alimentos no âmbito deste 
Tratado serão liquidadoS atr:avés dos convê~ 
nios regionais e sub_-regionais de pagamentos, 
quando os Estados-Partes envolvidos em cada 
operação participarem dos mesmos._ CasQ 
·contrário, ~rão liquidados de acordo com os 
termos fJXados através dos instJ:umentos de 
crédito ub1izados effi cada operação. 

f,ÇÓES COMPLEMENTARES 
Artigo Xl 

Com o objetiVo -de-_-racionaJízar -o uso dos 
recursos, o Estado-Parte que invoc:ar este Tra-
tado notificará à Se<:retaria"ou "aó Comitê Exe· 
~vo-a sOlicitãção e o rec.e.bim~n,t:Q de.asSIS-. 
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tência alimentar bilateral ou de organismos 
internacionais. 

RECURSOS ADIQONAIS 
Artigo xn 

1. AJém das modalidades de cooperaçao 
prestadas reciprocamente entre os Estados
Partes, o Comitê Executivo poderá aceitar con
tribuições, em gêneros ou em espécie, de ou
tros Estados, de organismos internacionais e 
de entidades públicos ou privadas dentro ou 
fora da região. Para a utilização. dessas contri
buições, será solicitado o consentimento do 
Estado-Parte afetado. 

2. A pedido de um Estado-Parte afetado, 
o Comitê Executivo coordenará o recebimen
to e a aplicação desses recursos adidonais. 

CLÁOSO!AS COMPLEMENTARES 
Artigo xm 

Os Estados-Partes ficam obrigados, de 
acordo com suas respectivas legislações, a 
expedir os embarques de alimentos e isen
tá-los de medidas alfandegárias e não-alfân
degárias restritivas de qualquer natureza. 

Artigo XIV 

1. A Assembléia poderá celebrar sessões 
quando tiverem presentes a maioria dos Esta~ 
dos-Partes, e adotará suas decisões pelo voto 
afirmativo da maioria dos representantes pre· 
sentes e votantes, exceto no que diz respeito 
ao disposto no Artigo XVID. 

2. O ·comitê ExecutivO poderá celebrar 
sessões com a presença de quatro dos seus 
membros, e adotará suas decisões pelo voto 
afinnativo da maioria de seus membros pre
sentes e votantes. 

Artigo XV 

em vigor, a primeira assembléia, e presidirá 
a rriêsma. 

Artigo XVIU 

Por proposta de qualquer Estado-Parte, o 
presente Tratado poderá ser emendado a pe
dido, _quando ta1 proposta for aprovada pela 
Assembléia, por maioria dos dois terços dos 
Est~çlo-Partes. Esta disposição não se aplica 
ao Artigo XIX. As emendas entrarão em vigor 
na mesma forma prescrita no Artigo XVI. 

Artigo XIX 

Não poderão ser formuladas resevas a este 
Tratado.-

Artigo XX 

Este Tratado poderá ser denunciado por 
qualquer dos Estados-Partes, o -qual comu
nicará sua decisão ao Estado depositário, que, 
por sua vez, informará aos outros Estado-Par
tes a- i'espeito. -o Tratado deixará rle ter efeito 
com relação ao Estado-Parte que o denunciar 
seis meses após a data em que o Governo 
.depositário receber a notificação de denóncia. 
A extinção .dos direitos e obrigações-derivados 
do Tratado n.3o afetará, no entanto, o fiel cum
primento das obrigações contraídas pelo Esta
do-Parte denunciante no âmbito deste Tra
tado. 

CLÁUSO!A TRANSITÓRIA 

A assembléia decidirá a forma como será 
exercida a secretaria. Até que esta decisão seja 
tomada, a Secretaria será exercida pela Secre
taria do Comitê de Aç_ão para a Segurança 
Alimentar Regional (Casar) do Sistema Eco
nómico Latino-Americano (Sela). 

Erri fé do que, sUbscreve-se o presente Tra
tado na ddade de Caracas, aos oito dias do 
mês de abril de mil nov_ecentos e oitenta e 
oito. 

1. Este Tratado _estará aberto à assinatura 
de todos os _Estados-Membros _do Sistema Argentina 
Económico Latino-Americano (Sela) até o dia (assinatura) 

Barbados 

20 de maio de 1988, no Ministério das Rela- Bolívia 
ções Exteriores e Culto da RepÓblica Argen- (assinatura) 
tina. Colômbia 

2. O Tratado estará -Süjeito a ratificaÇão (assinatura) 
pelos Estados signatários e ficará éWerto, após Cuba 
23 de maio de 1988. à adesão por parte de (assinatUra) 
outros Estados-Membros do Sela. Equador 

3. Os instrumentos de ratificação ou de (asSinatura) 
adesão serão depositados no Ministério das , Granada 
Relações Exteriores e Culto da República- Ar- - -Guiana 
gentina, que notificará a.os Estados Signatá- -Honduras 
rios do Tratado e à Secretaria Permanente do (assinatura) 
Sela sobre o depósito dos instrumentos c.e Méxfco 
ratificação ou de adesão. -(assinatura) 

Panamá 
Artigo xvr (assinatura) 

Este Tratado entrará em vigor 30 dias após Peru 
o depósito do décimo instrumento de ratifica- (assinatura) 
ção ou de ad_e~ão. Para cada Estado que ratifi- Suriname 
que o Tratado ou adira ao mesmo após sua Uruguai 
enb'ada em vigor, o Tratado entrará em vigor (assinatura) 
na data em que esse Estado tiver depositado Repúf?lica Dominicana 
seu instrumento de ratificação ou de adesão~ 

Artigo XVII 

Brasil 
(assinatura) 
Costa Rica 
(assinatura) 
Chile 
(assinatura) 
El Salvador 

Guatemala 
Haiti 
Jamãlca 

_Nicarágua 
(cisSinatura) 

r1$3raguai 
(assinatura) 
Trinidad e Tobago 
Venezuela 
(assinatura) 

O Governo do Estado depositário convo
cará, para uma data 30 dlãs posteriOr á entiãda 

(Â Cothissão de Relaç6es Exteriores e 
Defesa NaCional) 

Mensagens 
Do Governador do Distroto Federal, 

nos seguintes termos: 
MENSAGEM N• 72, DE 1989-DF 

. (N' 63/89-GAG, na ~rigem) 

Brasília, 21 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Reportando-me à Men-sagem n9 

61/89-GAG, do últiniO-dia 17, através.da qual 
foi encaminhado a essa Casa ProjetO de lei 
que autoriza o Distrito Federal a contratar ope

-ração de crédito, venho-propor-o aditamento 
do texto primitivo, para o fim·- de incluir mais 
um· artigo, com a s_eguinte redação: 

"Art. t: ~ DÍ~i~ --Fe-deral autorizado 
_ ~ oferecer quotas-partes dos Fundos de 
Participação dos Estados e dOS Mliflicí
pios como contra garantia do aval da 
União na operação de crédito a que se. 
r~fere o artigo J9" 

Acrescento, por oportuno, que a inclusão 
do mensionado dispositivo ê condição para 
que a União possa conceder aval á operação 
pretendida. 

Pelas razões expostas, encareço o acolhi
mento da presente mensagem aditiva. -Joa
quim DomingOs Rorfz. Governador do Distrito 
federal 

(À Comissão do Distrito FeCfeliJ!)-

MENSAGEM N• 73, DE 1989-DF 
(N• 84/GAG, na origem) 

Brasília, 21 9e _agosto de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do_ Federal. 

No uso da prerrogativa a mim conferida 
pelo artigo 3~, da Resolução n9 157/88, dessa 
insigne Casa LegiSiãtiva, fiz encaminhar em 
16 de agosto ·de 1989 a Mensagem- n9 60 
que acompanhava Projeto de lei do Distrito 
Federal dispondo sobre a políti.ca salarial para 
os servidores da administraçãO direta, autár
quica e fundacional e dando outras providên~ 
cias. 

Entre elas, o disposto no artigo 5~ a respeito 
da concessão de adiantamento, limitada aos 
servidores da administração direta e autárqui
ca, por conta da implantação, proximamente, 
de carreira que integrará o futuro Plano de 
Carreira a que se refere o artigo 39 da Consti
tuição Federal. 

Ocorre, no entanto, que;ha ·redai;:.3o do refe
rido artigo, foi omitida parte da proposição 
que· se-tinha em mente, acabando por se mu~ 
tilar o texto original. Ainda no artigo _59, em 
seu parágrafo único; deixaram de constar, en
tre as parcelas sobre as quais incidirá o adian
tamento em questão, as Gratificações pelo De
sempenho de Atividades Rodoviárias e de 
Trânsito. 

Tais-disposições são imprescidívefs à perfe1-
- ção que se quer imprimir à norma, razão, por 

que encareço determinantes providências de 
Vossa __ Excelência no sentido de sub_siituir o 
Projeto em tramitaçãO no senado Federal pelo 
que a esta acompanha. 
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Ao tempo- em que agradeço, na pessoa de 
Vossa _Excelência, a co~tymeira deferência 
dessa Casa Legislativa para Com este GoVerno, 
apresento-lhe meus protestos-de subida esti
ma e consideração.._-JOllqui Domingos Ro
riz, Govem_~or do Distrito Federal. 

É o seguinte o projeto resu1tante do 
aditamento: 

Dispõe sobre a política salarial dos ser
vidores _cMs da Administração Dfreta, das 
autarquias e das fundações p{lbficas çlo 
Distrito Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal de~reta: 
Art. 19 Mantida a data base es_tabelecida 

no art. 1" da Lei n~ 04, de 28 de dezembro 
de 1988, os salários, vencimentos, e proventos 
dos servidores civis da Administração Direta. 
das autarquias e das_ fuodações públicas do 
Distrito Federal serão reé!iustados_ trimestral
mente, em percentual igual à variação acumu
lada do fo.dice de_P.reç:os ao Consumtdor (IPC), 
verificada nos três meses anteriores, deduzida 
a antecipação a que se refere o art. 2~ desta 
lei. 

Parágrafo únicO. O primeiro reajuSte trt
mestral dar-se-'á em outtJbro de 1989. 

Art 2'? Sempre que-a variação do IPC veri
ficada no mês anterior for superior a 5%, os 
estipêndios de que trata o artigo anterior serão 
reajustados, a título de antecipação, pelo per
centu.,J correspondente a este excedente. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
apltca-se-á a partir de agosto de 1989. " 

Art 3~ O disposto nos artigos 1 '?e 29 desta 
lei abrange os proventos e_ pensões dos inati
vos e pensionistas, bem assim as parcelas per
cebidas em caráter permanente a titulo de in
denizações, auxílios, abonos e o salário-familia 
dos servidores regidos pela Lei n9 1,_711, _de 
28 de outubro de 1952. 

Art.. 49 O disposto_ nos_ artigos 19,29 e3' 
não a1can_ça os integrantes da. Carreira Polidal 
Civil dos Distrito Federal que é organizada e 
mantida pela União, nos termos do artigo 21, 
inciso XIX, da Constitu_ição federal. 

Art.. 59 Fica concedido aos se~Vtdores da 
Administração Direta e Autárquica do Distrito 
Federal integrante do Plano de Classificação 
de Cargos de que trata a Lei n9 5.920, de 
19 de setembro de 197_3, 50% (dnqüeilta por 
cento) de adiantamento por conta da implan
tação de Carreira ·que_ integrará o futurõ Plano 
de Carreira a que se re_fere_ o artigo 39 da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. O adiantamento a que 
se _refere este artigo será pago a partir de 19 
de agosto .de 1989, incidindo o percentual so
bre as seguintes parcelas_ que compõem a 
remuneração: 
1-vencimento ou salário; .. 
R-Gratificação de Nível Superior, instituí

da pelo Decreto.:-_Lei n? 1.544, de 15 de abril 
de 1977; 

I1I-Gratificação de_Atividade T écnlca-Ad
ministrativa, criada pelo Decreto-Lei n9 2.239, 
de 28 de janeiro de 1985; -

IV- Gratificação instituída pelo Decreto
Lei n~ 2.367, de 5 de_novembro de 198?; 

V- Gratifk:áçãó pelo Desempenho de Ati
vidades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei no 
2224,-de 9 de Janeiro ·de 1985, com as altera
ções introduzidas Pelo Decreto-Lei no;. 2.367, 
de l~87; .. __ · 

VI-Gratificação Pelo Desempenho de Ati
vidades Rodoviárias no Dpartamento de Estra
das _de Rodagem do Distrito Federal, criada 
pelo Decreto Lei no 2.257, de 4 de março de 
1985; 

VII- Grat:J.1icação pelo Desempenho de Ati
_\dda_dgs d.e Trânsito do Distrito Federal, criada 
pela Lei_n~ 17, _de ;3Ó de m"aiQ_de 1989; 

VIII- Abono mensal criado pela Lei n~ 4, 
de 28 d.e d~emP.ro_ de 1988. 

Art. 69 O Governador do Distrito Federal 
encaminhará ao Senado Federal. no prazo de 
30 (trinta) dias, P.rÕJeto de .. Lei instituíri.do a 
Carreira de que trata o artigo anterior. · 
- Art. 7~ a Representação Mensal devtda 

aos integrantes da Categoria Fundonal de As
siSt~nie Jurídico, do Plano de Oassificação 
de Cargos, de que trata a Le_i n? 5.920, de 
19 de setembro de 1973, fica acrescida em 
tOO (cem) Pontos percentuais. 

Parágrafo único. Aos servidores de que 
trata este artigo não se aplica o disposto no 

_artigo 59. -
_ Arl SQ ___ As disposições constantes dp § 2°, 

do artlQO 39;-do "Çlecreto-Lei !i~ 1.462, de 29 
de abril d_e __ !~?~·- com as alter~ções poste
riores, sã_o estendidas aos se!VÍdores_ das fun
<;la__ç?;l~s p~blicas do Distrito Fede:ral. _ 

Arl 91 As despesas decorrentes da aplica
Ção ~:i_esta ~ei correrão à conta de c;lotações 
próprias dÕ Orçãmento do Distrito Fedei'al. 
_ Art. 1 O. -Esta lei entra em vigor na dáta 

de sua pubUcação. --
Art. 11. Revogam-se a Lei n9 20, de 2 de 

Jllriho-dê 19"B9; e aemais dfsposlçõeS em con
trãri6. 

(À Comissão do Djstrjto Federal} 

Pareceres 

PARECERES 1'1,. 153 E 154, DE 1989 

Sob~ o p_roje.to de Lei da Câmara 
n? 76, de 1988 (n9 844188, na ori
gem), que "altera dispositiV9 daLei 

- IJ? 6.265, de 19 de novembro de 
1975. que dispõe sobre o ensjno no 

_ Exército·: 

PARECER 1'1• 153, DE 1989 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional) 

Relator: _Chagas Rodrigues 
Vem a _exame desta Comtssão Projeto de 

Lei da Proara que altera d_i~positivo da Lel 
n~ 6.265, de 19 de novembro de _1975, que 
dispõe sobre o ensino no Exército. 

"A Let n9 6.265, de 19 de noverhbro 
de 1975, que dispõe sobre_ o ensino no 
Exérdto;-·estabelece no seu art. 29 que 
esta -Força ministiffi'á o erisino para pre
parar candidatos ~matricula em estabele
cimentos de formação de_ oficiais e para 
proporcionar assistência educacional a fi
lhos e órfãos de_militares. 

O programa de modernizaÇão deste 
Ministério, em plena execuçã-o na atuali
dade, prevê a implantação de novo mo
delo de colégio militar, destinado priorita
riamente, a prep-arar catldidatos para _o 
ingresso na Academia Militar das Agulhas 
Negras e na Escola Preparatória_de Qlde
tes do Exército.'' 

Esclarece ainda a Exposição de Motivos que 
os Colégios Militares continuarão a atender 
ao ensino assistencial em níveis de 1? e 2? 
graus, permitindo que seu corpo discente seja 
constituído de alun_os de ambos os sexos, o 
que é vedado pela legislação vigente. · 

Na Câmara dos Deputados a matéria foi 
aprovada sem alteraç_ões do texto_ original da 
proposição. A emenda de Plenário, oferecida 
pelo relator, fot rejeitada. 

Já no Senado, o Projeto recebeu Uma 
Emenda ao seu art. to, de autoria do nobre 
Senador Jamil Haddad. Consiste a referida 
einenda em ffiodificação do art 2? da Lei_ n~ -
6.265, de 19 de novembro de 1_975, tambéin 
objeto da alteração constante do art. 1 c_ do 
projeto em exame, que incoporaria a segÚinte 
redação: 

"Art. 2° O EXércitO poderá tniriistrar, 
também, ensino para preparar candida
tos à matrícula em suas escolêll> de prepa
ração e de formação de oficiais e para 
proporcionar o ensfrto assistencial a: ftlhos 
e órfãos de militares e civis.'' 

~crilu:stre Sehador justifica_.flpresentação da 
-emenda invocando, fundamentalmente, "o 
~prindpio da lgualdade_ de oPortunidades", 

consagrado no art 206 da Constituição Fede
ral "o qual, no campo da educação; se traduz 
com a.mesma possibilidade de acesso _g~per
manência na escola": 

Embora partilhando louvável defesa -~dit 
igualdade de oportunidade alegada pelo nobre 
Senador, principalmente em uma s_ociedade 

.. premida por tamanllas âesí9Ualâades e injus
tiças, reconhece_rj"los nos Çolégios_ Mil_itares 
determinadas características que os diferen
ciam do~-és(abel~c_imentos d~ epsino público 
·em gernJ. · 
- · O caráter assistenCial dó eilsino praticado 
nos Colégios Militares funda-se na finalidade 
dos mesmos em acolhererrl filhOs de militares 
transferidos, por necessidade de ~rviço, para 

--~-~amis:_ões onde_ existam ta(§_ @idades, ou 
·ainda para permitir; âtravéSOo regi'me de inter
nato, a permanência dess_es fl)hc;>s em seus 
cursos normais quandO seus pafs estivei-em 
_servindo emguamições desprovidas ~~OJldi-
ções educacionais de me5;rn6_njyel. -

A PropoSiçãO é de iniciativa do Senhor Presi
dente_ c;ia RepúbHca, e s_e faz acompanhar da 
E.xposição de Motivos do_ Senhor Ministro de _ 
Estado do Exército ~larecendo _qu_e: 

T ai fato justifica a destinação de um 018br 
número de vagas para filhos de mmtares, ten
do em vista o caráter especial da prestação 
de serViçO na carreira do EXêfSito, 
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De outra parte, cumpre_ salientar que a ma
nutenção dos Colégios Militares corre por con
ta das verbas orçamentárias alocadas ao Mi
nistério do Exército~ não fazendo parte, portan
to, do Sistema Federal de Ensino mantido e 
supervisionado pelo Ministério da Educação. 

Ademais, a redação original do Projeto de 
Lei n' 76, de 1988, além de não ex~!~ir os 
filhos e órfãos de civis -dO acesso aO-s Colégios 
Militares, amplia o atendimento assistenCial 
nesses colégios ao pennitir que seu corpo dis
cente seja constituído de alunos de ambos 
os sexos. _ 

Em razão dõ exposto, considerando-se_ a 
natureza especial do ensino e do públíco aten
didos pelos Colégios Militares, somos pela 
aprovação do presente projeto, com rejeição 
da emenda apresentada. 

Sala das ComissõeS,--em 14-de junho de 
1989. -.João Lóbo; Presidente - Chagas 
Rodrigues, Relator - Luiz Vrana- Hugo Na
poleão - AfonsO Arinos ~ lvfário Maia -
Rachid Saldanha Derzi - Jalm1 Haddad -
Marco Maciel- Fernando H. CardosO .,......,José 
Agripino- Leite Chaves-Antônio Luiz Maya. 

PARECER N• 154, DE 1989 

(Da Comissao de _Educação) 

(Audiência solicitada pela Comissão de Rela
ções EXteriores e 

Defesa Nacional- art. 138, I, do Regimento 
Interno) 

Relator: Senador Meira Filho 
O Projeto de Lei n• 76, de 1988 (n• 844/88), 

na origem, de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, encaminhando aos Membros 
do Congresso Nacional, através da Mensagem 
n9 296/88, e acomparihadO de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado do 
Exército, visa a modificar a redação do art. 
~ da Lei n9 6.265, de 1 9~ de novembro de 
1975, que dispóe sobre o ensino mlnistrado 
pelo Exéi-cito. 

O projeto em exame introduz substancial 
modificação ao modelo de ensino preconi
zado na lei vigente, ao adotar a expressão "po
derá ministrar", em substifufÇao a ministrará, 
restringindo e tomando facultativo o atendi
mento prestado nos Colégios Militares. Desta 
forma adequa o ensino aí praticado às novas 
finalidades de profissionalização evidenciadas 
na proposição que prevê um novo modelo 
de Colégio Militar destinado, prioritariamente, 
à preparação de candidatos para o ingresso 
na Academia Militar das Agulhas Negras e na 
Escola Preparatória de Cadetes do Exército. 

Ressalte~se, também, que a proposição 
~nantém o ensino assistencial de 1 ~ e 29 graus 
ministrãdos nesses estabelecimentos, estenM 
dendo o atendimento a discenteS do sexo fe
minino. 

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi 
aprovada sem alterações do texto original. A 
emenda de Plenário oferecida pelo Relator, 
foi rejeitada. 

Já no Senado, o Projeto_ foi encaminhado 
a exame da Comissão de Relações Exteriores 
e pefesa Nacional, recebendo parecer favorá-

vel, com rejeição da emenda substitutiva ali 
apresentada, tendo sido deliberada a solicita· 
ção de audiência da Comissão de Educação 
sobre a matéria. 

Cabe, em primeiró lugar, d~taçar a iiãtu
- r~a especial dos Colégios Militares criados, 

por razão histórica, para atender a órfãos de 
~- combatentes _da Guerra do Paraguai. Poste

riormente, o- cafáter assistencial ampliou-se, 
passando estes estabelecimentos de ensino, 
a absorver em seus quadros ftlhos homens 
de dvis e de servidores das dimlais armas_ 
da República. 

Estende, agora, o Exército, através do Pro
jeto de Lei em tela, o atendimento a estudantes 
do s~xo feminino, o que constitui louvável ini
ciativa no sentido de transpor preconceito que 
impedia o acesso de mulheres às suas escolas 
e aos_seus efetivos. Alinha-se o Exército, deste 
modo, à tendência democratizante da neces
sária incorporação das mulheres a seus qua
dros, nos moldes do que já ocorre na Marinha 
e __ na-Aeronáutica. 

De outra parte, ao eleger com prioridade 
a preparação de candidatos· para o ingresso 
na Academia Militar das Agulhas Negras e na 
Escola Prepa-ratória de CadeteS, nada mais faz 
o Exército do que atentar para a necessidade 
de formação especializada para jovens que 
desejem dedicar-se à carreira militar. 

Mantidos pelas verbas orçamentárias aloca
das ao Ministério do Exército, os Colégios Mili
tares não itengram o Sistema Regular de Ensi· 

- no mantido' e sup-ervlsiriii.ado pelo MiniStério 
da Educação, embora sigam as diretrizes do 

__ MEC no qUe tange aôs cUrrículos mírilmos 
de J9 e_29 graus. 

.\_natureza eSpecial do alunado e as caracte
_rísticas de -manutenção e do próprio objetivo 
precipuo dos Colégios Militares jusfificam o 

__ dire_cionamento do ensino minlstrado para a 
formação militar. Não haveria_ sentido, ade
mais, que se constituíssem como meros esta~ 
belecimentos eduCadonais de 1 ~ e 2:' graus, 
sem adoção de critérios próprios ou eleições 
.de finalidades consentâneas com seu intuito. 

Por oportuno, merece -reSsalva a redaÇão 
do projeto de lei que, sugerimos seja revista 
quando de sua redação final, de modo a elimi~ 
nar repetições desnecessárias: 

REDAÇÃO ORIGINAL 

_ "Art. _ :Z? O _Exército POderá miflis~ 
trar; também, ensino para -preparar candi~ 
datas à matricula em suas escolas de pre# 
paração e de formação de oficiais e para 
pfoporcionar o enSino assistencial, de 
confonnidade com o disposto na regu1a· 

_ mentação desta le~." 

REDAÇÃO SUGERiúA 

. :·~ 29 O Exércit6 poderá mlrUstrar, 
tamfiéni, ensino· destinado a habilltar can
didatOS à matrfcula em suas escolas de 
preparação e de formação de oficiais e 
ensino assistendal, de conformidade 
com o disposto na regulamentação desta 
IeC' - ---

ConSiCferaõdo, d~sb manei~â. o eSpírito de
mocrático da extens_ão do acesso aos CoJégios _ 

Militares ao corpo discente do se.l(o femininO 
e do Caráter especializado do ensino directo
nado à carreira das armas, o Projeto de Lei 
_n? 76, de 1988, · rrierece _a-melhor acolhida 
-desta COmfssão, ·pelo que somos -de parecer 
favorável a sua aprovação. 

Sala dás Comls~ões._ em 1~ de agosto de 
1989.- João Calmon, Presidente- Meira 
Filho, Relator - O/avo Pires - Áureo Melo 
-Carlos DeCarli -lrapuan __ Cósta Júnior
Friiilcisco Rollemberg - Antônio Luiz Maya 
- Luiz J..íana Filho - Carlos Alberto - Ney 
Maranhão- Marco .Maciel -João .Menezes. 

TeXto final aProvado pela ComiSsão de Edu-
cação -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
~ N•-76, DE í9ll8 

. Altera dispositivo da Lei n' 6265, de 
19 de novembro de_ 1975, que dispõe 
sqbre o etislno no Exército. 

O Coilgresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 29 da Lei n9 6.265, de 19 

de novembro de 1975, que dispõe sobre_ o 
ensino no Exército, passa a vigorar com a 
seguinte redação~ 

"Att, !ç --·"~----·--··--·-.;·····--
Art. 29 O Exérdtó poderá miniStrar; tam

bém, ensino destinado a habilítar candidatos 
à matrícula em suas escolas de preparação 

_ e .de formação de oficiais e ensino-assisteilcial, 
de conformidade com o disposto na regula· 

. merttaçáo desta lei." 
f.rt. 29 Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação . 
Art. 3? RevOgam-se as disposições em 

contrário. 
Sala -das Comissões, em 16 de agOSto de 

1989.- JOão Calmon, Presidente - Meira 
Filho, Relator -João Menezes- Ney .MaraM 
nhão - carias Alberto - .Marco }.faciel -
Olavo Pires - Áureo .Mti!Io - Luiz Wana -
Antonio Luiz Maya - Carlos Albreto [YCar!i 
- Jrapuan Costa Júnior- Francisco RoDemM 
berg. 

PARECER N• 155, DE 1989~ 

(Da COniissã6 ~de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

So]!re o Projeto- de Lei da Câmara n? 
58, de 1988-Comp/emf.mtar (Projeto de 
LeiCamp!emeNarn9_18~A, cfe 1988, na 
Câmara dos DeputadoS), que "possibl1ita 
o afastamento de m!!_glstrados diri{Jentes 
dedasse-.: 

Relator: Senador Leite Chaves 
O Projeto de Lei Complementar n9 18-A, 

de 1988, em pauta, da Câmara dos Deputados 
que "Possibilita o Afastamento de Magistrados 
Dirigentes de aasse", foi apresentado pelo 
Deputado então constituinte Tito Costa em 
23 c!e março de 1988. 

Diz literalmente o Projeto de Lei Comple
mentar: 

O CongressO Nacional decreta: 



4056 Quarta-feira 23 DIARIO DO CONGRES~p NAOONAL (Seção ll) Agosto _de 1989 

Acrescenta o indso lU a9 art 73 da Lei Co,m
plementar n9 35, de 14 de março de 1979, 
com a seguinte redação~ 

"Art. 73. Con_ceder~se-á afastamen~ 
tcx 
1- ··············~--....................... .-.-~····-~-11- ................... __________ _ 
m-para exercer a presidência de as

sociação de classe.". _ 

Justlflcação 
~ disposição de lei que todos aqueles que 

representem os diversos se_gmentos da. socíe
dade, uma vez eleitos para cargos represen
tativos das organizações a que pertencem, fi
que afastados de suas atividades normais para 
o melhor desempenho da função de represen
tação que passam a desempenhar. Garantem
se que os inte_resses de parc:efas da população 
sejam pleiteados perante as autoridades públi
cas e haja a]guém que postule em nome da 
coJetividade. 

Ocorr-e que apenas uma entidade não ~em 
representação, porque o dirigente da associa
ção de classe não pode afastar-se, diante da 
drcunstãncia de ter sua disdplina juridlca re
gulamentada por lei pr6pria e complementar. 
Trata-se das_ associações de magistrados, tan
to federais cOmo estaduais. Diante da legisla
ção especial que disciplina O exerddo da ma
gistratura, o juiz, uma vez eleito presidente da 
associação, _deve acumular_ ~-ªtivida_cle repre
sentativa e as atiVidades juridlcionals, o que 
causa excessivo trabalhQ ao magistrad_o. Não 
se pode sacrificar a comuniPade que passa 
a ter um juiz excessivamente assoberbadq. 
Nem se pode impor a alguém um desme
surado trabalho. De se ressª'tar, também, que 
o magistrado, normalmente. ex_erce. função 
docente, o que dificu1ta, aindé! mais, o exer
dcio da profissão. 

Daf o presente projeto de le_i que pretende 
possibilitar o afastamento do magistrado, 
além de obrigar a convocação de s.ubstituto. 

Em 13 de setembro de 1988 foi requerida 
e deferida urgência de votação, vindo a ser 
aprovada, pela Câmara Federal, a redação fi
nal em 14 de setembro do referido ano, sendo 
posteriormente remetldo_ao Sel)ado Federai. 

O Autor assim argumentou em resumo: A 
todos os representantes de classe e segmen
tos sociais é reconhecido o direito de afasta
mento remunerado de s.1.1as atividades nor
mais para o melhor des~mpenho- da função 
de representação. 

Como única excessãQ_. a_s associações dos 
magistrados, tanto Federais como Estaduais, 
ficam prejudLcados em sua representação pela 
impossibilidade_ legal do afastamento de seu 
represêntante de suas atividades normais. Vi
sa, portanto, este Projeto, poss1bilitar o afasta
mento do magistrado, além de obrigar a con
vocação do substituto. 

É o relatório. 

Parecer 

O Projeto de ~i Complementar sob consi
deração não padece de vf<:io de inconstitucio
nalidade ou ilegalidade, preechendo os pres-

supostos que asseguram sua tramitação nor
mal. 

Do pontó de viSta do ffiéfilO~ sOmos" faVorá
veis a este Projeto pois a ausência de tal previ
são normaf:!Va promove a desigualdade de n:a
tamento en-i- relação a_· cátegoria dos MagJS· 
trãdos no tocante a questão de sua represen
tação. Tãl desigualdade é inconcebível tanto 
do ponto de vista do espírito democrático ·co
mo, e fundamentalmente, do ponto de vista 
do prindp. io c .. onstitucional da isonom!.•-

E o Parecer. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de_ 1989.

- Od Sabóia de- OtrValho, Presidente- Leite 
Chaves.RelatÚr- _Cai-los 'Patrocfnío -Á~reo 
Mel/o - Márcio Lacerda - João Menezes 
(com restrições)- Leopoldo Peres -Edison 
Lobão-Rqberto Campos-Nelson Wedekii7 
--Jutafjy Magalhães -João Calmon. 

PARECER 1'1•156, DE 1989 

(Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

Sobre o Rrojeto de Lei da_ Cámara n~ 
28, de 1989 (Projeto de Lei nr>_J.64fJ-A, 
de 1989, na CAmara dos Deputados), que 
-"DisPõe s_obre a-criação de cargos no 
Quadro Permanente de Pessoal da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho 

-- i:ili 16' Região, com sede em Sâo Luís 
-M4, e dá outras providt§ncias·: _ 

Relator: Senador Edison Lobão 
Aprovado pela Câmara âoS Deputados, é 

submetido à apreciação desta Casa o Projeto 
de Lei da Câmara n9 28, de 1989 (ônde rece
beu o n9 1.640-A), que cria no Quadro Perma
nente de Pessoãl da Secfetaria do Tribunal 
Reglqnal d9_ Trab~ho da 16• Região, instituído 
pela Lei n~7.671, de21 de setembro de 1988, 
com sede em São Luís (MA) e jurisdição r:-os 
Estados do Maranhão e do Piauí, cargos de 
provimento efetivo de diversas categorias fun
cionais, sendo 160 do Grupo "Atividades de 
Apoio Judiciário,- Código TRT-1 & AJ-020", 9 
do Grupo "Outras Atividades de Nível Supe
rior, Código TRT-16• NS-900", 33 do Grupo 
"Outras Ativtdades de Nível Médio, Código 
TRT-16'-NM-1000'' e 8 dO Grupo "Artesaneto, 
Código TRT-16•-Att-700". 

Na redaç:ão encaminhada pela Câmara, o 
Projeto estabelece o provimento d.os cargos 

~ por concu'rsq público (Çoõstituição, art 37, II) 
e a sua cla_S$íficação por Ato do Tribunal. Cria 
ainda Tabela de Gratificação de Representa
Ção de Gabinete do TriQvnal, integrada por

- funções de Ou~fié!. eAssi~êr,.cia, dispqndo que 
os va:Jores das funções dessa T~bela são idên
ticos aos da mesma Tabela do Tribunal Supe
rior do Trabalho, por último determinando que 
as despesas decorrentes de su_a_ aprovação 
correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias da Justiça do Trabalho. Referida Ta
bela compõe-se de 102 funções gratificadas. 

A proPoSta de criação de cargos no Quadro 
Permanente foi encaminhada à Câmara dos 
Deputados pelo Senhor Ministro- Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho por oficio 
de 6 de março de 1989, e é justificada pela 
omissão dal.i~i n<? 7.671, 5fe 21 de setembro 

de 1988, quanto aos cargos auxiliares de car~ 
i"eira, tendo cuidado apenas da criação dos 
cargos de Juiz do Tribunal, Juiz do Trabalho 
Substituto e dos ~rgos em <:omissãó do Gru
po Direção e assessor~_mento Superior -
DAS: .. -- -

Porofícióde5 de março" de 1989,foi editada 
TaPeia de GratifiCação de Repres~ntaçãO:_ ~e 
gabinete do Trib1Jllal, para sanar falha ~XIS
tente, conforme justificação, onde se lê que 
e1a se cingiu "estl-itclmente- ao m1nimo neCes
sário pa·ra -o peife1to fUilclónãtnêl'l.tõ dos servi
los auxiliares do Tribunal Regional em causa". 

No enciminhamento da proPosta e do seu 
aditamento, aninlou:se. 0- Senhor Presi9-Emte 
do Tribunal Superior dO Trabalho, no· art._ 96, 
n, b~ da ConstituiÇãq, que outorga àquele Tri
bWlal competêndà privativa para a criação e 
a extinção de ca"rgos e ·a fJXaç::ãó de venci
inentos de seus membros, dós juizes incl~~e 
dos tribunais inferiores, onde houver, ods_ ser
viços aUXIliares e dos juízes que lhes forem __ 
vínc.ulados;-observad'o o art: 169. 

Em face_do expOSto, tendo sido atendidas 
as exigências formais de Consti1uciona\idade, 
juridicidade e _técnk::q legislativa, revelando-se 
o Projetõ, quanto ao qién"td, neCessário e opor
tuno, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 17 de agostQ de 1989. 
- Qd Sab6ia de Carvalhg, P~sidente- Edi

. son Lob?o, Relator --:-- Rof?ertq _Ça!!)po§_ -
Mauro Benevides - Áureo MeDo - Márcio 
Lacerda-_:_ JoJo .Mcneze$-:- Leite Chaves -

. Çár!os Patrocín/0 -_M.aurír:fo C:otréa. __ 

PARECER 1'1'157, DE 1989 

(Da Comissão de Con$titlliç~o. Justlçél e 
Cidadania.) 

Sobre o Projeto de Lei da Câmat? n" 
29,.de 1989 (Projeto d.e ~ein' 1.459-B, 
de 1989, na Climara dos Dgpufados), que 
"cria Cargo na Procuràdoria Regional do 
Trabalho da 1& Região em SBQ Luís
Maranhão': 

Relator: SenadOr Edison Lobão 
Aprovado pela Câmara dos Dep_utadós, é 

encaminhada à apreciação desta CaSà·o Pro
jeto de Lei da camara n9 29, de 1989 (oride 
recebeu o n9 1.459-B), que- cria-um· cargo, 
em comissão, de Procurador Regional do Tra
balho, código Df'.S~101.4, a ser -exercido por 
ProcUrador. do Trabalho de Segunda Catego
. ria, as de~esaS- resultantes devendO~ CoiTer 
à conta das dotaÇõeS consígnadas-aO MJpis
tério Público do Trabalho, 

O projeto foi enviado à Câmara dosj)epu
tadÕs pelo Senhor Procurador Geral da Repú
blica, com a Mensagem n9 oor; de 11 de janei
ro do corrente ano, onde S. ~ réSsalta q~e 
a Lei n9 7.671, de 21 de setembro de 1988, 
não previU a criaçl:io dÔ i-eferido CtJi-Q-CÇjf'Cuja 
existência apresenta-se esselicial"' para o fun
cionamento de uma Procuradoria R~gional do 
Trabalho. . · -__ 

Arrimou-se o Senhor Procurador Geral da 
República, no§ 29 do artigo 127 da Carta Mag
na, que faculta ao Ministério Público a iniciativa 
de propor ao Poder Legislativo a criação e 
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a extinção de cargos ~ serviços auxiliares, obM 
servado o _disposto no artigo 169. 

Em face _do exposto, e nada havendo de 
inconstitucional ou injurícüco no teor da forma 
do Projeto, que obedece aos ditames da boa 
técnica legislativa, manifestamoMnos pela sua 
aprovação. 

SaJa das Corrtissões, 17 de agosto de 1989 
- Od Sabóia de Carvalho, Presidente-Edi
son Lobão, Relator - Roberto Campos -
Mauro Benevides - Márcia Lacerda -João 
Menezes - Leite Chaves - Ciirlos Patrocínio 
- Maurício Corrêa - Jutahy Magalhães -
AureoMello. 

PARECER N• 158, DE 1989 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Qda
dania.) 

Sobre o Projeto de Lei da- Câmara n 9 

24, de 1989 (n• 2.123-A, de 1989, na Casa 
de origem), que "dispóe sobre a iratifi
cação extraordinária dos SeiVidores do 
Tribunal de Contas da ilnião e dá outras 
providêndas': 

Relator: Senador Mauricio Corrêa 
Com a Mensagem n? 01-GP/89~ de 26 de 

abril de 1989, o Senhor Presidente do Tribunal 
de Contas da União, submete, nos tennos do 
art. 96, lndsálf, alíneabc/c o art 73 da Consti
tuição, Projeto de Lei que institui a Gratificação 
EXtiãOtdinária dos Servidores do Quadro e da 
Tabela Permanente da Seçretaria Geral da
quela Corte de contas, até o limite de 170% 
(cento e setenta por cento) sobre os valores 
dos respectivos padrões e referências, obede
cidos os critérios a serem definidos por resolu
ção do Tribunal e dando outras provídências. 

Consubstandado em sete artigos. que se 
desdobram em parágrafos, o Projeto de Lei 
n9 24, de 1989, obedece às diretrizes constitu
cionais no que diz respeito à observância do 
princípio basilar da isonomia, tendo em vista 
que igual gratificação já foi conferida a95 servi
dores dos Tribunais Superiores e aos do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal. 

De outra parte, o jnstrumento legal, acom
panhado de justificativa, esclafece que n~o se 
beneficiam da referida gratificação, os ocu~ 
pantes de cargos de Analistas de Fmanças 
e Controle Externo, aos quais já é atribuída 
gratificação semelhante, estendida pelo De
creto-Lei n9 2389/87; e os detentores de em
pregos da Tabela de Especialistas Contrata
dos, que têm remuneração própria. 

Acrescenta, ainda, que o beneficio somente 
será concedido aos funcionários no efetivo 
exercício, no Tribunal, ressalvados os afasta
mentos legais (art. 2?); que a incorporação 
aos proventos de aposentadoria correspon
derá à média dos percentuais atribuídos ao 
funcionário, nos doze meses imediatamente 
anteriores à inativação (art. 39); e que a conces~ 
são da gratificação não exclui a percepção 
cumulativa de outras instituídas por l_ei, obser
vado o limite máximo de que se trata o inciso 
XI do art. 37 da Constituiç-ão Federal (art. 4?). 

Quanto às despesas qUe resultarem da exe
cução da norma correrão à conta das dota
ções consignadas, no Orçamento da União, 
para o Tribunal de Contas da União. 

Em face ao exposto, verifica~se que a propo
-sição -foi "elaborada consoante as prescrições_ 
legais e regimentais aplicáveis à espécie, me
recendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de cons
titucionaJidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

-Sala daS Comissões, 17 de agosto de 1989 .. 
- Cid S;Jbó/a de Carvalho, Presidente. Mau-
rído _ _C_diiêa, ReÍator - Carlos Patrocfnio -
João Menezes (com restrlções)-AureoJrfeDo 
-Leite Chaves -Márcio Lacerda -Mauro 
Benevides --,--Roberto Campos- Edison Ler 
bJo -Jutahy Magalhães. 

PARECER N• 159, DE 1989 

(Da Comissão de Constituição, Justiça e Oda
dania.) 

Sobre o Projeto de Resolução nP 01, 
de 1989, que ''altera a redação de dispo
sitivos da Resolução n 9 146, de 1980, alte
rada pelas Resolução n9s 50, de 1981, 
e360, de 1983. e dá .outras providências·: 

Relator: Senador Jutahy Magalhães. 
- Vem {3. exame desta COmissão Projeto de 

Resolução de iniciativa da ilustre Comissão 
_ Oiretora, intentando altera~ a _redação de dis
positiVos da Resolução n: 146, de 1980, altera
das pelas Resoluções: n9s 50, de 1981, e 360, 
de 1983, e dando outras providências. 

A matéria se faz acompanhar de justificação, 
esclarecendo que a proposição procura adap

_tar ao Senado Federa] disposfções aprovadas 
p~Ja Lein~ 7.163, o que permitirá a Progressão 
Vertical sem a exigência da existênci~ de vaga, 
possibilitando efetiva e salutar desobstrução 
das carreiras. 

O sistema passará a fu_ncionar de forma 
que o servidor que peencher os requiSitos exi
gfdos para progressão vertical seja posicio~ 
nado na classe i_mediatamente superior, levan
do seu próprio cargo sem que haja alteração 
no nómero d_e cargo existentes, mantida a lota~ 
ção ideal da respectiva categoria. 

Continua a justificação: a alteração proposta 
acarreta despesas de pequena monta que são 
previsíveis porque oriundas de movimentação 
normal de servidores, cujas promoções fazem 
parte da dinâmica dos Quadros de Pessoal 
existentes na Casa. 

Paralelamente, coibe-se uma movimenta
ção horizontal desordenada, determinando-se 
que sejam rigorosamente observados os re
quisito_s da fc_;>rmação profissional específica, 
a nível de escolaridade. 

O Projeto propõe, também, nova sistemá
tica proCessual e prazo para os levantamentos 
de dados funcionais dos servidores concor
rentes à Progressão e Ascensão funcionais. 

O art. 29 do projeto determina mudança 
importante no art. 356 do Regulamento Admi~ 
nistrativo para acrescentar dispositivo que 
obrigue o servidor a desempenhar efetivamen
te a função para que foi habilitado em pro
cesso de ascensão fundonal. 

Assim é que a proposição tem a intenção 
_de alterar a redação de vários dispositivos da 
Resolução n9 146, de 1980, aperfeiçoando al
guns de seus institutos e inovando com outros, 

aplicando aos Quadros de s_ervidon;;s da Casa 
nonnas já consagradas nos Poderes Executivo 
e Judiciário. 

A matéria, no que concerne aos seus aspeC~ 
tos jwídico constitucionais, encontra guarida 
no inciso XIII, do art. 52, da Con.stituição Fede
ral, que dá ao Senado Federal competência 
privativa para dispor s_obre sua organização, 
funCionamento, polícia, criação, transfonna
ção ou extinção de cargos ou ·empregos e 
funções de seus serviços. • 

No mérito, por todas as razões aqui aduzi
das, somos de parecer favorável à aprovação 
do Projeto de Resolução n9 1, de 1989. 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1989. 
- Od Sátiõ/a de Carvalho, Presidente -Jutahy 

MagalhB(!s, Relator -_~r/os Patrocfnio -
Mauricio: CoTTêa -João Calmon - Edison 
Lobão __.:. Nelson Wedekin - Aureo MeDo -
Leite Chtives -João Menezes -Mareio La
cerda -Roberto Campos. 

O SR. PRI;SJDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Do _Exped!_ente lido, constam -:os· Prójetos 
de Decretos Legislativos n-:os 1 O a 14, de 1989, 
que por se- tratarem -de matérias referentes 
a atas internacionais, em _obediência ao artigo 
376, c, do Regimento Interno, ter~o. perante 
a ·comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dias para recebi
mento de emendas, após o que a referida Co
missão terá quinze dias, prorrogáveis por igual 
período, para opinar sobre a matéria. Findo 
esse prazo, sem parecer, as proposições entra· 
rão na Ordem Qp Dia nos termos do art. 172, 
II, c, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeto de resolução que 
será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o segUinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 52, DE 1989 

Suprime a a/fnea "c" do art. 389 do 
Regímento Intemo do Senado FederaL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou 
e eu promul_go a s_eguinte Resolução: 

Art. 19 E revogada a alínea c do art 389 
do _RegifT'!ento Interno (Ato da Mesa n"' 1, de 
1989). 

Art. 2~ Esta resOlução entra em vigor na 
data da sua publicação. 

Justificação 

O item IV do art. 42 da Constituição de 1969 
(Emenda Constitucional n? 1/69) é que exigia 
a oitiva do Poder Executivo, pára que o Senado 
autorizasse "empréstimos, operações ou acor
dos externos, de qualquer natureza, de inte
resse dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios". 

Essa exigência foi repelida pelos Constituin
tes de 1988 e o item V -do art. 52 da Carta 
em vigor, disciplinando a competência priva
tiva do Senado, declara: 

"V-autorizar operações externas de natu
reza financeira de interesse da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municíplos;" 
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Não nos parece que o próprio Senado Fede
ral deva limitar sua competência privativa, para 
ouvir qualquer órgão do Poder ExeCutivo, pen
dente de opinião externa para decidir sobre 
matéria que seja constitucionalmente do seu 
único alvedrjo. Será uma renúncia inaceitável. 

__ IV- autorizar empréstimos, operações ou 
acordos externoS, de qualquer natureza, de 
interesse dos Estados, do Distrito Fededral e 
dos Municípios, ouvido o Poder ExecUtivo Fe
dera~ 

............ -~-· -··-----·---..--·:--
(As ComissõeS de ConstitWção, Justiça 

e Giiàdania ~ Diretora.) 

Compete aO Senado ari.ãl.~S-ar, através da do
cumentação enviada pelo Poder Executivo so
licitante, a operação a ser realizada, os recur
sos oferecidos para satisfação dos compro-
missos, se seus objetivos estão autorizados 
pelo Poder Legislativo competente e a sua ca- ~ (fsR. P:íiESIDENTE (PomP-eu de Sousa) 
pacidade de endividamento-.- --0 -projeto qUe acaba de~ Jida,:S.erâ publi-

Satisfeitos esses quesitos não há porqUe cada e, em seguida, ficará sobre a mesa du-
deixar de ser autorizada, deixando à parte inte- rantell"ês sessões, a fim de receber emendas, 
ressada sua viabilização Junto aos dei!!_ais ór· de acordo com o RegimeJ1~0 Interno, art. 401, 
gãos ligados à matéria. _ _ -- § 19 E_findo este prazo, será deSpachado às 

A simples autorização aprovadã. PeiõSeriã~ - C01:ntssões competentes. (Pausa)• 
do Federal, não obriga a concessão do em- .Sçbre a mesa., oficio que será lido pelo Sr. 
préstimo. Na hipóterse de uma posterior invia- }9 Secretário. 
bilidade, esta jamais poderá ser considerada É lido o ~eguinte-
uma capltis deminutto para o Senado_ Pede- GP-0-01789189 
ral, porquanto à Câmara Alta cumpre o dever 
da aprovação, cumpridas as condíções consti- Brasília, 21 de agosto de 1989 
tuciomUs e regimentais, cabendo aos Preci.t
tivos Federai, Estadual, My!!icipal, do_Distrito 
Federa1 e dos Territórios a captação dos fecur
sos e sua perfeita e correta aplícaç§o. 

Sala das Sessões, 24 de agosto _d~_19&9. 
-Senador Moisés Abrão •. 

LEO!SUlÇÃO CITADA 
REGIMENTO INTERNO 
DO SENADO FEDERAL 

CAPITULON 
Das Atribuições Prevista$ nos_/Vts. 52 e 155 

da ConstituiÇã"ó 

SEÇÃOI 
Da Autorização para Operaçóes Externas 

de Natureza Financeira 

Art. 389. O Senado_fe_d~ral apreciará pe
dido de autoriz,açáo para operações. externas, 
de natureza financeira,_ de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal,-dos.Terrltó
rios e dos Municípios (Cónst.; art. 52, V), ins
truido com: 

a) documentos que o habillt~m a conhecer, 
perfeitamente, a operação, 05 recursos para 
satisfazer os compróri1iss05 e a sl,l;a finalidade; 

b} publicação oficicU,_çom o texto da autOri
za~ão do Legislativo competente; 

c) parecer do órgão competente do Poder 
Executivo, _ 

Parágrafo úniCo. E lícito a Qualquer sena
dor encaminhar à Mesa documento destinado 
a complementar a instrução ou 6 esc:Iared· 
menta da matéria. - -

Seii:fiOr Presidente, 
- --~Tenho a honra de enviar a Vossa EX:C"elêhCiã, 
pára os fins c-onstitucionals, o Lriduso Projeto 
de Decreto Legi~lativo no _6-D, de 198"7. (ri.Q 
3, de 1988, no Senado Federal), que "~proVa 
05 textOS 'áiis convenções e ~ecomendações 
da Organização Internacional do T raba1ho que 
especifica". 

Aproveito a oportunidade Para revonar a 
Vossa Excelência protestos de elevada. estima 
e distinta conside(ação. - Deputado Paes de 
Andrade, Presidente. 

_ O SR. PRE51DENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com relação ao ofício que acaba de ser 
lido, a Presidência comuni<::a ao Plenário que 
determinou as providências necêssárias à pro
mulgaÇ-ãO-do decreto legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sõbre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
-Sr. 1 ~ Secretário. · 
- - São lidos os s,eguintes 

··--· Sua5ECRET ARIA DE -COMISSÕES 
COMISSÃO OE. EDUCAÇÃO 

OF/CESF!OOB/89 
Brasíiia, .21 de agosto de 1989 

. Senhor Presidente, 
__ -Nostermos __ do § 3~doru:J:. ~1 do~egímento 
Interno, com a redaç-ão dada pela ReSolução 
n9 18, de_ 1989, comunico a Vossa Excel~ncia 
que esta Cõffiissão aproVo_~ o PLS n9 11/89, 

_gue institui o Dla Naçional do Doador de Ór· 
· gâos, nà rel!nião de 16-8~89, por 11 'onze) 
.votos. _ . . 

....... _. ______ __,_~-.-__. .. ~ _ " Na_ oportunidade renovo a V. Ex• meuS Pro-
- testas_ de- elevada estima e consideração. -

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATNA DO BRASIL- 1969 

............. -. ...,. .......................... _._._ __ ,~, 
Art. 42. Compete privativamente ao Se

nado Federal: 

S~~dor João Calmon PreSictente. . - -

OF!CESF7009789 
-Brasi1ia, 21 de ag9sto de 1989 

Senhor Presidente 
Nos termos do. § 3~ do art. 91 do Re_gi

rrterimto Interno, com a redação dada pela 
Resolução rt' 18, de 1989, comunico a VOssa 

Excelência que esta Comissão aprovou o PLS 
no 110/88, que dispõe sobre o depósito tegal 
de publicações, i-la Biblioteca NadOnal, e dá 
outras providêni::ias, na reunião de 16-8-89, 
pOr 11 (ohiê) votOs. - ~ - -

'"··-Na oportunidade renovo a V. Ex.• meus pro
testos de elevada estima e _consideraçáo. -
Senador-JOáO Cqlmon Presidente 

-oF/CESF/010/89 
_ - ~ l?rasília, 21 de agosto de 19~9 -

Senhor Presidente, - - - · 
Nos termos do§ Jo do art. 91 do regirOento 

(ntemo, com a redação dada pela Resolução 
n9 18, de 1989, comunico a Vossa Excelência 
que esta_C_ornissã-o aprovou o PLS n~ 10~/88, 
que dispõe sobre o ensino das modalidades 
e5pOrtiV<fs de lutas e disciplina sua prática em 
clubes, academias e estabelecimentos congé
neres, na reunião de 16·8-_8~, por 11 (onze) 

-Vó1os. 
Na oportunidade renoVo a V. Ex" protestos 

de elevada estima e consid~raçã_q: -::-_?.ena dor 
JoãO Càlmon, Presidente. 

_____ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de;-sousa) 
- Com referêncià ao expediente que acaba 

- de ser lido, a presidênc::ia comunica ao plenário 
que, nos termos de;> art 91, §§_3o a 6° do Regi
mento Interno, depois de publicada a deciSão 
da Comissão no Diário do Congresso Nacio
nal,. abrir-se~á o prazo de 72 horas para inter
posição de recurso, por um décimo da com
posição da casa, para que os Projetes de Lei 
do Senado n"?'- 103 e 110, de 1988, e 11, de 
1989, sejam apreciados pelo Plenário.-Esgo
tado es_se prazo sem a interposição de recurso 
os projetas serão rero_e.tidos à Çãmara_ dos 
Deputados. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será Ilda 
pelo Sr. lo Seqetário. · 

É lido o seguinte 

REQOERIMENTO N• 424, de 1989 

Requeremos, ·rundanlentados no art. 152 
do Regimentõ'Tnterno·do-Senado -Federal, a 
prorrogação por mais 30 (trinta) dias do prazo 

'"ConcedidO à Comissão Parlamentar de Inqué
n!o destinada a apUrar as lrregularldadeS e 
seus responsáveis pelas importações de ali
mentos por órgãos governamentais, que se 
encerrará no Próximo dia 28 de cigosto do 
corrente . 

Dirceu Carneiro -Mauricio Corrêa -Mau
ro Borges - lrapuã Costa J}Jnlor- Rona/Ço 
AraiJão -Pompeu de SouSa -Mauro Bene
vídes- U1fson Martins - Chagas Rodrigues 
--Leopoldo Peres -!Yey Maranhão - Leite 
Chaves -Mendes Canale -_Alfredo Cafnpos 

---=--- Lourivaf Baptista --Jutahy Magalhães~ 
· Teotonio Vilela - Nabor Junior- João Cal
mon - Edison Lobão - Louremberg Nunes 
Rocha- Ocfacir Soares- Cid sabóía de Car- -
valho - Diva/do suruagy- Mário Maia. 

O SR. PRESIDE_NTE (Pompeu de Sousa) 
- Fica prorrogado o prãzo, nos termos do 
art. 152 do R€-girri-ento Interno. -

Sobre a mesa, -requerimentO qué Será lido 
pelo Sr. '1 o Se'cretárlo: · · -
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É lido o seguinte 

REQCIERIMENTO N• 425, DE 1989 

Senhor Presidente, 

Solicito a V._ Ex.' urgentes providências no 
sentido de encaminhar ao Banc_o Central a 
solidtação das seguintes informações, já pedi~ 
das àquele Banco, para conclusão do Relató
rio da Comissão destinada a examinar a ques
tão da divida externa brasileira e avaliar as 
razões que levaram o Governo a suspender 
o pagamento dos encargos financeiros dela 
decorrente, nos planos externos e internos, 
da qual sou relator: 

l-tabela indicando parte da atual dívida 
externa causada pelos juros ftutuantes 
(1979-1989~ 
2-nível de reservas internacionais - últi

mo dado disponível; 
3-totaJ de créditos externos do Brasil -

valor por país e vencimentos: 
a) junto aos organismos mu1tilaterais -

por instituição (BIRD, BID, FMI etc); 
b) junto ao Oube de Paris- por país e 

instituição; 
c) junto aos bancos comerciais-por ban

co e "região" (Europa, EUA, Japão). 
4-Tendo em vista o acordo com ban

cos!C. Paris, fornecer à Comissão o atual es
quema de amortizaçãol]uros estimados de 
1989 em diante ( crêdltos dos bancos e Clube 
de Paris), e organismos multilaterais. 
5-Demonstrativo sobre evolução da dívi-

da registrada 1973-1989, -
1. Setor Público 

1. União- Adm. Direta 
2. Estados Municípios 
3. Munidpios 
4. Estatais 
5. Avais etc. 

2. Setor Privado 
1. Firmas Estrangeiras 
2. Firmas Nacionais 

6-Estimativa de pagamentos de_ juros e 
amortização para 1989 e para o período de 
1990 e-1995 com base: 1. nos acordO$ já 
fumados e 2. nas taxas de juros anuais. 
7- Nas condições acordadas e, com base 

no desempenho da economia brasileira junto 
a economia mundial, qual a estimativa do Ban
co Central para "serviços financeiros" Ouros, 
lucros etc.) do país neste e nos próximos 4 
anos? 
8-Qual a evolução do spreadpara o Brasil 

na dívida de curto prazo? Destacar a taxa mé
dia anterior à moratória, durante a moratória 
e a atual (1989). 
9-Por que o Governo ·não desenvolveu, 

via Banco Central, linhas de curto prazo em 
substituição à nossa dívida de curto prazo? 
Isso não seria possível com o crescimento dos 
saldos comerciais de 1988, 1989? 

1 O- QuantO houve de conversão de dívida 
este ano? Sob que modalidãde e condições? 

I I -Qual o total de pagamentos financei
ros previstos durante a moratória? 

12-Qual o total de pagamentos efetuados 
durante a moratória, tendo em vista que a 
suspensão foi parcial? 

13-Discriminar os agentes externos que 
receberam durante a moratória e respectivos 
valores. 

14 -Quanto de dívida externa do setor pri
vado foi estatizado no período (na medida em 
que as empresa privadas ftzeram recolhimento 
ao Banco Central?). 

15-Contratos: lfstãr os contratos da divida 
registrada com valores acima deUS$ 100 mi

-lhões. 
16-Quanto o Brasil pagou ao BIRD de 

taxa de compromisso nos últimos 4 anos em 
face da não utilização de empréstimos contra
tados? 

17-Quanto o Brasil dispendeu com ''ser
viços do Comitê de Bancos" e com 'Taxas 
aos Bancos" qu~ administraram a renegocia
ção da dívi~a juntos aos pequenos e médios 
bancos? (gasto ano a ano). 

Apresento a V. Ex!' meus protestos de eleva
da estima e distinta consideração. 

Sala das Sessões, 7 de agosto de 1989. 
- Senador Fernando Henâque Cardoso, U
der do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O reqUerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação. A Presidência determina sejam 
as informações_ desde já solicitadas aos órgãos 
competentes, uma vez que o requerimento 
foi encaminhado diretamente à Mesa Diretora, 
que já o examinou e deferiu_em reunião realí~ 
zada em 1 1 de agosto corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presiçlência convoca sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
no plenãrio da Câmara dos Deputados, desti
nada à leitura de mensagens presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~A Presidência recebeu a mensagem n9 175, 
de 1989 (n' 433/89, na origem). de 21 do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
Repóblica, nos termos do art. 52, item V, da 
ConStituição, solicita autorização para que o 
Governo -do Estado de São Paulo possa con
tratar operação de crédito externo no valor 
deUS$ 24,007,558.00 (vfute e quatro milhões, 
sete mil, quinhentos e cinqüenta e oito dólares 
americanos}, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência comunica ao Plenário que 
deferiu o Recurso n<)- 3, de 1989, interposto 
no prazo regimental no sentido de que o Pro~ 
jeto de Lei do Senado n' 83, de 1988, de 
autOria do Senador Ney Maranhão, que dispõe 
sobre a incorporação ao patrimônio do Estado 
_de Pemambuco dos bens pertencentes ao ex
tinto Território Federal de Fernando de Noro
nha e dá outras providências, seja submetido 
ao Plenário. 

A matéria será induída em ordem do dia 
após publicação em avulsas do_ parecer da 
Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidada
nia, obedecido o interstício regimental. 

É o seguinte o Recurso n" 3, de 1989, 
interposto no pr~o regimental 

RECURSO N• 3. DE 1989 

Senhor Presiden~, 
Nos termos do disposto no artigo 91, §-§ 

4" e 5<), do Regimento Interno do Senado Fede
ra! interpomos recursos para que 6 Projeto 
de Lef do Senado n~ 83, de 1988, de autoria 
do Senador Ney Maranhão, seja discutido e 
votado pelo Plenário da Casa. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1989. 
'-'-Saldanha Derzi -Alfredo Campo -Áureo 
Mel/o ~ Frandsco Rolemberg- Dlrceu C~ 
neiro -Jrapuá CoSta JúmOr - Louremberg 
Nunes Rocha - Carlos Alberto - Roberto 
Campos. 

É O SEGUINTE O PAREceR DA CO- -
MISSÃO DE CO/'IST/TO!r;:ÃÕ, J(JS77ÇA 
e ODADA/'IfA 

PARECER N• 160. DE 1989 •. 

Da Comissão de ConstitWçiO, Justiça 
e Ciáaâania sobre o Projeto de Lei do 
Senddo nP 83, de 1988, que "Dispõe so
bre a incorporação ao PatrimômO doEs
tado de Pernambuco dos Bens perten
centes ao extinto Território Federal de 
Fernando de Noronha e dá outras provi~ 

_dências." 

Relator: Senador Mansuento de Lavor 
1- Considerações Preliminares 

Com o advento d~ nova Carla Constitucio
nal, resolveu-se, confonne preceitua o art. I 5 
das Disposições ConstitilciOriaíS-Transitórias, 
reincorporar o Território Fedei-al de Fernando 
de Noronha ao Estado de Pemarnbucç:>. 

Consoante o mandanlerito ora referido, o 
Senador Ney Maranhão apresentou o projeto 
de lei em causa, que-tem por-objetivo promo
ver a transferência dos bens pertencentes ao 
extinto Território para o Estado de Pernam
buco. ·-· -

Segundo o ProjetO aPresentadO, os bens 
necessários à navegação aérea e marítima, 
esta última, preservada através de emenda do 
próprio autor, serão mantidos sob adminis
tração federal, não se transferindo~ portanto, 
ao pairlmônio do E_stado-membro. 

H-Considerações de Ordem Admlnistra-
tiVi1 

__ Efetivamente, uma vez incorporado ao Esta
dO de Pernambuco, os meios então adminis
trados pelo Território transferir-se-iam ao Ente 
estadual a quem, desde então, compete exer
cer, conforme o direito_administrativo própria, 
a gestão da Coisa Pública que lhe prete.nce. 

Assim, têm os Estados, "no exercido de 
sua autonomia constituciona1 de auto-admi
nistração", que dispor de instrumentos mate
riais e organizadonais que permitam imple
mentar a ação póblica competente. 

Nesse sentido, o projeto de lei em causa 
devolve, ao Estado-membro, Õ património que 
lhe cabe, por direito, administrar. 

A contrário senso, todavia, o prolongamento 
do "status quo" implicaria uma limitação de 
competência, de vez que a gestão do Estado 
de Pernambuco para esta região ficaria aquém 
dos limites administrativos que dimanam do 
próprio texto constitudonal. 
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III-Da Constitl!clonalidade 

Embora o § 3~ do art. l8_disponha sobre 
as condições espedfi_ç;:;;ts que devem ser ob
servadas para incorporação entre Estados e 
Territórios, a determinação expressa do art. 
15 das Disposições Transitórias, ineludivel
mente, dirime qua1quer questionamento, de 
vez que, de forma expressa, eStatui a extinção 
da referida_ entidade federal. 

Cabe considerar, no entanto, o aspecto tem
poral, na medida em que nos termos do pro
jeto são alcançados, pela transferência, bens 
pertencentes ao Territ_ório, em }9 de setembro 
de 1988. - · 

Ta1 situação implica retr~~gfi- dispOsitivo 
cons_titudonal f!)ém dos limites ftXados implici
tamente com a promulgação da Carta Magna. 

Destarte, parece impróprio ampliar os efei
tos da extinção um marco temporal que não 
encontra indicativo explícito ou dedutível para 
que seja aceito como legitimo ou legal. 

Cumpre considera"r, ainda, que o art. 2~ revo
ga, peremptoriamente, decretos que alteram 
a destinação de Pens ao futuro Património 
do Estado de Pernambuco. Ocorre, "in casu", 
com_a_ revogação dos_ decretos, a devolução 
dos bens em tela ao Ente estadual, de vez 
que, ex vi do§ primeiro do art. 1~, são especifiM 
cados quais os bens que permenacerão inte
grados ao património da União. (Considere-se, 
ainda, a emenda proposta pelo autor do pro
jeto em linhas posteriores referidas). 

Por último, cabe destacar que a forma legis
lativa é adequada para que se promova a trans
ferência de bens de uma entidade estatal para 
outra, na medida em que, para tanto, é sufi
ciente a edição de lei transladando o domínio. 

IV- Das EriJel1das 

Apresentada pelo próprio autor do projeto, 
ressalte-se, primeiramente, uma emenda de
terminando a manute_n_ção, sob domínio fede
ral, de bens da União jnc;Jispensáveis aos servi
ços de navegação marítima. 

A exemplo do que ocorre c;om a -proposta 
inicial relativamente à Aeronáutica, equilibra 
o autor o texto legal, _estendendo o mesmo 
privilégio à Marinha d~ Guerra do Brasil. 

Sem dúvida, em virtude de sua natureza, 
esses bens, havidos _como d.e LI.SO ~special, 
devem permanecer sott o domínio da União, 
haja vista a competência decorrente da lei, 
reconhecida e amparada, fartamente, pela 
melhor doutrina jurídica. 

Efetivàrnéilte, para o desempenho de suas 
atribuições, necessita a Administração Federal 
dispor de meios para levar a efeito ações típl
cas que lhe competem ex vi /egis. 

Em tempo, inclui o Relator emenda supres
siva, eliminando do art. 1 ~. caput, a expressão 
" ... na data de }9 de setembro de 1988", con
soante argumentação em linhas precedentes 
exposta. 

V- Do Substitutívo 

Diante do exposto, somos, S.MJ., pela apre~ 
sentação de substitutivo nos segWntes termos: 

SUBSTITUf!VO AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N• 83/88 

- D{sPõe _sobre a incOiporação ao Patri
mónio do Estado de Pernambuco dos 

_- bens pertencéntes ao extinto Território 
Federal de Femando de Noronha e dá 
outras providências -

O Congresso Nacipnal decreta: 
Art. 1 o São transferidos ao patrimônio do 

Estado de Pern;;tmbuco os bens móveis e imó
veis pertencentes ao extinto Território Federal 
de Fernando de Noronha. -
:__parágrafo único. Permanecem como 
bens da União, sob a administração dos Minis
térios da Marinha e da Aeronáutica, insta!aw 
ções, equipamentos e awq1los- à navegação 
considerados indispensáveis, respectivamen
te, à segurança da na\(egação marrtima e aos 
servi~ros de proteção ao v6o. . . _ 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Ficam revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Comissões. 27 de Junho de 1989. 
-Cid Sabói~ âe _Carvalho,Presidente- Man
sueto de Lavor, Relator - Maurício Correa 
............ Jutahy Magalhães - CarloS Patrocínio __:.
Áureo MeDo -Marco Maciel- Lourival Bapw 
tista - Glagas Rodrigues - Afonso Mnos 

-- - Meira Filho ___; Mauro Benevides - José 
Paulo Biso/- Frandsco Rollemberg. 

TEXTO DO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N' 83, DE 1988 

APROVADO PEJA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO; JUSTIÇA E ODADANIA 

Dispõe sobre a incorporação ao Patri
mónio do Estado de Pernambuco dos 
bens pertencentes ao extinto Território 
Federal de Fernando de Noronha e dá 
outras providências. 

~o·congres~i"O Néicional decreta: 
~~ · f~ São transferidos ao património do 

Estado de Pernambuco os bens móveis e imó
-VeíS-perrence-ntes ao extinto Território Federal 
de Fernando de Noronha. 

Parágrac_o úniCo. Permanecem como 
bens da União, sob a_adminlstação dos Minis
térios -da Marinha e da Aeronáutica, instala
ções, eCjuipãmeritos e auxíl_ios à navegação 
considerados indispensáveis, respectivamen
te, à segurança da navegação marítima e aos 
serviçõs. de proteção ao vôo. _ __ 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de 
-sua piJblic~ção. 
_ Art. 39 _ Ficam revogadas ãs- _disposições 
em contrário. - -- · 

Od Stibóia de CarValho- Maurício CQrrea 
-:::..:.~ Ciii!OS Patrocínfo ~ Mansueto de t.avor 
-Jutahy Magalhães~ Marco .Macid-LOu~ 
riVal Ba;itJSfa -:-_José fayjo !3~/ - Glagas 
Rodrigues - Áureo Mel/o - Afonso -Ar/nos 
--Meira Filho - Mauro Benev/des - Franw 

--aSCô Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradoreS inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Ollmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - Es. 
Pronuncia o següinte dis_çurso.) ~ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, eleito pela quarta vez 
para presidir a Comissão de Educação do Se
nado, sinto-me no dever deJazer uma presta
çao de contas sobre os trabalhos que realiza~ 

- mos nos primeiros meses deste ano. 
Inicialmente, tomamos a inicia~ de COn

vocar o Diret_or do S_e~o de EStafíSttCa- de 
Educação do MEC, Professor José Ma_rtfru~ Ro
ârigties, para nos fazer tuna exposição sobre 
os dados tenebrosos do financiamento da 
educação no BraSil, que constam do Anuário 
lla Uii.esco, -que é publicado em inglês, francês 
e espanhol. 

Eu visitara. em abrü do corrente ano, a_sede 
da Unesco, onde obtive o exemplar do Anuário 
de 1988, que coloca o Brasil abaixo de 92 
países em dispêndlos públicos com educação 
em relação ao Produto Nacional Bruto. 

Em 1973, o Brasil apareceu, no Anuário 
da Unes_co, em septuagésimo _lugar, abaixo 
de sessenta e nove países. Procur_ei investigar 
as razões dessa humilhante colocação do nos
so_País. Para isso tomei a.iniciativa de propor, 
aos meus nobres Colegas da Comissão de 
Educação, a convocação do PrÕfessor José 
Martins RodrigUes e _çfq Presidente do braço 
t>rasileiro da Clnesco, Professor CJeantho Paiva 
Leite. No decorrer_d_essa reunião o Professor 
José Martins Rodrigues alegou_que oS dados 

-- divulgados pela Unesco não representavam 
o quadro verdadeiro do esforço nacional em 
favor da_ educação, porque, até agora, os 
Anuários da Unesco não haviam incluído os 
dispêndios muncip2tis com educaçãO em nós~ 
sOPaís. São focalízado$ apenas os dispêndios 
no plano do Governo Federal e pelos governos 
estaduais. Entretanto, _no An1,1árlo_Q.o_ próximo 
ano o Serviço de Estafistica do MEC. pela pri
meira vez, fornecerá à Clnesco os dados sobre 
os ivestirnentos em educação també;n na área 
dos municípios. E o Professor José Martins 
Rodrigues entendeu e.sse .. e2(~rcício_otimista e 
previu que o Anuário de 1990 colocará o Brasil 
em 4& lugar eln dispêndios públicos em edu
cação, em relação ao Produto Nacional Bn,~
to,na hipótese, é claro, de nenhum dos outros 
países ter aumentado os seus investimentos 
na área de educa_ção, n~st_e último exerddo. 

Convém eslcarecer que os dados da Clnesco 
estão defa,sados, porque se referem ao ano 
de 1985, quando ainda não se havia iniciado 
o cumprimento da' Chamada Emenda Cal
mon, que restabeleceu o percentual minimo 
dos orçamentos públicos para a manutenção 
e o desenvolvimento do ensino. 

Como é sabido, essa emencfa só foi apro
vada em nOY.e_mbro .4e_ 1983 ~ a sua regula-_ 
mentação foi sabotada pelo Governo Aguei-· 
rede, prinCipalmente por pressão da área_ tec
nocrática, que nãO concordava com a vincu
lação de nenhum recurso orçamentário_ para 
qualquer finalidade. Repetiu-se o fenômeno -
verificado em 1964, quando o Presidente Cas
teUo Branco, pressionado pela mesma tecno
cracia, elim~o_u as _vinculações que existiam 
nas Cartas Magnas anteriores em faVor da edu
cação, do Nordeste e do desenvolvimentodo 
Vale do São Francisco. -



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) Quarta-feira 23 4061 

Portanto, essa posição tão humilhante do 
Brasil em dispêndios com a educação tem 
uma primeira explicação aceitável. É que, com 
a aplicação desse percentual mínimo da re<:ei
ta de impostos para a educação, a posição 
do Brasil melhorará substancialmente. 

Notei, entretanto, que o Serviço de Esta
tística do MEC não informa à UneSco qual 
o Produto Nacional Bruto do Brasil. Aparente
mente, esse órgão do MEC nãO confia nos 
dados oficiaiS do Brasil ou, então, acho que 
esses dados do nosso Governo não são con
fiáveis, porque o PNB informado à Unesco 
pelo órgão do MEC é o levantado pelo Banco 
Mundial e não pelo Ministério da Fazenda ou 
pela Secretaria de Planejamento do nosso 
País. 

Creio que no Anuário do próximo ano a 
situação vá melhorar, mas ainda não fica bem 
explicado porque o Brasil, que é a 8_~ economia 
do Mundo, o 69 país em n6mero -de aparelhos 
de televisão, e o 99 em indústria automobi
lística, surge numa posição tão vergonhosa, 
em termos de dispêndios com educação, em 
relação ao Produto Nacional Bruto. 

A segunda iniciativa tomada pela COmissão 
de Educação no decorrer deste ano foi em 
relação à tese_ da municipalização do ensino, 
que começa a ser proposta por iniciativa do 
Governador de São Paulo, Oreste Quércia. 

Inicialmente, essa idéia encontrou oposição 
da Associação de Professores do Estado de 
São Paulo. Outras entiâadeS d6-ffiagistério es
tão-se colocando contra essa iniciativa de uma 
Unidade da Federação que investe em educa
ção bem mais do que o mínimo estabelecido 
pela nossa Carta Magna. Enquanto São Paulo 
gasta 29 ou 30% da sua receita de impostos 
com educação, vários outros Estados despen
dem muito menos de 25%. 

Como Presidente da Comissão de Educa
ção, desta vez e em ·oportunidades anteriores, 
ainda não consegui obter do Tribunal de Con
tas da União um levantamento meticuloso dos 
dispêndios estaduais com educação. Agora 
alimento a esperança de que, estando no Tri
bunal de COntas o nosSo veterano Compa
nheiro do Congresso Nacional, hoje Ministro 
Paulo Afonso, vamos ler lá um aliado para 
que se faça essa investigação nacional sobre 
os dispêdios de todas as Unidades da Federa
ção em relação à educação. 

Na área municipal, o desastre ainda é maior, 
porque os Tribunais de Contas dos Estados, 
que têm o dever de analisar os orçamentos 
mun[cipais, inclusive na parte destinada à edu
cação, também não cumprem o seu dever. 
Inclusive, no meu Estado natal, por várias ve
zes tenho pressionado o Tribunal, sem ne
nhum êxito. 

Esse levantamento vai-nos permitir, no pró
ximo ano, descobrir todas as causas dessa 
posição tão inferior, tão ~rgonhosa do Brasil, 
expondo o nosso Pais à execração mundial. 

Além desse debate sobre o problema dos 
dispêndios com a educação no Brasil, de acor
do com a Unesco, tomamos, na nossa última 
reunião, a iniciativa de promover esse debate 
sobre municipalização do ensino, à que já me 
referi. 

Até agora, pessoa1_mente ainda não temei 
uma posição sobre a tendência de aJguns Go
vernos estaduais. Entretanto, temo que a tese 
da municipa1izaçáo do ensino vá esbarrar com 
a despreparação de muitos Prefeitos para as-. 
sumirem a responsabilidade não apenas do 
ensino de primeiro gra1..1, mas também, confor
me está previsto, a responsabilidade pela pre
escola. E as minhas apreensões se baseiam 
no fato_ de que, de acordo com Õs levanta
mentos estatísticos até:- hoje não contestados, 
87% dos brasilei(os não terminam a escola 
de primeiro grau, sendo, portanto, conside
rados, de acordo com os padrões internacio
nais, funcionaJmente analfabetos. 

Não creiO-qUe o univefso de prefeitos no 
Brasil apresente uma diferença muito grande 
em relação a esta estatística nacional. 

Provavelmente 60% ou talvez mais de 60% 
dos Prefeitos não terminaram a escola de pri
meiro grau, com 8 anos de duração. Tem os 
visto as deturpações _que ocorrem agora de
pois de reintroduzida na nossa Constituição 
a obrigatoriedade da aplicação de percentual 
mínimo dos orç-amentos públicos na educa
ção. 

Há municípios neste Pais que não possuem 
uma única escola municipal. E não se precisa 
ir longe, ao Extremo Norte, ao Nordeste. Num 
Estado do Centro-Su1, que eu conheço muito 
de perto, hã uJn município que não tem uma 
escola municlpaf, e ostenta orgulhosamente 
um estádio para realização de jogos de futebol, 
construído pela Prefeitura Há dinlleiro para 
construção de um estádio com iluminação 
para jogos noturnos, e não há sequer uma 
escola municipaJ. To dos os jardins de infância 
e as escolas-de primeiro grau são construídos 
p:elo Govenw estadual. 

·Na realidade, a descentralização já come~ 
çou na área da saóde, com o SUDS, a chama
da estadualização; felizmente a estadualizaçáo 
não é municipalização da sa.6de, os resultados 
não chegam a entusiasmar, pelo menos até 
agora, pois há sérias críticas em relação _a essa 
iniciativa. As falhas são incontestáveis. 

A municipalização do ensino, mesmo asse-
gurada a transferência de recursos dos Esta· 
dos para os municípios, deve ser objeto de 
wn amplo e profundo debate em toda a s_ode
dade brasileira, a começar pelo Senado Fede
ra], pelo Congresso Nacional, que são os gran~ 
des fóruns de discussões dos problemas do 
nosso País. Inicialmente, já convocamos várias 
autoridades do universo da educação brasi
leira, inclusive a entidade que cuida dos assun
tos de educação no plano municipal (UDIME), 
e vamos levar avante essa discussão, para che
garmos a uma conclusão sobre a converúên
cia de ser seguida pelos outros Estados a ini
ciativa que o Governo de São Paulo pretende 
tomar. 

É verdade que o Governador Orestes Quér~ 
da ainda não tomou uma decisão de c_aráter 
definitivo. S, Ex~ está mais provocando um 
debate, e pretende, posteriormente, mandar 
um projeto neste sentido à Assembléia Legis
lativa de São Paulo. Mesmo em relação a São 
Pau1o, o meu temor não é menor do que em 

reJação aos Estados mais pobres da Fede-
ração. 

Quando foi aprovada a vinculação do per
centual mínimo dos orçamentos p6blicos para 
a educação, fui convidado a participar de uma 
reunião, pelo Presidente do Congresso da As
sociação de Prefeitos do Estado de São Paulo, 
na cidade de Guarujá. Naquela oportunidade, 

_ vários prefeitos foram ao microfone e me de
clararam, com a maior franqueza: "Senador, 
não temos nenhuma condição de cumprir, 
em nossos municípios, a sua emenda"-- por 
sinal não era minha a emenda, a emenda era 
da responsabilidade de todo o Congresso Na
cional, que a aprovou por consagradora unani
midade. 

E acrescentaram: "Só temos _uma _fórmula 
para o cumprimento do que determina a 
Constituição: será através da ifidusão de __ ca
Viar na me-rettdã-de todos Os éstudailfes das 
escolas municipais". Não bastaria esta provi
dência. Teriamos também de providenciar ta
petes para cobrir o assoalho de todas as esco
las. O prefeito ainda acrescentou um detalhe: 
não desejo referir-me a tapetes produzidos no 
Brasil, mas à importação de tapetes persas". 

Não ficou nesse episódio, entretanto, oposi
ção de prefeitos de São Paulo ao cumprimento 
do artigo que vincula um percentual mínimo 

- dos orçamentos públicos para educação. Eles 
foram mais longe: oito prefeitos de São Paulo 
resolveram argüir a inconstitucionalidade da 
lei que regulamentou a chamada Emenda Cal
mon. Até agora, está dependendo de julga
mento da nossa Corte Suprema esse recurso 
de prefeitos do Estado mais rico da Federa~ 
ção, que tem o Produto Bruto superior ao da 
Argentina, mas que, infelizmente, ostenta na 
sua Capital, aquela megalópe da qual tanto 
nos orgulhamos, um quadro vergonhoso. 

Segundo a Professora Guiomar Nemo de 
Mello, que era Secretária da Educação do Pre
feito Mário CoVas, as -escolàs de primeiro grau, 
na periferia da Capital, têm de 4 a_ 5 turnos. 
.As crianças permanecem na escola dUrante 
2 horas. Descontada a meia hora da merenda, 
elas estudam apenas durante 1 hora e meia. 

Portanto, esse plano de municipalização da 
educação deve provocar um ainplo debate 
em todos os setores da sociedade brasileira. 

Não encerraria este rápido pronunciamen
to, com esta prestação de contas sobre os 
trabalhos da Comissão de Educação do Sena
do, sem fazer referência ao plano defendido 
por um candidato à Presidência da República. 
Esse candidato, ainda ontem, falou à Nação, 
num programa de televisão da TU Gazeta, de 
São Paulo, em cadeia com a TV Capital, aqui 
de Brasilia. 

Segundo ele, se for eleito, destinará uma 
verba de 400 milhões de dólares para, ao lon~ 
godo seu mandato, erradicar o analfabetismo 
em nosso País. Explicou qual o custo da alfa
betização de cada adulto e considerou essa 
uma meta da maior imp9rtância no seu pro
grama de governo. 

Devo lembrar que a Constituição atual,_ nas 
suas Disposições TransitóriaS, tem o ãrt. 60, 
que traça a diretriz, esta sim, que deveria ser 
seguida por todos os candidatos à Presidência 
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da República que estão em plena campanha. que havia erradicado o analfabetismo no seu 
Esse artigo determina que nos próximos 10 país e, anos depois, foi obrigado a reconhecer 
anos - e não apenas ao longo de 4 anos que Cuba continuava a contar com wn núme-
- deve ser feito um esforço nacional, com ro muito elevado de analfabetos. Passou-se, 
a colaboração do Poder l?úblico e de todos então, _<3 trilhai o caminho-~ certo, que foi o 
os setores da scx::ied.;1de, para atingir dois obje- da universalização do ensinõ fundamental. Ho-
tivos: erradicação dq analfabetismo e univer- je! quase 92% ··das ciia"hças· de C:uba têm um 
salização do ensino fym:l-ªme_n~. --curso fundamental completo. 

Transfonnar em prOgrama~ de governo ape- · -EnCeiTõ este rápido pronunciamento, ·sr. 
nas a erradicação do analfabetismo em cursos Presidente dirigindo um apelo, não apenas a 
de curta duração, de doze meses apenas, é - esse candidato, que apresenta como uin çlos 
desprezar a experiência mundial, que com- seus pontos _principais, na hipótese de ser elei
provar que criaturas que são a]{abeti~das tão to, a erradicação do analfabetismo, mas a to-
precariamente regridem inevitavelmente ao dos os demais candidatos à Presidênda da 
analfabetismo. Houve essa experiência logo República. A essa altura não devemos fazer 
depois da conquista do poder por Fi dei Castro, nenhum plano que dure apenas4 anos; vamos 
em Cuba Ele chegou a anunciar ao Mundo pensar pelo menos em termo$ de 11 anos, 

até o fim deste século, a fim de que o Brasil 
entre no PróXimo Sé<::-Úlo sem à mancha vergo
nhosa e humilh~nte da existência de 7 milhões 
de crianças que nem ·sequer têm acesso à 
escola, de -20 milhões de analfabetos e de 
87% de brasileiroS que não tEirffiinarrt a eScola 
de primeiro grau, sendo, portantO, conforme 
já salientei, consldeiadQ-s_ f~,J._ncionãlrllente 
analfabetos. 

Sr. Presidente, muito obrigado. (Muito bem! 
Palmas.) 

_ DQÇ(Jf1fõ{'!TQS A OOE SE REFE
RE O SR, JOÃO CALMON EM SEU DIS
CURSO, 

Pllií~M!Dt - EDUCAClONAL .. ·-
ENSINO SUPERIOR 7 

--- ---___________ !2QQ 

12 

14 

20 l __ -- 1985 

18 

22 

27 -

34 
19131 

35 

42 

51 

J!! ---------~-Ü~------w---·-•-.J __ _!_~7.!. 
FON,TE:, ME:C/SEEC 
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GASTOS PÚBLICOS DESTINADOS À 
EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRODU TO 

NACIONAL 81<1110 - 1985 

nr·as 11 .1 .• 1 (1) 

ÁFRICA 

Algérla .............. _ .... ., ..... 6,1 
Angola ........... _............... 5.2 ( 1984) 
Ootsw<~na ..... _.=--.o=.~___.~ •••..• -.-.. 7, 7 
Camor·on ......... _ . ._ ............... J.B 
Congo ......... -.......... ~-~~.... 4, 9 ( 1984) 
Egypt ......... ----~" ., • .. .. .. .. .. 5,5 
Ethlopia .......... ·-·-·---~., ...... --4,3 
Gabon ............................... 4,5 
Gâmbia .............. •. -r ..... -.... 4,3 ( 1984) 
Kenya .......... -.o. ........ " ... h. -6,7 
Libyan .......................... - 7,5 
Madaguscar .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. 3. 5 
Maurltânia ...................... 7,9 
Mauricio ................. _ ........• -3,8 
Marrocos ........................ , 7,9 ( 1983) 
Rwanda .-....... .... .. .. • .. .. .. .. .. 3.3 ( 1984) 
Togo .................. -.. 5,4 
Tunisia .......................... 5,9 
Tanzania ····--········~-·-···--··· 4,3 
Zâmbia .. .. .. . .. ... .. .. .. .. .. .. .. 5,4 ( 1984) 
Zimbabwe ........................ -7,9 

AMÉ.RICA, NORili Af!J ,,M(Il/CA CfNIIlAI. 

Barbados .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. 6, i ( 1984) 
Ca11adá .......... '" .. -".......... 7 .o 
CostaRica ..................... 4,7 
Cuba ............................. -- 6,3 
Grenada . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. . •• 5,6 
Guada Tupe ........................ 15,0 ( 1983) 
Honduras ....... -....... .... . . . . . .. 4,6 
Jamaica ....•...........•....•.... 5.8-
Mart I nique .... , .............. -.,. 13.5 ( 1.983) 
Nicaragua ....................... c 6,0 
Panamá .. .. .. .. . .. .. .. • . ... .. .. .. 5,2 
Saint Kitts ....... -... "'''~-·------. 6,6 
Trinidad Tobago .. :·:~ ............. 5,9 _ .. 
Estados Unidos ......... " ....... ~6.7 (1983) 
U.S. Virgem lsland ........•...•... -7,5 (1984) 

AMrRICA, SOUTII 

Cl'i Te .......... ,_................. 4,5 
Equador ................... :.. . .. 3,6 
Guyana . . . . . . . . . ... • .. .. • .. .. .. . .. 1 O, l 
Suriname ......... -............. ~ .. 9,1 
Venezue Ta . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . 6.,8 

ÁSIA 

Bahrain ........... , ............... -3.8 
Chipre ............. ··--~-........ 3,8 
lndia .... _....... ... .. . .. .. .. .. .. . 3.6 
Iran ................. -.. ~ ........ 3,8 (1983) 

Iraque .. .. .. .. . .. .. .. . • .. ....... 3,8 
.Israel ...................... 10.?. (1984) 
Japan ............................... 5,1 
Jordan .......................... 7,1 
Korea,Republicof .............. 4,8 
Kuwait ........................... 4,6 
Mala.ysia .............. -.......... 6,6 
Oman ······················'•···· -4.0 
Qatar ............................ , 5,6 
Saudi Arabia .................... 9.2 
Síria ....................... .-" .. · 6,4 
Thailândfa ................. ~ .... -3,9 
Yemen ....... _ .............• -....... - 6,9 

EUROPE 

Áustria .. .. .. . .. .. .. • .... .... .. .. 5,8 
Belgium .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. 6,1 
Bulgária .................. '< ..... -7,0 
Czechoslovak la ................... 5,1 
Oenmark ............... -..... , . . .. . 6, 4 
Finland .......................... 5.8 
França .................. -·~- ... __ •. 6, 1 ( 1984) 
Alemanha Democrática ............. --.., 5,3 
Alemanha Federal .. .. .... ... . .. .. 4,6 
Gibraltar ................. ._.-.. ... 6,0 ( 1984) 
HurJgria .......................... 5,4 
Islândia ...................... 7. 4.0 

:~!~~~a::::::::::::::::::::~::::: t~ 
Luxemburgo ....................... 5,2 (1983) 
Malta ............................. 3,4 
Holanda .................. ._ ....... 6,9 ( 1984) 
Noruega ............. _ ..... , .-•... -.. - 6,5 
Polônia ·······~····•··'··-~.-. ..... 4,0 
Portugal .. . .. ... .. .... .. .. .. .. •. 4,6 
Suêcla .......................... -7,7 
Suíça ............................ - 4,8 
Reino Unido .................. ...,.,,. ·5,2 (1984) 
Iugoslávia ...................... 3,4 

OCEÂNIA 

Austrál la . .. .. . .. .. .. .... .. .. . .. . 5.6 
Fujl .. .. .. ... .... .. .. .. .. .. • .. •• 6, 7 ( 1983) 
Polinésia ........................ 9.7 (1984) 
Guam ............................. , 8.5 
Klrlbali ........................ ~-'8,'1 (101\4) 
Nova Caledõnia ....... -.... -.. ~ ..... 13,4 
Nova Zelândia ........ -....• -...... -. 4. 7 
Salomão (Ilhas) .. .. .. .. .. .. .. . .. . 5,2 ( 1984} 
Tanga ........................... 4,4 

USSR 

USSR ......... -................... , 7 ,O 
Fonte: Statisttcal Yearboo<, 1988 
Nota: O m'•mero de países/Territórios que posstrem 
o percentual rle g~stos públicos em relação ao 
PNO m~iores que o do Brasil é d~ 9? 
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GII~>JOS rúOL ICOS rM EDUCAÇÃO 
rM nrr Açiio 110 rnouuro 
NACIONAL BllU!O- 1986 

BRAS !L •.......••.• ·~ ............... , .•• 

Áf'I11CII 

III gd>~".f"~ .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . ...... !) • l 
13otswrul;l ······~·-····················n,o 
~~~~~ : : : ~ : : ~ ~ : : : ~ :- ~: : ~ . : : -~-: : : ~~-~-
\_ il1yan ...• ·-·-·. ·-· ..•..•.••.. _ •. _.-.-7 -~-
M:iur· ii tm ia ...... ~ .. ,. •. __ .• __ ~.. . . .. -7 .9 
Sw<I~i lnm1 .. ~~- ............... , ..... 5.8 
Tunisla ...........•.•........... ;--;--;- ... 5. I 

( 1885) 
( 1985) 
( 1&85) 
( ISR5) 

Togo ....... , ...................... 5,2 
l iml,abwp .................. :(,9 . ( i8~5) 

1\Mr.R I C/1, N()R III ANO AMER IrA, CEN 1!1111. 

Canatiá ........ -~- ....................... 7,4 
Costa Rica ........• .;.-....... --.----· _..,.__._ __ ~~~~- .!LZ-. 
Cuba.. .. ............. __ ., ...... IJ.3_ (1985) 
Greno<lo .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. • .. 5, 6 ( 1985) 
llonrJut·as ..... . ......... ---~--·· 5,0 
J3rnalca ............................. 5,B- ~{ lrt[m> 
N icarilguo .. .. ... . . . . .. ... lLB. · 
F':Jnam:l ..... ~~ .................. - 5~D 
ST Kitts And Nevis ........... ~--,---'· .6·.o 
Saint Lúcia .................. ______ 7,6 

\1985) 

Tr i~ And fobsgo ..... ,. . .. .... __ 5,9 ( 19R5) 

AMfRICA, SOUT\1 

Guyanu ......... -.• -:-;-~··· .-;-.·;.,-.......... 10,, i ( 1~85) 
Sur-iname . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .. ·;. fÇf, 4 
Venezuela ..............•............. G,R _(_lfWL'~) 

ÁSIA 

Hallt';)in ···················-····-····· 5.0 

~~~~~n. : : : : : : : : : ~ : ~ : : : ~ : ~ ~ : ~ : :~ ~ : ~ : : : __ : ~: ~ 
Jaloysia .................. ~·····--··· :1,8 
Qatar .............................. 5,6 
Snuôi Ar·abla . : . ................... ~-~- 10,6 
Syrian ····~·-······-···~········-- 6_,(3 
Yemf!n ....•...••...... ~-- .•.•.......... 5,6 

EUROrE 

Austria ····-·········-~--~···.·-········· 
f3~19ium ............................. . 
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . ..... , ..... . 
Czcct10S lovak i3 ..............•........ _ •. 
DenmarK. ...........••.....•.. ~-. , •.••. 

6,0 
5,5 .. 
7, I 
5.,2_ 
7,L 

-finlr1nd . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. 5~9 
Gél'rtlllin Dernocr·atic ................... 5.3 
I !ungo.ry 
lr~l3t1d 

tlOl'W3Y 
Sw(:Oc1'?H , , 

OCEÂNIA 

!j. 7 
G,'/ 
0.9 
1,6 

Atl~;.tr·nlla .•.• ----- _ .......... !>.n 
Guarn ... : . .... · ................•... _ .. , .- B, ó 
New Calc11on1a ................... · ..•. 13.~ 
Npw Z'eland .....•..... ···-~· •.. _ .•.. -~-~ ... ti,3 

USSR 
QSSR ............................. - ...... __ .... _ .......... 7,0 

{ 1985) 

( 1985} 

fll1B5) 

( lfH![l) 
( 188!J) 
( l~flli) 

Fonte: Statistical Yearbook, 1988 
Nota: O número de países que aparecem nQ_ 
anuário é 181. 

Durante o discurso do Sr. João Cal
inOD, o"Sr. POmpeu de SouSa, 3 9 Secre
_tário, deixa a cadeira da presidência que 
é ocuf)afja pelo Sr. Nelson Cameirp, Pre
sidehte. 

da representação do Estado do Paraná, em 
virtude do afastamento do primeiro suplente, 
Senador Enéas Faria. 

O total de países que informaram o percentual 
dos gastos públicos em relaç.ão ao PNB para 
o ano de 1986 e/ou 1985 é 101. 
O total de países com percentual dos gastos 
públicos em relação ao PNB maiores que o 
do Brasil em 1986 é 48. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Encontra-se-na Casa o Sr.José Cados Go
meS Ca~alho, segundo sU:pfénte cOnvoCado 

S. EX encaminhou à mesa o diploma, que 
será publicado na forma regimental. 

É ~ seguinte o diplOma encaminhado 
àMesa: -
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REPÚBLICt\ FEDERATIVA DO BRASIL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA 

DIPL0~1A 

O DESEMBARGADOR EROS NASCIMENTO GRADOWSKI, 
Presidente do Tri!mnal Reg-ional Eleitoral do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais-confere e mandou passa!', nos termos 

do artigo 215 e § único da Lei n.• 4.737 de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral), o presente Diploma a 

proclamado eleito como SUPLENTE DE SENADOR DO ESTADO 
DO PARANÁ, candidato registrado pelo "Movimento Democrático 
Brasileiro" (Coligação P.MDB /PND), às eleições de 15 de no

vembro de 1986, conforme ata em anexo. 

Curitíba, 20 de dezembro de 198() 

EROS NASCIMEN!O GRADOW~Ki 
PRES!DE!ITE 
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Aos clnc~ dias co mês de dezembro do ~no de mil novecentos o oitenta e sela, na 

Sala de Sessões do.- Egrégio Tribunal R6glonal E1eitoral, às dez horas, sob a presidência . 

do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eros Nascimento Gradowski, sendo secretariada 

pelo Doutor Ivan Gradowskl, Diretor Geral, com a presença dos_· Excolentissimos 

Senhores Juizes Desembargador Lauro Lima Lopes, V1c~ Presidenta·, Doutores Vladimir 

Passos de Freitas, Carlos Fernando Corr~a da Castro, tO:uinoel Monten.egro Ccrdelro, 

José Wan<lerlol Resende, José Ulysses. Silveira Lopes o a . Excelentrssima Senhora 

Doutora Odilià Ferreira ·da Luz Oliveira, Procuradora Reg.ional Eleitoral, o. Excel.entlssimo 

Senhor Desembargador Presidente, depois de declarar abo1ta a sessão e na·ponformldade 

das conciusõ.e& do Rttl&tótio i!.presentedú pais.· CDm:9são A~~radcra s di" RescJ~ç!!o do 

Colando Tribunal Superior Elaitoral, proclamou eleito SUPLENTE DE ·sENADOR DO 

ESTADO DO.PARAI'IA, o Senhor josé ~ÚIO!l $omes.\tor\1Qifl0, can:!Idato 

registrado pelo 11 Movimento Democrático Brasileiro" (Coligaçã<> P M D s·1 P NO), cem 

1. 362.835 (hum milhão, lrozentos e sessenta o dois mil" à oltoc.entos e trinta e cinco) votos, 

O pro sente nxtrato fel trasladado· da ata. original, na conformidade do. disposto na 

Lei Eleitoral, e vai assinado pelo Excelentissimo Senhor Oes~mbargador Presidente. 

Curitiba, 5 do dezemtiro de 1986. 

EROS NASCIMENTO GRADOWSKI 
·Presidente 
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Acompanhado da Comissão, o Sr.José 
Carlos Gomes Carvalho dá entrada no 
recinto, prestando junto à Mesa o seguin
te compromisso regimental: 

"Prometo guardar a Constituição Fede
ral e as Leis do País, desempenhar fiel 
e lealmente o mandato de Senador que 
o povo me conferiu e sustentar a união, 
a integridade e a independênda do Bra
sil." 

O'SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Declaro empossado Senador da República 
o nobre Sr. José Carlos Gomes Carvalho, que 
Integrará, no Senado, a Representação do Pa
raná. 

A partir desse momento, S Ex!' passará a 
participar dos trabalhos da CãSã. -- -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves, para uma breve comunicação. 

O SR. LEfTE C7V\ W:S PRONUNCIA 
DISCURSO OOE, ENTREGUE À REVJ
S<ÍO DO ORADOR, SERÁ PCJBUÇADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre S_enador Afon· 
so Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (CE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a preo
cupação dos brasileiros, de um modo geral, 
é no sentido de que consigamos essa transi
ção em paz. Mas nos parece que há pessoas, 
líderes de classes trabalhadoras, que não estão 
concordando com essa idéia e desejam- tu
multuar o País. -

O jornal O Estado de S. Paulo, na sua ·edi
ção de domingo, publicou uma longa reporta
gem, cujo primeiro tltu1o diz: "COT quer parar 
o País antes da eleição"; em segundo lugar, 
diz: "Sindicatos Apostam no Confronto". 

Essa é uma matéria de muita responsabi
lidade e acreditamos· que o jornal O Estado 
de S. Paulo não a tenha inventado, porque 
ela vem com todos os seus dados, vem com 
tudo o que aconteceu na reunião da CUT. 
Mesmo assim, fiquei cauteloso em trazer o 
assunto aqui, ao Plenário desta Casa, aguar
dando uma resposta, um desmentido, um re
bate dessa matéria tão fundamentada e tão 
circunstanciada. 

Ontem, no "TJ Brasil'\jomal da 7VS, foi 
entrevistado o Sr. Jair Meneguelli, Presidente 
da CUf, e o meSino, irllcialmente, dizia que 
isso tinha sido inventado pelo jornal O Estado 
de S Paulo. Até que a sua declaração me 
satisfez, porque, se reaJmente tivesse sido in
ventado, não existiria esse perigo que se apre
senta dentro do que foi escrito por aquele jor
nal de respeitabilidade conhecida. No melo 
da entrevista, ele afirmou, com todas as letras, 
que, se entrarmos na hiperinflação, a classe 
operária parará o País. Então, ele confirmou 
exatamente o ·que o jornal dissera, porque, 
se o País entrasse nessa hiperinflação-Deus 
nos livrei-, teríamos que trabalhar mais para 
diminá-la do País e não parar a Nação. Então, 

é um planO preconcebido, dentro do qua1 o 
jornal cita o que foi aprovado: 

"Estabilidade no emprego. 
Redução da jornada de trabalho sem 

redução salarial. 
Redução das perdas salariais. 
Reajuste mensal de salários de acordo 

com os índices do DIEESE (escala mó
vel). 

überdade e autonomia sindical. 
Contra a privatização das empresas es

tatais." 
Em relação a este último item, sabemos 

que a maioria dos Partidos, hoje, estão de 
acordo, porque isso não está acontecendo no 
Brasil; contudo o, mundo inteiro está privati
zando as suas empresas - o México está pri
vatizando quinhentas e tantas empresas, de 
uma vez; a Argentina está privatizando até par
te da SUa empresa de Petróleo. 

Então, os nossos amigos da COT são contra 
a privatização das empresas. 

_ "~~~ção db sistema financeiro". 

Esta é -Õutra medida qUe já foi tentada em 
outros países, em alguns momentos, e a ela 
estão todos voltando, porque, se o sistema 
financeiro não funcioõa bem no mundo priva
do, no mundo estatal também não funciona. 

"Estatização do transporte público". 

É outro fator também sobre o qual se con
cluiu que, se não funciona bem no mundo 
privado, no mundo estatal ninguém sabe co
mo Lrá funcionar. 

"Estatização da indústria farmacêuti-
ca". 

Também outro grave erro. 

"Sistema de saúde e previdência social 
estatal, único, gratuito e de boa qualidade, 
sob controle dos trabalhadores." 

Dá a entender que precisamos ter uma Re
pública de trabalhadores, quando, na verdade, 
eJa deve ser de todos os brasileiros. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. AFONSO SANCHO - É uma 
satisfação enorme conceder um aparte ao 
meu Presidente. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Estou ouvin
do a leitura desse ternário a que V. Ex' se 
reporta e estou fazendo uma ligação da lem
brança da primeira leitura do Manifesto de 
Marx e Engels, de 1847, e publicado em 1848, 
J?Orque são exatamente os mesmos tóptcos. 
E curioso, só restaria aí acrescentar talvez o 
que falta, porque estatização dos transportes 
já temos, com exceção do transporte aéreo 
- temos a Rede Ferroviária Federal, que é 
uma garantia de déficit diário de 1 milhão de 
dólares; temos a possibilidade da estatização 
de todo o sistema financeiro; quer dizer, hoje, 
o sistema fmanceiro estatizado - como V. 
Ex' sabe melhor do que eu, porque é do métier 
-,já capta cerca de 80% de toda a poupança 
nacional, restam apenas 20% para a iniciativa 
privada nesse campo, então, eu estatizaria 

também o ensino e a saúde; estatizaria a previ
dência- como já está estatizada, de qualquer 
modo, mas ainda permite uma previdência 
privada, particular, aí pedida. Vou mostrar ao 
eminente amigo, Senador pelo Ceará, prezado 
amigoSenadorAfonsoSancho, um Manifesto, 
que, talvez, não tenha hoje à sua disposição, 
mas que tenho em meu Gabinete. Vou mostrar 
exatamente quanto desse manifesto se con
tém dentro dessa condição. É como V. Ex' 
diz, na hora em que outros estão abandonan
do 1848 por 1989, riós eStamos abandonando 
1989 por 1848. · 

O SR. AFONSO SANCHO - O nobre 
Senador Jarbas Passarinho, que é pesquisa
dor e acompanha, com muito interesse, este 
assunto, acaba de dar uma contribuição muito 
importante para este meu comentário desinte
ressado. 

Apenas quero advertir a Nação de que existe 
um plano; o plano existe e não sabemos no 
que vai resultar, porque, se a classe que per
tence à CUT resolver parar o País, vamos ter, 
na certa, uma verdadeira revolução. E, insta
lando-se uma revolução no País, ela não vai 
acabar tão rápido e teremos, no mínimo, que 
decretar estado de sítio. Teríamos que, no mí
mirno, ver o País com o seu mercado exterior 
suspenso, teríamos, no mínimo uma convul
são geral no País. 

Esses homens, sem nenhum sentimento de 
patriotismo, lançam essa idéi~ que, conforme 
diz o s_enador Jarbas Passarinho, já é cópia 
de um plano de mais de um século. De fonna 
que o meu interesse é chamar a atenção do 
Senado para o assunto, porque, se ontem o 
Sr. Meneguelli tivesse fundamentado o seu 
desmentido, eu estaria muito satisfeito. Mas 
ele o confirmou, e de maneira estranha: Se 
o País entrar em uma hiperinflação, a classe 
operária vai parar o País. 

Para qúe parar? Devia dizer que a classe 
operária vai trabalhar mais, para tirar o Pafs 
da hiperinflação. 

E, por fim, Sr. Presidente, desejo que seja 
transcrita, nos Anais do Congresso, essa re
portagem de responsabilidade do jornal O Es
tado de S. Paulo, fazendo preces ao Altíssimo 
para que isso não ocorra, porque, se ocorrer, 
quem tocar fogo dentro desse drco talvez não 
saia dele. (Muito bem! Palmas.) 

DOCC!MEI'ITOS A -QUE SE REFERE . 
O SR. AFONSO SANCHO EJI1 SEU DIS
CURSO 

CUT QUER PARAR O 
PNSANTESDAEUBÇÃO 

A estratégia do braço sindical do PT 
prevê "choques violentos" até 15 de no
vembro_ 

A Centrai Única dos T rabaihadores (CUT) 
pretende parar o País com uma greve geral 
antes de 15 _de novembro, como forma de 
influir nos rumos da sucessão presidencial. 
A estratégia está montada num documento 
que circula com reservas entre os sindicalistas, 
depois de aprovado no V Congresso Estadual 
da entidade, entre os dias 6 e 9 do mês passa-
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do, no Instituto Metodista de etl$.no Superior, 
em São Bernardo do Cl)mpo. 

O docwnento, balizado "Pela CUT dasslsta, 
de massa, democrática, de luta e pela base", 
prevê uma escalada de campanhas salariais 
e paralisações, recheadas de "choques violen
tos" com o governo, que traduza a intensi
ficação da presença da maior central sindical 
do Pals no cenário da _disputa sucessória. O 
encontro, custeado, em parte, por verba de 
NCz$ 28355,00 aprovada pela Câmara Muni
cipal, reuniu 850 delegãdos de 11 O sindicatos 
que integram a CUT e representantes de 33 
entidades que se opõem à central. 

O progtama discutido no congresso ana1isa 
a conjuntura económica, política, sindical e 
rural do País, faz um balanço das atividades 
da CUT, orienta o rel&Ciõnáfuento da entidade 
com as prefeituras do PT e aminda o "Plano 
de Lutas". É nesse plano, em que a cur dá 
orientação às atividades sindicais na cidade 
e no campo, que está f'tXado o planejamento 
para levar os trabalhadote_s_à_greve geral. 

"Diante da gravidade-da Situação, coloca-se 
na ordem do dia a perspectiva de convocação 
de urna greve geral", justifica o documento. 
Também chama todos os trabalhadores à uniM 
dade sindical, defende 'lutas gerais e especíM 
ficas que iriterftram ná,s eleiçõeS pfeSldenciais" 
e anunda que o "próximo período será mar
cado por choques violentos". 

O documento determina que a luta pela 
recuperação- das perdas salariais e redistnbuiM 
ção de renda "desencaâei greves.combinadas 
e simultâneas intercategorias, que conduzam 
a urna campanha salarial unificada e que 
aponte, inclusive, para-u:ma greve geral, inter
ferindo com força no processo eleitoral". 

Em seu "Plano de Lutas", a CUT recomenda 
cuidado malar diante da possibilidade de hipe
rinflação, o que obrigaria a entidade a urna 
preparação mais intensa dos trabalhadores, 
"para enfrentar a crise econõmrca e política". 
Com relação à política Salarial, a tese da CUT 
é a de que não há corno se negociar a questão __ _ 
da inflação com os empregadores, ''Inflação 
não se negocia, se repõe; isto é, todos os traba
lhadores devem receber mensalmente o total 
da inflação do mês anterior", ensina o plano. 

A resolução da entidade durante o V Con
gresso reforça a decisão da Executiva Nacio
nal da CUT, em Brasília, de organizar greves 
contra as perdas salariaJs impostas pelo Plano 
Verão. 

Luta no Campo 

Preocupados também em mobilizar os tra~ 
balhadores da zona rural. os sindicalistas da 
CUT deterrnína, em seu projeto, que a luta 
no campo seja desencadeada no próximo 
mês, quando se inicia o plantio nas regiões 
canavieiras. O objetivo, detalha o documento, 
é impedir que "sejam plantados eltos de sete 
ruas" e exigir o pagamentO de cana colhida 
por metro, e não por tonelada. Urna campanha 
com boletins e jornais- -CUidará do combate 
à expulsão da rnã01-de-obra pela mecanização 
das lavouras. A CUT sugere ainda aos traba
lhadores rurais que se batam por contratos 
de trabalho de 12 meses para todas as cultu-

ras, e nãô só pard aS de canu e laranja. E 
recomenda que lutem pela estabilidade_ do 
emprego e pela unificação de data-base para 
todos os empregados n-a agróihdúStria. 

No meio sindical, o alvo da..CUT é a tomada 
_do _Slnd_i_çato dos El~tridtáriOs de São Paulo, 
com_ eleiç_õ_e_S__em sete_rnbro. O "Plano de Lu
tas",_r_eç~c_e_que a categoria dos eletricl
tários -"tem urii pE:so -muito grande no movi~ 
menta trabalhista". A tática, dita ao doc:-urnen
to, é a organização de apoio eStadual e nacio
nal à Chapa de oposiçãO. Prevê, no entanto, 
uma diffcil batiilóa, na qucll será predsõ "en
fte_ntçtr _Q_. e:~quema financeiro que- cOmprou 
delegados na Central Geral dos Traba1hadores 
(CGi), Capangas capazes de quaJquer atO co
vãtde,~ e todo o esquema corrupto de governo 
e_dos patrões". 

SINDICATOS APOSTAM NO CONFRONTO 

---Pelo manual o maior objetivo deve ser 
a eleição de um candidato da esquerda. 

Na análisE: da conjuntura política do País 
e_ dos plano_s da ÇUT para o se-gundo semes
tre, a tese vitoriosa diz que •·o próximo período 
será -marcado por choques violentos entre a 
classe trab_alhadora, a burguesia e o governo". 
A _CUT,_ seQ:undo o documento, promete "in
tensificar decididamente sua atuaçã.o no se~ 
gundo semestre deste ano, organizando gre
ves, lutas gerais e especificas, que vão des~ 
mascarar a política económica da classe do
minante, baseada no pagamento da díVida ex~ 
tema, no arrocho salarial e na repressão aos 
movimentos dos trabalhadores". _ 

Para esse confronto pré-eleitoral, a Central 
Única dOS Trabalhadores conVoca seus filia~ 
dos: "Devemos estar preparados para com
binar as lutas. econômicas com as lutas polítiM 
cas, para enfrentar o embate ideológit::o com 
as classes dominantes, responsáveis pela pro
funda crise que_ assola o País". 

A car aciedita na "possibilidade concreta 
da vitória eleitoral de um candidato de classe''. 
mas denuncia: "Sabemos que_ todas as forças_ 
conservadoras atuarão para inviabilizar o fun
cionamento de um governo comprometido_ 
com os trabalhadores, através do Congresso 
Nacional, do controle que possuem do siste
ma financeiro, .dos rrieios ae c_omunic~ção de 
massa e das armas". 

Caso o resultado das umas nãO satísfaça 
as expectativas da CUT, o documento_ deter· 
mina que uma vitória de adversários não deve 
intimidar e muito menos mudar o eixo básic_o 
da atuação concreta da CUT, pois a classe 
trabalhadora vai continuar lutando por seus 
objetiVOS imediatos e históri_ços." · 

Para todos os flliados da centra] sindical foi 
aprovada urna "plataforma de exigências dos 
trabalhadores". Esse programa, segundo o 
doc_umento, deverá orientar a intervenção da 
CQT na questão das eleições presidenciais e 
na luta direta a ser travada no próximo períoM 
do". As exigências são as seguintes: 

-'""Não pagamento da dívida externa pela 
dívida interna. 

-Reforma agrária ampla e massiva sob 
o controle dos trabalhadores. 

-Estabilidade no emprego. 
- Redução_da jornada de trabalho sem re-

dução salarial. 
-Redução das perdas salariais. 
-Reajuste mensal de salários .de acordo 

com os índices do Dieese (eScala móvel). 
-Liberdade e autonomia sindical. 
-Contra a privatização doo empresas esta-

tais.-
-Estatização do sistema financeiro. 
-Estatização do transporte público. 
-Estatização da indústria farmacêutica. 

_-Sistema_de saúde e previdência social 
estatal, único gratuíto e_de boa qualidade sob 
contr_ole dos trabalhadores. 

-:- Edy_cªçÃQ_ pública e gratuita para todos, 
desde o nível básico até o superior. 

-Controle _Qperário da produção. 
-Controle dos trabalha4ores sobre a con-

tabilidade das êrnpresas. 
-Contra tóda forma de discriminação, pre

conceito e opressão da mulher, do negro do 
indio e de outros grupos de trabalhadores. 

-Reforma urbana radical. 
-Creche para os ffihos de todos os traba-

lhadores~ 
-Direitos políticos para os soldados, cabos 

e sargentos. 
- Torhada- de posiçãO do Brasil contra a 

agressão dos EUA à América Central; pelo 
direito do povo palestino à auto-determinação; 
contra o apartheid; pelo rompimento de rela
ções diplomáticas com a África do Sul; contra 
a política belecista e pelo desarmamento· nu
clear. 

Eleições 

De acordo com a previsão da car, "estas 
eleições acontecerão num clima_ de tensão, 
diante de um governo desacreditado, incapaz 
dE: unir a burguesia para fazer frente à ofensiva 
dos trabalhadores. Exemplo disso é a incapa
cidade da burguesia em encontrar um candi
dato de consenso à sucessão_ presidencial, 
aliada à recente crise entre Sarney ~ o Con
gresso e o processo de hiperinflação". 

A C{ff aposta na crise para executar seu 
projeto. ''A crise se agrava desde a deJTOta 
da ditadura militar, cuja persistência corrói as 
instituições do Estado. Ameaçadas, estas insti
tuições permanec_em de pé, mas os abalos 
que elas_sofrem alertam para o fato de que, 
após as eleições de 15 de novembro e corno 
moStra a onda _grevista deste início do ano, 
vivemos uma nova correlação de forças mais 
favorável aos trabalhadores", afirma o docu
mento. 

E conclui: "O papel da CUT é discutir em 
cada fábric_a, em cada empresa, escola, banco, 
usina, sítio ou acampamento-o que, realmente, 
está em jogo nestas eleições". A ação sindical 
para este segundo semestre está planejada 
para que seja mantida a organização de traba
lhadores dentro das fábricas~ com a orientãção 
da CUT na luta pelas Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes (Cipas), comissões 
de_ fábrica e de delegados sindicais. Promete 
ainda investir na formação de quadros e de 
elementos teóricos da concepção sindical e 
política cutista. 
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CruSEJUSTIACAPLANO 

Os números da CGT indicam que no primei
ro semestre deste ano ocorreram mais de mil 
greves com a participação de oito milhões 
de trabalhadores. O documento da entidade 
prevê que, com "a deterioração da situação 
económica, o arrocho salarial, a elevação da 
inflação, a crise de govemabilidade e a prôpria 
conjuntura política com eleições presiden
ciais", se reforçará a tendência de crescimento 
das lutas operárias sindicais. 

Na análise, os sindicalistaS CciOfum com o 
"deslocamento da correlação de forças em 
favor do proletariado" e uma vitória da esquer
da que inaugurará, peJas suas previsões, "wn 
período marcado pela possibilidade de um for
te ascenso das massas". Em contrapartida, 
supõe também o documento a vitória passivei 
do centro ou da direita. Essas forças, segundo 
prevêem, "tentarão de todas as formas coop
tar ou aniquilar o movimento dos trabalha· 
dores. Nesse caso, lembra a central sindical, 
caberá a ela "garantir a independência da clas
se". 

Nessa perspectiva, suas diretrizes indicam 
o reforço da educação da militância para "os 
enfrentamentos cada vez maiores da luta de 
classe", com alianças dentre e fora do movi
rnento sjndjcal. 

ESPECULADORES ESTAÇ 
NA MIRA DA CENTRAL 

A Central Única dos Trabalhadores denun
cia na tese ''Pela CUT classista, de massa, 
democrática, de luta e pela base", que as em
presas estão tendo uma grande rentabilidade 
com esta crise, especiaJmente os lucros origi
nados da especulação financeira". E assegura 
que, de uma forma geral, elas estão pouco 
endMdadas e, ao mesmo tempo, apresentam 
altas taxas de liquidez. "Mesmo assim, a bur
guesia corre para o seu governo e arranca 
uma indexação diária para o capital, visando 
defender-se da inflação que ela própria move", 
afirma o documento. 

Segundo a análise da cor1:juntura _eco nê
mica do País, a CUT -alerta que todos oS cor
ruptos comprovados e do conhecimento do 
público, como ministros, investidores na Bol
sa, candidatos à Presidência da República es
tão soltos e continuam devastando os recur
sos públicos, transferindo dólares para o exte
rior e djnheiro do povo para suas contas ban
cárias, sem qualquer controle ou punição. O 
documento acusa, mas não cita nenhum dos 
acusados nominalmente. 

De acordo com o programa de ação apro
vado pela CUT, haverá reação a todas as medi
das económicas tornadas pelo governo, no 
segundo semestre, se elas arrocharem os salá· 
rios. A entidade promete "repudiar qualquer 
tentativa de se promover um pacto social". 
E ameaça: "A hiperinRaÇão provocada pela 
ganânda dos _empresários começa a deixar 
de ser uma hipótese e pode se concretizar 
nos próximos meses. Nós, trabalhadores, não 
vamos fazer mais nenhum sacrifício para pa~ 
gar a crise. Os trabalhadores reagirão e as 
lutas sindicais tenderão a crescer diante dos 

grandeS deSafioS previstos para o segundo 
semestre". 

A proposta da CUT aO govemo impõe; "Na 
luta de resistência económica, os trabalhado
res têm de ter consciência de que, para a reto
mada do crescimento e controle estável e du
radouro da inflação, onde se tenha aumentado 
e preservado os saláriOs- rea!s, é neCessário 
que o governo adote um plano económico 
de emergência com os seguintes itens: 

a) Não pagamento da divida inferna e ex
terna. 

b) Estat:Tiação do sistema financeiro. 
c) Reforma agrária sob controle dos traba

lhadores. 
d) Defesa das estatais. 
e) Congelamento de preços com estatiza

ção das empresas que estimulam a especu
lação. 

Caso o goveriJb não altere sua politica eco
nómica, a car aiiúncia que vai radiCalizar sua 
açâo. 

Dur.:1nte o &scurso do Sr. Afonso San
cho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixo a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Iram SaraiVa, J9 Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So· 
bre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. . 

É lida a seguinte 

Em 22 de agosto de 1989 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 79 do Regi
mento Interno, que, assumindo o exercício_ da 
representação do Estado do Paraná em substi
tuição ao Senhor Senador Enéas Faria, ado
tarei O n-ome parlamentar abaixo consignado. 

Atenciosas saudações- José Carlos Go
mes Carvalho 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
expediente lido vai à publicação. 

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 1'1• 426, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos_ do art. 43, I, do Regimento Inter

no, requeiro licença para tratamento de saúde 
durante os dias 23, 24 e 25 do corrente mês. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de I 989. 
-Senador Jutahy Magalhães 

Atestado: 
Atesto para os devidos fins, que o Sr. Sena

dor Jutahy Magalhães está sob nossos cuida
dos médicos. justificando-se sua falta aos tra
balhos parlamentares nos dias 23, 24 e 
25-8-89. 

Brasília, 22-8~8~. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva). -
AprovadO o requerimento, fica concedida a 
licença solititada. 

cbMPI\RECE/1 MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Aureo Mello- João Menezes- Almir Ga
briel - Carlos Patrocínio - João Lobo -
Hugo Napoleão -;- Cid Sabóia de Carvalho 
-Lavoisier Maia- Humberto Lucena-Mar
co Maciel - Divaldo Suruagy - Luiz '(18na 
-Fernando Henrique Cardoso -lrarh Sarai· 
va - Roberto Campos - Gomes Carvalho 
-José Richa -Jorge Bomhausen- Dirceu 
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Oúa
relli. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~as-. 
gotada a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

rtem '' 
Discussão, em primeiro turno, da Pro

posta de Enl.enda à Constituiçâõ no 1, 
de 1989~ de autoria do SenaPor João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. 14, para desincornpatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
-da Comissão Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma~ 
téria, com_ voto vencido dos Senadores 
Chagas Ro4rigues e Mauricio Corrêa. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 29, do 
Regimento Interno, transcorre hoje o quarto 
dia para discussão da proposta e apresentação 
de emendas. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHA VÉS. PRO!YtffíCiA 
DISC(ff?SO QUE, EI'ITREGGE A REV/-
510 DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERJORMEfrrE. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Continua a discuSsão. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas 
Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB 
- PI. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, está em discussão a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 l, de 1989, "que 
altera os prazos_estabelecidos no§ 6~, do art. 
14, para desincornpatibilização·do Presidente 
da República, dos Governadores de Estado, 
do Distrito Federal e dos PrefeitOs". 

Sr. Presidente, data venia, e esta propostà 
pode ser aprovada, não só por imperativos 



4070 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Agosto de 1989 

de natureza democrática, como também por 
uma questão de técnica legislativa. Sr. PresiM 
dente, a ementa não guarda harmonia com 
o novo conteúdo que se quer emprestar ao 
§ 69 do art. 14 da Constituição. A ementa diz: 

"Altera os prazos estabelecidos no § 
&, do art.. 14, para desincornpatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
-dores de Estado, do Distrito Federal e 
dos Prefeitos." 

Entretanto, a redaçã:o proposta diz o seguin

'"' "§ 6" Para concorrerem à Presidência 
e à \/ice-Presidência da República, os Go
vernadores de Estado, do Distrito federal 
e os Prefeitos devem renunciar aos res
pectivos mandatos até três meses antes 
do pleito, para os demais cargos o prazo 
de desincompatibilização será de seis 
meses". 

Ora, Sr. Presidente, esSe novo dispositivo 
preconizado não cogita absolutamente do Pre
sidente da Repúblfca. Aqui não se trata de 
desincompatibilização do Presidente da Repú
blica, porque, repito, o parágrafo se rerere a 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e trata também dos Prereitos. 

Por outro lado, Sr. Preside_nte, a redação 
altera profuhdamente o texto vígente, que deve 
ser entendido dentro de uni princípio sistemá
tico, pois ele se integra a todo um complexo. 
Se fosse aprovada essa emenda, Sr. Presiden
te, iríamos quebrar toda uma doutrína e teria
mos como conseqüência o seguinte: Os Go
vernadores de Esta;do, deveriam renunciar a 
seus mandatos até três meses ~ntes ç:lo pleito, 
isso para concorrerem à Presidência da Repú
blica. 

Acontece que o caráter cauístico da propo
sição-se me permite dizer assim o s_eu ilustre 
e honrado autor- surge claramente, porque 
os candidatos à Presidência d_a República aí 
estão e me parece, Sr. Presidente, qlie não 
há escassez de valores, e parece também que 
não há número reduzido de candidatos. Entre 
eles há grandes estadistas, homens de grande 
passado e não são apenas dois, três ou quatro. 

Ora, Sr. Presiden~e. n~ COr:n~ã.o de Cçmsti
tuição, Justiça e Qdadania votei contra esta 
emenda e peço aos Srs. Sen;:,dores que medi
tem s_obre o assunto que é grave. 

Veja V. Ex• quando se altera uma texto cons
titudonal é para aprimorá-lo, mas aqui há uma 
profunda alteração em sentido contrário. 

ExaminemoS: o atual § 6° do art. 14 da 
Constituição diz o seguinte: 

"Para concorrerem a outros cargos, o 
Presidente da República, os Governado
res de EStado e do Distrito Federal e os 
Prereitos devem renunciar aos respecti
vos mandatos até seis meses antes do 
pleito". 

A r€dação preconizada exclui o Presidente 
da Repúblic:a. Se fosse aprovada esta emenda, 
o Presidente da República poderia ficar no car
go e concorrer a outro. Apenas não poderia 
pleitar a reeleição, já que o § 5" preceitua;_ 

"São inelegfveís pára os mesmos car
gos, ho perlodo subseqüente, o Presiden
te, os GoVernadores de Estado e do DiS-
trito Federal". 

Mas o § 6°, como está, diz que eles, Presi~ 
dente,- Governador e Prefeito, podem concor
r_er a outros cargos, desde que renunciem até 
seis meses antes. Agora, entretanto, a redação 
preconizada exclui o Presidente da República 
e diz apenas: 

"§ 6<1 Para concorrerem à Presidência 
_ e à Vlce-:Presidência da República, os Go~ 

vernadores de Estado, do Distrito Federal 
e os Prefeitos devem renunciar aos res
Pectivos mandato~;- até três meses antes 
do pleito, para os demais cargos o prazo 
de desinc_ornpatibilização será de seis 
meses". 

_Como foi excluído, o Presidente da Repú
blica não estaria mais proibido pela Consti
tuição Federal áe, no exercício do cargo, ser 
çandidato a Senador, a Deputado Federal ou 
a Deputado estadual.Não sei se foi isto o que 
o ilustre autor da proposição teve em vista. 

Memais, Sr. Presidente, não vejo por que 
se deva, nest:l altura, permitir que Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e Prefei
tos, para se candidatarem a_ Presidente da 
República, sejam privilegiados, devendo de
sincompatibilizar-se apenas três meses antes. 

O processo eJeitoral já está em andamento. 
Eu_, que sou parlamentarista há mais de trinta 
anos, não aceito o parlamentarismo agora:. 
Respeito o ponto _de vista de outros eminentes 
e üustres Congressistas. Defendi o parlamen
tarismo na Assembléia Nacional Constituinte. 
Agora que as eleições_estão aí, que os candi
datos estão em campanha, não vou defender 
nenhwna emenda de natureza parlamentaris
ta. 

O nobre Senador Mário Covas é um parla
mentarista, e um parlamentarista sincero. Elei
·to, nada impede que adotemos imediatamen
te o parlamentarismo. Mais do que isso, nem 
precisamos, Sr. Presidente, alterar a Consti
tuição Federal para implantar o parlamenta
rismo. Basta que o Chefe de Estado abra mão 
de suas prerrogativas, procedendo como D. 
Pedro li. 

A Constituição do Império não era parla
mentarista. Ao contrário, ela rezava que o Che~ 
fe _d_'ª Estado, o Imperador, podia livremente 
nomear e demitir ministros. Mas fornos ado
tando paulatinamente_aquelas práticas: o Im
perador abrindo mão dos _seus direitos e os 
Gabinetes caindo cçm votoS de desconfiança. 

De modo que encerro aqui. Reconheço o 
espírito público do autor da proposição, mas, 
Sr. Presidente, esta proposta não pode ser 
aprovada. E ainda há outras considerações. 
Se a Constituição vai sofrer uni.a revisão em 
1993, c'ªbe a intimOgação: - pode e deve 
agora ser alterada? Eu acho que só em condi
ções excepcionalíssimas. De outro modo de~ 
vemos aguardar a revisão da Lei Maior na épo
ca prevista. 

Encerro aqui estas palavras e peço aos Srs. 
Senadores que examinem atentamente o as-

sunto. E até rana um apelo ao autor da propo
slção, para, tanto quanto possível, examinar 
a possibll!dade de retirá-la. 

Era o que tina a dizer, Sr. Vresidente, (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
discussão terá prosseguimento _na sess_ão de 
quarta-feira. 

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem2: 

Discussão_, em tLimó ónico, do Proleto 
de Resolução n"' 2,-de 1989, de inciativa 
da Comissão bir~tClfé!-:=ciue -altera~O -Regu
lamento Administrativo ao Seria-dO Fede
ral: aprovadO "pela -R~lução n? 58, de 
10 de novembro de 1972, nas pãrtes refe
rentes à Secretaria de Docurnentaç_c\o e 
lnformaçã9, tendo 

PARECER, sob n• 142, de 1989, da Co
missão 
- de Constitulç~o. JustJ'ça e Qdadania, 
pela constitucionalidade e jurididdade. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pei_o Sr. J <1 Secretário. 

É lido e aprovad~ o seguinte_ 

REQUERIMENTO N' 427, DE 1989 

Nos termos do art. 27Q, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro- adiamento da discus
são do PrOJeto de Resolução no 2, de 1989, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, aprovado pela Resolução no 58,_de 10 
de novembro de 1972, has partes referentes 
à Secretaria de Documentação e Informação, 
a fim de que __ seja encaminhada ao reexam~
da Comissão Oiretora. _ 

Sala das sessões, 22 de _agosto de 1989. 
-Antonio Luiz Maya. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimerito, a matéria volta ao 
reexame -da Mesa Diretora. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)._;_ 
ltem3: 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 23, de 
1984 (n? 126n9,-na CaS& de origem), 
que acrescenta dispositivo a COnsoltda~ 
ção dãsLers- do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto~Lei n<1 5.452, de 1 ~ de maio de 
1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do RegimeritO Inferno, e conforme o Parecer 
n~ 5_8, de 1989, da Comissão_ de ConstituiçãO, 
Justiça e Cidadania, dedaça prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 23, de 1984. (Pau~ 
sa). 

Não havendo objeção do Plenário, a rriatéría 
vai ao ArquiVo, reita a devida corilUnícãÇão 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 4: 

Projeto dé Lei dei Senado n" ~ 1, de 
19a8, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que assegura urri dia de rolga por 
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mªs aos Presidentes de Associações de 
Oasse, para tratar de interesse da entida
de, remunerando-se a falta. 

A Presidência, nos termos do art. 334, a!ínea 
a, do Regtmento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justtça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado no 51, de 1989. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matá ria 
vai ao Arquivo. ---

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
tá esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre_Senador João 

Lob-o. 
OSR.JOAO LOBO (PFL-Pl. Pronuncia 

o seguinte cüscurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a primeira semana deste més. o 
ilustre Senador Chagas Rodrigues, meu con
terrâneo, trouxe para esta Casa um telex da 
Associação industrial do Piauí e de vários sindi
catos e outras associações, protestando con
tra a atuação do Diretor do Finar Antônio Car
los Frota. 

Infelizmente, naquele dia não estava pre
sente e, apesar do tom moderado e ponderado 
com que sempre aborda esses assuntos o ilus
tre Senador Chagas Rodrigues, gostaria de tra
zer para esta Casa algumas informaçOes.que 
talvez esclareçam à Casa e a S. Ex' o motivo 
do telex que lhe foi endereçado e o protesto 
das associações e dos sindicatos. 

Sr. Presidente, o assunto vem-se desenro
lando há vários meses, em várfas etapas, e 
vou abordá-lo com o -máximo cuidado, para 
não cair no exagero, -defender o que não deve 
ser defendido, au louvaf o que não deve ser 
louvado, mas procurarei ser justo no meu pro
nunciamento, tentando focalizar bem o assun
to. 

O Dr. Antônio Carlos Frota é Diretor, na 
Sudene, de Investimentos do Finar, e a Asso
dação Industrial do Piauí se sentiu prejudicada 
com a atuação de S. S• Lamento que o telex 
tenha sido endereçado somente ao Senador 
Chagas Rodrigues, grande Parlamentar, mas 
um homem afastado das atividades empre
sariaiS do meu Estado, pela sua permanente 
atuação nesta Casa e na sua profissão em 
Brasília .. 

Mas, Sr. Presldente, o _que aconteceu, não 
merecia sua reaçao da Associação Industrial, 
inclusive quase forçando a Assembléia Legis
lativa do Estado do Piauí a cassar um título 
de Gdadania que havia sido dado, anterior
mente, ao Sr. Antônio Carlos Frota. 

Sr. Presidente, parece-me que, quando se 
dá um título de cidadão a determinada perso
nalidade por serviços prestados, é porque ela 
o merecia, ou, então, havia uma intenção es
cusa quando se outorgou esse titulo. Ta1vez 
a intençaõ de corrompê~lo ou de incliná-lo 
em determinado sentido. De qualquer modo, 
eu entendo que a Assembléta Legislativa do 
Estado do Piauí agtu sob influência perniciosã, 
porque, se o Sr. Antônio Carlos Frota merecia 
o titulo, esta se portou mal, casando-o. Se 

não merecia a Assembléia Legislativa agiu 
mal quando lhe outorgou o título imerecido. 
Mas nao era este o caso, Sr. Presidente. Eu 
acho que a Assembléia Legislativa do Estado 
do Piauí foi pressionaâa pela Associação In
dustrial, pelos süidicatos e a Associação Co
mercial do meu Estado, porque, realmente, 
foi injusta 

Quero ler, neste momento, alguns dados 
para ampara~ as minhas palavras. V~a V. Ex", 
Sr. Presidente, são dados colhidos da vida do 
Fin_or: --

"De todos os projetas em implantação 
nó Piauí, 27% foram aprovados no perío
do de 1986 para 1989_; de todos os PrOje~ 
tos já aprovados para o Piauí, isto é, desde 
1963, 18,3% o foram durante a afi.ial ad
ministração", - a administração do Dr. 

"Antônio Carlos Fróla à frente do Fmor. 
"Além disso, a média dos valores libera
dos nos últimos 4 aoos é s_uperior, em 
percentual, a 7,3% a qualquer outro pe
ríodo, desde a vigência do Finor. Ade
mais, acrescente-se que, somente na últi
ma pauta da Sudene, a de junho deste 
ano, foram aProvados pare1 o Piauí- ape
nas para o Piauí - três projetes na área 
da-iii'i9aÇãó". ·· 

Então, o Piauí não _tinha por que se sentir 
marginalizado durante a <!dmini&.tração do Sr. 
Antônio ·carlos Frota. 

Sr. Presidente, essas coisas devem ser feitas 
com muito cuidado. O que aconteceu foi que 
alguns empresários piauienses se sentiram 
marginalizados, porque não têm capacidade 
ou -cOmpetência para disputar os investimen
tos da Sudene frente a outros empresários 
-empresários de Pernambuco, da Bahia, do 
Ceará 

O Piauí está cheio de empresários pemam
bucanos, de empresários cearenses, baianos, 
e, ·agora, de empresários panmaenSes e geia
nos, que estão correndo para o cerrado 
pfatiienSe, levanqo sua tecnologia, sua expe
riência ao nosso pequeno e despreparado Es
tado. 

Sr. Presidente, é injusta a atit1,1de desses em
presários. To dos os anos, a Sudene instala, 
no Anhembi, stands atraentes,-com todos os 
diagramas, com todos os dados, a fim de atrair 
os empresários paulistas, do Centro-Oeste, de 
todo o BrasH, para investirem na área da Sude
ne, para investirem no Polígono das Secas. 
Nós, do Piauí, estamos irritados, indignados, 
porque empres.ários, dos mais diferentes Esta
dos; acorreram a este chamamento e são con
templados com projetes _aprovados pela Su
dene. 

O Sr. Chagas Rodrigues--::: Permite-me 
V. EX> um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO- Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor João Lobo, Y. ~ d4 os esclar~imentos 
à Casa, esclarecimentos que, me parece, rece
beu do ilustre Diretor Dr. Antônio Carlos Frota 
Realmente, quero, de início, agradecer a V. 

EX!' as palavras generosas com relação à mi
nha modesta pessoa. Em segundo lugar, co
mo V. Ex" reconheceu, "no momento em que 
ocupei a tribunil para tratar deste assunto, V. 
Ex' se encontrava numa das Comissões, daí 
não ter podido ouvir o meu discurso no Plená
rio. ümitei-me a ler um longo texto, é verdade, 
assinado não por um empresário, nem por 
um pequeno grupo de empresários, mas, se 
V. _Ex• me perriiite, por todo o empresariado 
industrial piauiense: Presidente da Federação 
das Indústrias, da Associação Industrial do 
Piauí e de todos os sindtcatos das diferentes 
categorias econômicas e ainda de Associa
ções Industriais. Eles se dirigiram a mim. Eu, 
afinal de contas, sou Senador representante 
do Piauí. Ao ler o telex, disse que não_ conhecia 
o ilustre Diretor, que nunca tinha tido oportu
nidade de estar com S. $'Dirigi-lhe um apelo. 
Lamentei aquela desinteligência entre o em
presariado industrial piauiense e um Diretor 
da Sudene, porque a Sudene existe para servir, 
antes de tudo, ao Nordeste. E, no Nordeste, 
se V. EX me permite, para ajudar os Estados 
menos desenvolvidos. Então, li o telex e dirigi 
um apelo ao iluStre Diretor, para que ele reexa
minasse o assunto, apelo que também estendi 
a,o_ Sr. Mirlistro, ao Sr. Superintendente da Su
dene e ao SeitliOr Presidente da República 
O que também me impressionou, V. EX' nem 
mencionou _o fato, foi ~ainda a Assembléia Le
gislativa do meu Estado, fazendo coro com 
esse protesto, ter cassado, por unanimidade, 
o titulo de cidadania que havia outorgado ao 
Diretor e que ainda não havia sido entregue. 
Então, veja V. Ex~ a minha situação. Eu, em 
principio, estarei sempre de acordo com a As
sembléia do meu Estado e com o empre
sariado índustrial, como, e não preciso dizer, 
estarei aqui também ao lado de todos os sindi
catos de trabalhadores, sejam rurais, sejam 
banes. Se estou ao lado da categoria econô
mica nesta hipótese, tenho estado ao lado das 
categorias sociais noutras ocasiões. Agora, V. 
Ex" dá esses __ esclarecimentos. Disseram os li
deres do empresariado- e, entre eles, muitos 
são correligtonários de V. EX-' - 1 e na Presi
dência da Federação está um ilustre Depu
tado, também correligionário de V. ~ -, dis
seram os líderes do empresariado que o Dire
tor, Sr. 1\ntônio Carlos Frota, não vinha aten
dendo aos pleitos dos empresários piauienses, 
mas apenas concedendo no Piauí pleitos re
queridos por ilustres brasileiros de outros Es
tados. Ora, se há um grupo e·Conômico brasi
leiro que queria realizar, no Brasil, um em
preendimento, não devemos dar preferência 
a grupos e-strangeiroS, porque o grupo brasi
leiro reinveste os seus lucros aqui, e o grupo 
estrangeiro, como é natural, faz suas remessas 
de lucros ao exterior, as quais nem sempre 
são-rigorosamente Corretas. A mesma coisa 
aContece, infernalnente, no Maranhão, no 
Piauí ou no Ceará. Se concedermos a cear_en
ses, a piauienses - p~ra citar dois Estados 
-financiamentos, o piauiense que faz investi
mentos no Piauí ou o cearense que faz investi
mentos no Ceará geralmente reinveste no seu 
Estado. Mas, se se trata de brasil~iros de outras 
áreas, é natural que parte dos JucJos- e aqui 
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me refiro a lucros -seja reinvc;:;sti4"ll ern oWas 
áreas do Brasil. O que lamento- compreen
do perfeitamente a posiçã6 de v. Ex" a respeito 
- ê que esse ilustre Diretor não se tenha diri
gido a mim. Vindo qualquer crítica à minha 
pessoa, ocupo a tribuna para exibir a crítica 
e esclarec:et: o fato. O Diretor _nãO quis honrar
me com o esclarecimento, talvez pensando 
que eu_ não fosse capaz de levá-lo à tribuna, 
mas o fez através de V. Ex•, ilustre Cplega 
da Bancada piauiense, eminente Senador pelo 
meu Estado. Ficam nos Anais os esclareci; 
mentes. Como não sou empresário, como 
nunca pleiteei financiamentoS,- lião desEtio_co
mentá-Jos. Agora, o que· desejo, e faço um 
apelo, é que haja um entendimento e que o 
empresariado industrial do meu Estado fique 
satisfeito com a atuação desse Diretor ela Su
dene. Se os esc\arecimentos_fQ_~m proceden
tes, muito bem, o que quero é o desenvol
vimento económico e social do Piauí. 

O SR. JOÃO LOBO - Sr. Presidente, 
naturalmente incorporo o aparte do nobre Se
nador Chagas Rodrigues ao meu discurso, 
apenas fazendo __ algumas observações ao mes-
mo. ---o~-

É claro que eu já havia ressaltado aponde
ração, a educação com _que o nobre Senador 
Chagas Rodrigues sempre aborda os proble
mas nesta Casa. Naturalmente não concordo 
com a última parte do seu enfoque. Não há 
razão para se discriminar o fato de um per
nambucano querer investir no Piauí, ou um 
paulista, também, querer investir no Ceará, tu
do isto é uma Pátria comum. Tartdo faz um 
cearense ou um pernambucano levar a sua 
experiência, _o seu trabalho, a sua força para 
o meu Estado com um empreendimento, co
mo um nativo do roeu Es_u,.do ser esse empre-_ 
sário. 

AJiás, Sr. Presidente_, devo- ressaltar que 
aproveitamos muito. O homem é um animal 
que só aprende por imitação, por experiência. 
E é muito benfazeja a onda migratória que 
leva empresários de um estado mais desen
volvido para outros menos ·desenvolvidos. É 
étimo para o Piauí que para lá acorram empre
sários paulistas, pemambucanos, gaúchos, 
goianos, de todos os recantos deste Pafs; em
presários que queiram dar a sua contribuição 
para-o desenvolvimentQ_d9 Estado. Sabemos 
que lá fica a sua experiência, fita o seu traba
lho. Esse negócio de dizer que os lucros vão 
embora, que eles terminam sair) do, isso ainda 
há que se provar. A realidade é que eles termi
nam fic1mdo vincula_®~- .;~o próprio Estado. 
E temos observado que as cidades que mais 
recebem correntes migratórias de outros_ Esta
dos são as mais desenvolvtdas e progressistas. 
Em nosso próprio Estado, V. Ex', nobre Sena
dor Chagas Rodrigues, pode testemunhar Is
so. As cidades de Picos e de Floriano, que 
recebem mais maciçamente _a migração de 
pemambucanos, de paraibanos, são mais co
merciais do que as _cidade_s mais fechadas à 
presença desses nordestinos. 

Então, não vejo motivo para essa discrimi
nação do capital ou do trabalho, venha ele 
de onde vier. Entendo que nós, brasileiros, 

devíamos ter aberto inteiramente este Pais pa
ra o capital internacional, para a migração da 
experiência da Europa, da As ia, ou de qualquer 
lugar. 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. EX' 
wn aparte? 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JÓÃO LOBO --Concederei o 
aparte a V. Ex", nobre Senador Chagas Rodriw 
gues, depois de ouvir o ilustre Senador Mauro 
_Ç3ene~des, com multa honra. _ __ _ 

Oi Sr. Mauro Benevtdes - Nobre Sena
dor João-LobO; recebi com estarrecimento a 
notícia que V. Ex" traz, na tarde de hoje, ao 
conhecimento_ do Senado Federal, segundo 
a qUal a ai.Jgusta Assembléia do Piauí, na qual 
pontificam Parlamentares da maior dignidade, 
havia cassado o título de cidadão honorário 
conferido ao_Dr. Antônio CarlOs Frota, Diretor 
de Incentivos Fiscais da Sudene. Tendo sido 
integrante, como fui, do Conselho Deliberativo 
da Sudene, ao tempo em que exercia a Presi
dência do Banco do Nordeste do Brasil, co
nheço a sistemática de- aten'dimento e de en
caminha_mento de pleitos nos vários setores 
que compõem essa autarquia especial do Go
verno da República. E não creio, nobre Sena
dor João Lobo, que um homem, nascido_ no 
Maranhão, como o Dr. Antônio Carlos Frota, 
vizinho, portanto, do Piauí, fosse, intencional
mente, adotar qualquer medida que pudesse 
representar wna discriminação contra os inte
resses piauienses. No que tange ao Ceará, diria 
a V. Ex.', que, quando encaminhamos à apre
ciação da Sudene e pedimos à Diretoria de 
lnceritiVOs Fiscais, através do Dr. Antônio Car
los Frota, um exame mais acelerado possível 
das propostas, sempre recebemos da. parte 
de S. S' uma manifestação de simpatia e, so
bretudo, o desejo de que a apreciação se faça 
sem qualquer tardança. Ora, se isso ocorre 
em relação ao Ceará e- a outros Estados da 
Federação, não há o por que de se atingir, 
naqu_elas postulações justas e legítimas, o glo
rioso Estado piauiense. POrtanto, entendo que 
houve uma atitude talvez, apressada ou, certaw 
mente, apressada dos Representantes do povo 
do Piauí, e logo mais se restaurará essa home
nagem que se prestou ao Dr. Antônio Carlos 
Frota, que, no exercício da Diretoria de Incen
tivos FlScais, tem procurado servir ao seu Esta
do, é verdade,_ mas à Região como um todo. 

O SR. JOÃO LOBO - Acolho o aparte 
do nobre Senador Mauro Benevides, que deu 
um testemunho como exMPresidente do Ban
co do-Nordeste e tratou de perto com o Dr. 
Antônio Carlos Frota. 

Sr. Presidente e Srs. SenadOres, todos _esta
mos sujeitos a _errar, e o Dr. Antônio Carlos 
Frota é um jovem ent_1,1siasta do desenvolvi· 
menta do Nordeste. t: um homem que batalha 
duramente pelos objetivos da Sudene e do 
Finar. Pode ser que S. S• tenha cometido aqui 
e ali alguns erros, todos nós os cometemos. 
Mas S. & é um homem que nunca, premedita
damente, prejudicaria qualquer um dos Esta
dos _nordestinos. 

E repito, _aqui, neste- momento, o:f dados 
que li no inicio do meu discurso: o Dr. Antônio 
Carlos Frota tem beneficiado muito o Estado 
do Piauí. Sempre as reivindicações piauienses, 

-eiS pleitos piauienses, que a Bancada do Esta
do do Piauí ou_que os empresários piauienses 
procuram, são sempre atendidos pelo Dr. Fro
ta. t: claro que dentro ·ae certas limitações, 
porque todos sabemos dos recursos restritos 
que estão sendo alocados para a Sudene, co
mo aquele organismo de desenvolvímento 
tem sofrido restrições e a diminuição do seu 
poder de financiar e de incentivar aquela Re

-gião. 
Quero reafirmar, neste momento, para esta 

Casa, que tenho a _honra de merecer a amizade 
e rle ter tratado com Antônio Carlos Frota. 
Posso afrrmar nesta Casa que, se S. s~ peca, 
é por excesso de entusiasmo, pela VIbração 
com que encara e re"Ce&e todos_ os pleitos 
da Região Nordestina, principalmente dos Es
tados mais pobres: Piauí, Maranhão, Ceará e 
Ser_gipe. 

E claro que quero repetir para o Piauí o 
que aconteceu durante a gestão do Dr. Antô
nio Carlos Frota e prestar um esclarecimento 
ao nobre Senador Chagas Rodrigues, que pe
diu esses esclarecimentos. 

Devo dizer que, de todos os projetóS em 
implantação no Piauí 27% foram aprovados 
no período de 1986 para-junllO de 1989. De 
todos os projetes Já aprovados para o Piau~ 
desde 1963, 18,3%, quase 20%, o foram du
rante a atual administração, isto é, durante 
os últimos 3 anos. De 63 para 89, vão 26 
anos, e apenas durante os 3 últimos anos 20% 
ou quase 20% dos projetas em implantação 
no Estado do Piayi aconteceram durante_ a 
gestão do Dr. Antônio Carlos Frota. 

A média das liberações, os valores liberados 
nos últimos 4 anos, é superior, em percentual, 
7,3%, a qualquer outro período desde a vigên
cia do Finar, isto é, nunca o_ Estado do Piauí 
foi tão contemplado pelo Finar como na ges
tão do Dr. Antônio Carlos Frota. 

Evidente, que eu não podia deixar de falar 
neste assuntç para reparar uma injustiça que 
se cometeu com esse homem púbUco. O mo
do de se aprovar um- projeto na Sudene é: 
o -empresário interessado comparecer às suas 
reuniões,_-aos seus diversos Departamentose 
disputar a aprovação do seu projeto. A capaci· 
dadede disputar a aprovação é ponto positivo 
para o empresário. 

O empresário que se lirriita a fazer wn pro
jeto e o remete pelos Correios ou mesmo por 
um portador para a Sudene e se_ acomoda 
no seu escritório esperando que -esta vá apro
vá-lo e liberar todos os recursos, todos os inw 
centivos, baseados exclusivamente na_ fama, 
justa ou injusta, desse empresário, está agindo 
infantilmente. 

O Estado do Piauí preciSa - tenho ditO 
isso, várias vezes,. quarido falo na Associação 
Industrial do Estado do Piauí - o Estado do 
Piauí precisa convencer_ de_ que o empresa
riado precisa ter a capaddade de disputar, lu~ 
tar e brigar pelos incentivos, porque eles não 
vêm graciosamente baseados apenas no ca-
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dastro que determinados empresários têm no 
conceito ou no cadastro dos bancos. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Cha~ 
gas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Quando V. 
EX' combate quaJquer injustiça, tem o meu 
apoio, a minha solidariedade. Sou profunda
mente contrário a qualquer injustiça e a qual
quer discriminação. Mas, às vezes, o problema 
é saber onde está a discriminação. Os empre
sários do setor industria] do meu Estado, re
presentados pelo presidente da Federação, 
pelos presidentes de sindicatos e_ de associa
ções industriais, protestaram. Este é um fato 
objetivo. U um telex. Todo o empresariado 
está insatisfeito com eSte ilustre Diretor, a 
quem não tenho a honra de conhecer; nunca 
o vi, nunca estive no seu gabinete, mas V, 
E:r o conhece e dá o seu depoimento. Não 
tenho nenhuma dúvida quanto a Isso. Mas 
a discriminação estaria sendo feita, meu nobre 
Colega, contra os piauienses, de acordo com 
o depoimento dos empresários. Estes é que 
dizem que os projetas esta.o sendo aprovados, 
os financiamentos concedidos, os créditos H
berados, mas só para empresas de fOra do 
Estado. Assim, o Piauí não estaria discrimi
nando ninguém. Estaria, sim, sendo discrimi
nado. Agora, V. EJcl' coloca o problema nesses 
tennos, eu vou examinar com V. Ex' a possibi
lidade de, numa Comissão do Senado, poderia 
ser na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, ou na Comissão de Economia, 
convocarmos o ilustre Diretor Frota, o Presi
dente da Associação Industrial do Piauí e o 
Presidente da Federação das Indústrias, para 
que_ esclarecessem este assunto. Poderíamos 
até concorrer para que entre um diretor da 
Sudene, que não é diretor nesta ou naquela 
área, mas é diretor no Nordeste todo, e, entre 
os nossos empresários piauienses, houvesse 
entendimento. O que nós queremos é que 
eles se entendam, o Piauí é que não pode 
ficar prejudicado. Nossos empresários dizem 
que estão sendo prejudicados, e V. Ex!' e o 
Diretor da Sudene dizem que não. Então, va
mos chamá-los, e vamos concorrer para que 
desapareça essa divergência. Que o Piauí pos
sa, como os demais Estados do Nordeste, de
senvolver-se também no setor industria], com 
a colaboração da Sudene. Entendo perfeita
mente o discurso de V. Ex' e o que quero 
é isso, exatamente como V. Ex' também quer, 
que não haja discriminação, que não haja in
justiça e que os empresários do Piaüí possam 
também ser atendidos, porque também são 
empresários e têm direito aos incentivos da 
Sudene. 

OSR. JOÃO LOBO- Eu, naturalmente, 
concordO com o ponto de vista do nobre Se
nador Chagas Rodrigues e seria interessante 
se pudéssemos fazer Isso. Desde o inído, eu 
disse que não queria fazer nada em termos 
pessoais, nem fazer wna discriminação, mas 
devo fazê-la neste momento. Não é todo o 
setor industrial do estado do PiaU:í que está 
reclamando. E eu citaria, só para abrir o assun
to, junto ao entendimento do Senador Chagas 
Rodrigues, que os dois maiores emprE:sários 

piauienses, que são o Sr. João Claudino e 
o Sr. Loürival Parente, não assinaram nem 
conco_rd?lm. Eu poderia, em outra ocasião, tra~ 

_ zer até os telegramas de solidariedade com 
que eles se manifestaram perante o Sr. Antô
nio Carlos Frota. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Cole
ga, li telex de sindica+.os, não estou aqui para 
ler telegrama de um empresário, mas de sindi
catos e de Federação ... 

O SR. JOÃO LOBO - Perfeitamente, o 
que eu quero dizer a V. Ex' é que houve, real
mentente, um movimento e o Presidente da 

. Federação das Indústrias do Piauf, o Presi
dente da Associação Comercial e vários outros 
sindicatos assinaram. Mas nós sabemos como 
é que essas ·coisas acontecem, há certa ten
dência, certo movimento e se terminam co
lhendo essas assinaturas. Queria dizer a V. E>r 
que não é o empresariado piauiense que se 
está sentindo prejudicado. Acabei de citar a 
V. Ex', a1iás, multo coincidentemente, citei o 
nome do maior empresário do Estado do 
Piauí, que é um parai5ano; o Sr. João Oaudino 
é um paraibano e é uma honra e uma glória 
para o Piaui tê-lo no nosso Estado; esse cida
dão é o maior empresário do estado do Piauí, 
hoJe. O outro, o Sr. Lourival Sales Parente e 
eu poderia citar dezenas que não participam 
do ponto de vista da Federação, nem daquele 
telex expedido. Eu não quero, naturalmente, 
particularizar este assunto. 

volvidas e subdesenvolvidas, como é o Nor
deste brasileiro. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
EJr um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO- Com todo prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Fugindo um 
pouco do pronunciamento_ de V. Ex~. aprovei
tando essa discussão a respeito de que todos 
os empresários buscam os recursos da Sude· 
ne lá no Nordeste, quero dizer a V. EX' que 
tive a oportunidade de encaminhar vários re
querimentos de informações ao Ministro do 
Interior, para que me fornecesse a relação de 
empresários beneficiários do Finar, e nunca 
consegui saber. 

O SR. JOÃO LOBO- Eu poderia ajudar 
a V. Ex'; se for do seu interesse ainda, eu posso 
pedir à própria Sucfene, que mandará o Bole
tim do Finor a V. Ex~. eu me comprometo 
aqui. 

O Sr. Jutahy Magalhães-Gostaffa mui
to que V. & conseguisse. Eu já pedi, pedi, 
Inclusive, na ocasião em que veio aqui o Minis
tro Ronaldo Costa Couto, quando ainda era 
Ministro do Interior, e aqui, da tribuna, fiZ a 
solicitação e S. EX' prometeu que me enviaria 
em poucas horas e até agora S. fr já saiu 
há muito tempo do Ministério -_a mim nada 
enviou. 

O SR. JOÃO LOBO -Eu enviarei a V. 
O Sr. Alexandre Costa- Poderia V. EJr Ex' 0 Boletim do Finor. 

informar-me se o Sr. João Oaudino tem a]':-·-... ~ . 
gum interesse ligado à Sudene? --..... O Sr. Jutahy Magalhaes - Eu ficaret 

~ . mUito satisfeito. Não o deste ano, não estou 
O SR. JOAO LOBO- Meu du~e Sena- preocUpado com este ano. Eu queria ter um 

dor Alexan~re Costa, todo empresáno do N~r- levantament,o, porque há uma queixa muito--
deste .tem mtere~e na Sudene. c:> !5r· Joao grande de que os recursos, realmente vão para 
Claudmo te_m vánas empresas asstStidas pela os grandes ernpres_ários. E coriio normalmen-
8_udene. A sua fábrica _d~ 'jeans", d~ tecidos, te ness_es programas todos, nos diversos pro-
a sua fábrica_ Qe çolchoes, todas elas... - gramas de crédito subsidiado, os pequenos 

Q Sr. Alexandre Costa- Ma_s é isso que 
estOu per!Juntando, não exagere, estou per
guntando. 

O SR. JOÁO LOBO- Ah, sim, eu estou 
querendo dizer a V. Ex-

O Sr. Alexandre Costa - Estou pergun
tando a V. Ex' quais são os interesses do Sr. 
João Claudino junto à Sudene. 

O SR. JOÃO LOBO-Ah, sim, pois não. 
Ele deve ter interesses. O_ Sr. JOão aaudino 
hoje é o controlador de várias empresas indus
triais, empresas comerciais e, inclusive, agrí
colas, pecuárias. E em todas elas o Sr. João 
aaudino, como de resto os empresários do 
Nordeste todo - PernambuCo, Bahia, Ceará 
-os grandes empresários, os grandes grupos 
empresariais, como os donos da Lundgren 
Tecidos S.A, Othon Bezerra de Mello, o próprio 
Jorge Baptista, que é, hoje, considerado o 
maior empresário de Pernambuco, todos eles 
tiveram ciue prod:irãl" oS incentivos da Sudene, 
senão as suas emnpresas não teriam conse
guido resistir à concorrência, à disputa feroz 
que se travou, neste Pafs, entre Regiões desen-

e médios empresários não chegam a aJcançar 
os benefícios desses créditos, por desinfor
mação, por não terem condições de um bom 
advogado para tratar da questão, mas esses 
são aqueles que pouco podem atingir os bene
fícios do crédito subsidiado. E por coincidên· 
cia, se tivéssemos esses dados na nossa infor
mática, nos computadores dos diversos ór
gãos, e pudéssemos fazer um cruzamento 
destas informações, Veriamos que, em diver
sos projetas, haveria uma cOincidência de no
mes. Se fosse Piovárzeas, se fosse Pronor
deste, Finar, então, teriamps um cruzamento 
que mostraria, que o mesmo _empresário mui
tas vezes é beneficiado de diversos programas 
de crédito subsidiado. É por isso que tenho 
essa curiosidade, que não é apenas uma curio-
sidade de qualquer pessoa, mas era para fazer 
wn exame _daqueles que foram beneficiários 
dos recursos para o Nordeste. 

O SR. JOÃO LOBO - V. Ex' tem razão. 
É necessário que se tragam malófes esClareci
mentos, que se tragam informações para esta 
Casa Não é que essas firmas sejam subsi
diadas, elas não são subsidiadas, não é crédito 
subsidiado; trata-se de um incentivo fiscal. En· 
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tão, o incentivo fiscal tem outro posidõfia
mento. E a outra falta de esclarecimento é 
que as grandes firmas usam da prerroga~a 
de poderem usar em projetes, na área do Nor
deste os recursos das opções do Imposto de 
Renda. Isso é o que acontece com a_repetição 
e com a insistência com que aparecem os 
nomes das grandes empresas brasileiras nos 
incentivos do Finõtc É._que elas podem usar 
as suas_ próprias opções, DO 34/18, os seUs 
descontos do Imposto de Renda, para a im
plantação de outros projetas na área da Sude
ne, como faz a Brahma, a Firestont:>, etc. e 
todas as grandes empresas brasileiras de São 
Paulo ou do Centro--Oeste brasileiro. Isto_ é o 
que acontece hoje. 

O Sr. Jutahy Magalhães-Se V. Ex" per
mite ... (Assentimento do orador.) Quer dizer 
que, realmente, há um preparo, hoje há wna 
verdadeira ... 

O SR. JOÃO LOBO- Mas acho ju.~o ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- ... preocu
pação para se conseguir esses recursos. Se 
o Governo resolve incentivar a criação de _ça
marões, essas empresas estão prontas para 
receber o crédito, e serem beneficiadas com 
esse empréstimo para fazerem essa criação 
de c_amarões; se fala em irrigação, essas em
presas estão prontas para receber também 
os benefidOS para -p"iõjetos de irrigação; se 
fala em Provárzeas, então, essas empresas 
também estão prontas. Mas acredito que, o 
pequeno e o médio produtor, que devetiam 
também ter a sua condição de chegar até eg.. 
ses créditos, não são beneficiários nesses pro
gramas, até por falta de preparo, por falta de 
informação. E por falta de inlormação, poi'que 
o dinheiro não deveria ser-dirigido apenas para 
os grandes produtores. E essas empresas se 
preparam, armam:se e vão busc_ar o dinheiro 
onde ele estiver. E_ a me_srna çoisa, quando 
se fala, às vezes - e outra dia, num debate 
com o Senador Marcondes Gãdelha, eu alertei; 
vamos olhar como é que vai ser feita essa 
privatização- proposta pelo Governo, porque 
privatizar com o dinheiro do Estado é muito 
fácil, e não deve ser aceitável por parte do 
Congresso. Oirtrõ dia, eu estava lendo, se não 
me engano, o próprio O Globo, mostrando 
a preocupação com isso, porque esses recur
sos -do próprio T escuro, que são aplicados 
para beneficiar sistematicamente os- mesmos 
empresários é que me deixam com uma leve 
preocupação, pelo menos. 

O SR. JOÃO LOBO - Entendo, ilustre 
Senador, que realmente é imprescindível que 
haja om movimento de esclarecimento e de 
informações ao alcan<::e de todos. 

Mas, veja V. Ex", o dinheiro não está à dispo
sição só dos grandes; está à disposição de 
qualquer cidadão brasileiro que tenha um 
bom cadastro, que mostre competência para 
fazer um projeto e disputar a aprovação desse 
projeto. Este é que é o problema. 

A disputa empresarial inclui tudo isso. Se 
não se tem a capacidade de disputar a aprova
ção de um projeto da Sudene, não se terá 

müito ineri.Os a capacidade de implantá-lo. Is
so é_fora_de dúvida. 

I:: claro _que nós estamos vivendo num regi
me capitalista. O Brasil _é um país de regime 
capitalista. E as grandes estruturas têm muito 
mais capacidade, competência para elaborar 
bons projetas, para colher as informações on
de se encontram os recursos, ou como atingi
los. Isso faz parte do próprio sistema capi
tafiSta. 

Agora, querer restringir só aos pequenos 
os re.cursos do Finar, acho que é uma falta 
de .compreensão do incentivo para o desenvol
vimento de uma região. 

-·o-sr. Alexandre Costa- Permite v. Ext 
-wn aparte, nobre Senadõr João Lobo? 

O SR. JOÃO LOBO - Pois não, com 
muito prazer. 

O Sr. Alexandre Costa- Eu não me 
induo nos que não têm ·compreensão. Sou 
muito entendido em Nprde:~te e Sudene. É 
uma vida inteira nisso. Concordo com o que 
V. EX" diz, pois também demonstra ter conhe
cimento do assunto, mas não posso concor
dar com esse final; que quem quiser vai lá 
e tira o dinheiro. 

-o SR. JOÃO LOBO- Tira, não! Faz 
um prOjeto e se candidata aos incentivos ... 

O Sr. Alexandre Costa- Não é verdade 
não tem fundamento. Eu não sei se o Sindi
cato do Piauí ou se todos os piauienses têm 
razão. O que eu sei é que privilégios há e, 
naturalmente algum desses piauienses quere
claram não estão entre os privílegiados da Su
dene. 

O SR. JOÃO LOBO -Tiveram os seus 
interesses contrariados. 

O Sr. Alexandre Costa - Não! Não os 
interesses- contrariados; tiveram oS seus inte
resses cerceados, por interesses maiores, que 
eu chamaria de privilégios. Mas não é só do 
Piauí, é do próprio Maranhãq, do Ceará e de 
muitos outros Estados. Porque a Sudene, des~ 
de que nasceu, é cheia de privilégios e, en
quanto· existir, continuará sendo a maior fonte 
de privilégios. -

O SR. JOÃO LOBO - Réalmente, não 
concordo com os pontos de vista do Senador 
Alexandre Costa; cada um tem direito de ter 
os seus pontos de vistá, qualquer cidadão bra
sileiro tem o direito de fazer um projeto e dar 
entrada na Sudene para pleitear incentivos fis
cais em qualquer ramo da atividade que inte
resse ... 

Õ Sr:Jutahy Magalhães - Até o mo
mento, V. Ex' tem toda razão pode-se fazer 
o projeto, pode-se solicitar; agora, conseguir, 
a diferenç~ é grande! 

--0_ SR. _JOÃO LOBO- Conseguem sim, 
V. Ex' pode ler as estatísticas, V. Ex' pode ver· 
os dados, os boletins e os leilões do Finar. 
O Senador Mauro Benevid~s. infelizmente, 
não está presente; era quem presidia esses 
leilões do Finar, que são mensais e apresen
tam um volume enorme de recursos que in-

centivaram empreendimentos do interesse da 
região do semi-árido nordestino. Agora, se V. 
Ext - estou falando v. EJr porque estamos 
discutindo os dois, mas não quero dirigir~me 
a V. EX, que nao é empresário, nem comer~ 
ciante, e é evidente que isso não o atinge -
se V fr. não se prepara, não estuda, não dispu
ta a aprovação dess_e projeto, tenho Certeza 
que V. Ext não terá a sua aprovação e- não 
terá os incentivos fiscais, porque o afunila
mento é muito grande, na hora de aprovar: 
aquilo é um pinga-pinga, porque os recursos 
são limitados, a quantidade de projetes é enor~ 
me. Se a Coisa nãO fõ-r disputada, não for bata
lhada, sofrida, certamente que não sairá. 

O Sr. RonaldoAragão -Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO- Eu já estou encer~ 
rando o meu dis<::urso, mas com muita honra 
ouço o aparte de V. Ex' 

O .Sr. Ronaldo ~g~o - l;rnbora não 
seja representante do Nordeste, sou filho do 
Nordeste~-Tive a oportunidade de participar 
de uma firma que tinha um projeto agrope. 
cuário na Sudene, e, concordo com V. EX 
quando diz que todos têm direito de entrar 
cOm projeto. Mas, também é verdade que nem 
todos que entram com projeto, conseguem 
aprová-lo na Sudene. Quando V. EX' diz que 
tem que ter preparo .. , 

-O SR. JOÃO LOBO - Mas nem todo 
negociante é bem sucedido, na sua atividade. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Mas V. Ex' tam
bém diz que é preciso se preparar para com
petir nos projetas da Sudene. Eu faria Uma 
alegação, ou wna pergunta, se fosse o termo: 
mesmo que o projeto seja bem feito, que traga 
desenvolvimento para a região Nordeste, é 
preciso que haja essa disputa dentro da Sude
ne? _Mesmo com toda a competência .. .? 

O SR. JOÃO LOBO - Acho que não; 
isso aí é que é a disputa- essa competência, 
essa viabilidade do projeto é dada pelo preparo 
do empresário, ao confeccionar o seu projeto. 
É isso que _eu chamo de capacidade de dispu
tar, de capacidade de se preparar, pãi'a reivin
dicar esse incentivo. Se se faz o projeto dentro 
de todas as normas estabelecidas, dentro do 
que é_ viável para a região em que ele será 
implantado, demonstrando, com quadros e 
números, de forma_ irrefutável, que o projeto 
é válido para o Nordeste, garanto a V. ~. 
com quase toda a certeza, que esse projeto 
será aprovado. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Entãõ,-iião se 
precisaria disputar, dentro da Sudene, para 
esse projeto ser aprovado, porque ele traria 

riqueza para a região! 

O SR. JOÃO LOBO -V. EX' é um homem acostumado com a burocracia. Às vezes, 
a falta de informação, a falta de informação 
num quadro, de informação em toda a estru
tura de um projeto pode deixá-lo parado nos 
vários departamentos. É preciso que o dono 
o acompanhe. Por que é qUe não está andan~ 
do? Por que é que esse pleito não foi para 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira- 23 - 4075 

a frente, não passou desse departamento para 
o outro? Existe tudo isso. Se o dono não se 
interessa em fazer, em assegurar o andamen
to, isso, nós sabemos, ficará parado, a burcr 
cracia tem dessas coisas, infelizmente. Se o 
dono não segura o papel, não argumenUJ, não 
faz com que ele ande, alimentando esse anda
mento com todos os dados e informações 
que os departamentos estão exigindo, quase 
com certeza esse projeto irá ficar parado, es
tagnado; às vezes, pelas coisas mínimas, a 
falta de um dado da Funai, por exemplo, pode 
paralisar, anos, um projeto. Se não Se demons
trar, se não se levar, não alimentar com a certi
dão da Funai, de que não está ofendendo aglo- _ 
merados indígenas por exemplo, o projeto po
de ficar parado. É preciso saóer por que ele 
não está andando, é preciso acompanhar o 
andamento desse projeto. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JOÁO LOBO- Com prazer, ouço 
V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência gostaria de alertar o ilustre 
Senador que o tempo do orador está por ape
nas dois minutos. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Comunico 
a V. Ex" que _estarei atento ao temPo deter
minado. 

Gostaria de aproveitar a boa vontade do no
bre Colega, Senador João Lobo, que me pro
meteu dar uma informação que venho pedin
do há anos, na Sudehe, sein coilségW-la e 
solicitar a S.~ que também, se for possível, 
me consiga outra informação, já que todos 
os projetes passam por essa triagem tão per
feita, absoluta e radical até para ver quem 
tem ou não os direitos de conseguir os recur
sos. Gostaria de saber quantos desses fmãn
ciamentos foram concedidos em quais o pro
jeto gorou. Gostaria que V. Ex' coriSeguisse 
informar-me quais foram esses projetas que 
não tiveram condições de ter andamento por
que não tinham sido tão bem feitos e que 
passaram por essa triagem tão forte que existe 
na Sudene. Não sou contra, insisto. Acreditei 
quando este Governo disse: "Tudo pelo so
cial!" Fiquei esperando que o social atingisse 
uma parcela menos beneficiada por todos es
ses Governos que tivemos atê hoje. Mas, infe
lizmente, e a começar pelo Nordeste, não tive
mos a resposta que esperávamos de um Go
verno nordestino, com tantos Ministros nor
destinos e, no entanto, - já tive a oportu
nidade de demonstrar, com dados oficiais
os recursos para o Nordeste, relativamente, 
foram menores dos que os recursos levados 
para aquela região, nos Governos anteriores. 

O SR. JOÃO LOBO - Evidentemente, 
não tenho na memória o número de projetas 
que tinham esses dados e que não conse
guiram chegar ao fim. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não estou 
pedindo a V. fr para se lembrar; estou pedin
do que me ajude. 

OSR. JOÃO LOBO-Há uns três meses, 
o Superintendente da Sudene fez uma expo
sição na Comissão de Assuntos do Interior, 
presidida, se não me engano, pelo ilustre Se
nador Teotônio Vilela Filho, e, em- quadros, 
mostrou o número de projetas que estavam 
parados, os que tinham sido recuperados. os 
que estavam andando, o que estava aconte
cendo. A Sudene acompanha, religiosamente, 
a implantação desses projetes. É evidente_que, 
às vezes, o projeto está perfeito na sua forma. 
O que _a SUdene pOde fazer, quando estuda 
a VJa:omaade desses projetas, é exigir todo 
aquele planeja":~ento, números; -~ertidões; isso 
ela o faz. Daí Para a frente,- é do empresário 
a competência de fazer com que o projeto 
dê certo ou não; ela não pode ser responsa
bilizada pelo fato de o projeto não ter dado 
certo~ Mas me comprometo em trazer e dar 
a V. EX, Senador Jutahy Magalhã€:5, a relação 
dos projetes incentivados pelo Finar._ (0 Sr. 
Presidente faz soar a campainha.} 

Quero finalizar, Sr:-PreSlderite - V. Ex~ já 
me adverte - repetindo o que disse no meu 
pronunciamento: conheço o Dr. Antônio Car
los Frota, acredito que ele não é um homem 
perfeito - não há isto no yênero- humano 
-, mas é um jovem estusiasmado com a Re
gião Nordestina, que dedicã te-mpo integral 
a sua função de Diretor de adrninistraçâ"o de 
incentivos e tem beneficiado grandemente o 
Estado do Piauí. Eu, como_- político e como 
empresário que conhece o-mundo empresa
rialdo Estado do Piauí, quero afi~mar, neste 
momeiito, que -o Dr. Antônio Cario:> Frota, du
rante a sua administração, tem beneficiado, 
como nunca outro Diretor do Finar beneficiou, _ 
o Piauí e o Maranhão, sua terra natal, natural
mente, merece também daquele diretor -uma 
atenção especial, como todo o Nordeste. Mas 
quero enfatizar este aspecto: o Piauí tem sido 
muito beneficiado com a administração do 
Dr. Antônio Carlos Frota à frente dos incen
tivos do Finar. Acho que se cometeu uma 
injustiça com eSse homem público e, como 
diz o nosso Senãdor Mauro Benevides, no de
vido tempo-será reparada. 

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presi
dente. (Muito bem!}_ 

Durante o discurso do Sr. Joilo Lobo, 
o-Sr. Iram Saraíva, JP Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidênda que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, .3? Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE_ (Pompeu de Sou
sa)- CotJ.éedo a palavra ao nobre Senador 
Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BEI'IEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a temática nordestina 
tem concentrado as atenções do Plenário do 
Senado Federal, na tarde de hoje, ainda mais 
por que acabamos de ouvir o pronunciamen
to, como sempre brilhante e agora oportu
níssimo,_do Senador João Lobo. S. Ex.' rece
beu apartes de vários Srs. Senadores, todos 
apreciando a atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, mais espedfi-

camente de um dos se_us dirigentes, Dr. Antô
nio Carlos Frota, reSponsável pela área de in
centivos fiSCais dessa autarquja especial. 

sr. Presidente, desde o_ início deste meu se
gundo mandato como Senador da República, 
tenho trazido à discussão, para conhecimento 
não apenas desta Casa do Congresso Nacio
nal, mas, sobretudo, da opinião pública brasi
leira, algumas questões que se vinculam intrin
secamente ao desenvolvimento do chamado 
Polígono das Secas. 

Já tive ocasião de aqui dissertar sobre as 
metas cumpridas pelo Banco do Nordeste do 
Brasil e, de fOlTlla particular, quando, em junho 
passado, antes do término do primeiro perio
do de trabalho da atual Sessao Legislativa, 
assumi a responsabilidade de oferecer parecer 
ao projeto regulamentador do Fundo Consti
tucional previsto no arl 159 da nossa Carta 
Magna, que favorec_e as Regiões Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste com 3% da arrecadação 
da União, incidente sobre o Imposto de Renda 
e ProdutoS Industrializados. 

Naquele ensejo, procurei destacar aquilo 
que representara o trabalho do Constituinte 
na tentativa de se verem corrigidas, por essa 
via, as disparidades regionais que distanciam 
essas três regiões das outras faixas geográ-
ficas do País. -

Já tive também ensejo de me reportar sobre 
a atuação da Sudene,_ defendendo como o 
fiZ, recentemente, a destinação de 115 milhões 
de cruzados para o Plano de Assistência ao 
Pequeno Produtor, assunto de que se ocupou, 
dias depois, o eminente Senador Humberto 
Lu_cena. sempre atento à defesa dos interesses 
da Região que representamos nesta Casa. 
• Hoje, Srs. SenadoreS, entericti do meu daver 

comparecer à Tribuna do Senado para me 
referir especificamente a uma pretensão que 
vem sendo alimentada pelos servidores do De
partamento Nacional de Obras Contra as Se
cas, que este an_o __ deverá alcançar os 80 anos, 
assinalados com o trabalho proficiente e _inin
terrupto defendendo o Nordeste das calami
dades que periodicamente atingem milhões 
de irmãos nossos naquela Região. 

O que se registra, Sr. Presidente, no âmbito 
dos servidores do Dnocs, col1!a ampla resso
nância junto a todas as camadas da população 
nordestina é a aspiração, ruptada legitima, de 
se transformar o Dnocs numa Autarquia Espe
cial, a exemplo do que ocorre __ com a Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
c_riada em 1909, sob a denominação de lnspe--
toria Federal de Obras Contra as Secas -
Ifoc.s~ durante todo esse lapso dé tempo, desde 
a lfocs de ontem até o Dnocs de hoje, este 
órgão tem prestado colaboração valiossísima 
à nossa Região. 

Por isso, quando, em 1987, o então Ministro 
da Fazenda, Professor Luiz Carlos Bresser Pe
reira, num momento de má inspiração e apre
sentando um rol de medidas destinadas a re
duzir o déficit público, incluiu entre as institui
ções que seriam _extintas o Departamento Na
cional de Obras Contra as Secas; ao tomar 
conhecimento dessa providência, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupei esta tribuna pa
ra, num pronunciamento incisivo, condenar 
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a disposição do Governo e, ao fazê--lo, coloquei 
em realce aquilo que representara toda a atua~ 
ção do Dnocs quase oito décadas de lutas 
permanentes para favorecer a Região com o 
trabalho dos seus têcnic.os, dos seus servido~ 
res, enfim, de todos que compõem aquele 
Órgão governamental. 

Felizmente, não prosperou a tentativa da 
Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que, no 
bojo daquelas medidas na área govemamen~ 
tal, pretendia alcançar, com a extinção o De-. 
partamento Nacional de Obras Contra as Se~ 
casou, então, propor a junção do Dnocs com 
a Codevasf, sob a alegativa,_ que jamais nos 
convenceu,- de que a Codevasf e o Dnocs te~ 
riam uma atuação assemelhada, quando é sa~ 
bido que a Codevasf atua numa área espe~ 
cífica da região Nordestina. 

Hoje, Sr. Presidente, tendo realmente a 
preocupação de focalizar a situação-do Dnocs 
na presente conjuntura, estou nesta tribuna 
para me filiar àquela corrente de ePWdiosos 
da problemática do Nordeste, no sentido de 
que o Dnocs seja transformado, a exemplo 
da Sudene, em_ autarquia especial. 

Neste momento, Sr. Presidente Pompeu de 
Sousa, essa aspiração passou a ser defendida 
não apenas por nós da representaçao política, 
o Senador Od Sabóia de_C_azyª'ho, com um 
aparte solidário, com que descolori o seu pro· 
nunciamento e V. Ex' entenda com absoluta 
justeza o verbo "descolorir", o Senador Cis 
Sabóia de Carvalho defendeu a transformação 
do Dnocs em autarquia especial. E hoje, vindo 
realmente a esta tribuna, para me reportar a 
este tema, quero espressar, neste discurso, 
minha integral solidariedade a esse movimen~ 
to que se amplia não apenas entre os servido
res, mas, sobretudo, junto à comunidade nor~ 
destina, para que o Dnocs, nos seus 80 anos, 
seja brindado, no reconhecimento de seus ser
viços, com a sua el~ção à categoria de autar
quia especial 

O Sr. João Lobo- Pertmita-me V. Ex"um 
aparte, nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
imenso prazer, nobre Sena_dor JQão lobo, ou
ço V~ EX 

O Sr.João Lobo- Nobre Senador Mauro 
Benevides, meu aparte é apenas para juntar 
a minha pálida voz. .. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Mas 
sempre forte. 

O Sr. João Lobo- .. .ao justíssimo pleito 
que V. Ex' levanta, neste momento, desta tribu
na, quando se solidariza tanto coni. os fundo
nários quanto com os Representantes políti
cos, principalmente do Nordeste, ao pleitea
rem que, no aniversário dos seus ao anos, 
o Dnocs seja transformado em autarquia es
pecial. O Dnocs tem vastos, grandes e bons 
servi 90s prestados à Região Nordestina. Gosto 
de reafirmar que, quem mais entende de Nor· 
deste é o Dnocs, e é verdadeiramente lamen· 
tável que um movimento de extinção, de trans
formação ou de diminulç5,o desse órgão tenha 
prosperado até _este momento. Solidarizo..me 

com V. Exl', com os que pleiteam a denomi
nação de autarquia especial para o Dnocs. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito 
obrigado a V. Ext, nobre Senador João lobo, 
que é, _:s·em dúvida, wn dos porta-vozes màis 
categorizados da nossa Região. Ainda há pouR 
co V. Br- nos impressionou com um pronun
ciamentq oportuno, focalizando, de maneira 
particular, a atuação da Superintendência do 
Nordeste. Apoio como o de V. ~ vai robus
tecer esta tese e, quem sabe, sensibilizar o 
Serilior Presidente da Repúblicã, para que sua 
Excelência, )lOrdestino que também o é, pOssa 
tornar_ realidade essa aspiração que graSsa en
tusiasticamente no seio do funcionalismo do 
Dnocs. 

Si. Presidente, hoje recebi um telex, através 
do qual sou instado a também me posicionar, 
como _Representante nordestino, em favor 
desta tese. A leitura do telex. que agora farei, 
é a demonstração mais inequívoca de que 
me filio a essa corrente que esposa uma pro
posta tão justa e tão legítima. O telex está 
vazado nos seguintes termos: 

_ Senador Mauro Benevides 
Senado federal 
Brasilia-DF. 

S/N de 21-8-_89 - cumprimentando 
V. E>c', permitimÕ-nos solicitar ilustre Par
lamentar máximo empenho possível sen
tido mobilizar toda a bancada nordestina 
em prol da Autarquia Especial para o 
Dnocs, reforçando iniciativa Senador Cid 
Sabóia Carvalho e Deputado Luiz Mar
ques ambos do Ceará, cujos pronuncia
mentos, no Congresso Nacional robuste
cem o c.onceito regional em área hidro
gráfica atípica como é o caso do nordeSte __ 
brâsi1êlr0, sujeito aos fenômenos das se
cas periódicas_ de grave e danosas conse
qüêriciàs. Dnocs ainda tem grande mis
são a cumprir na área de açudagem, irriR 
gação e drenagem, bem -como no que 
se refere ao art. 26 inciso I nova Consti
tuição Federal do nosso País que é a ad
mioistraç_ão, contrQie técnico e operacio
nal da água armazenada nos açudes pú
blicos da Qnião em todo o nordeste brasi
leiro. -Este recurso constitui ojtenta por 
cento aproximadamente das disponibm
dcides hídricas desta reQião, carente deste 
precioso líquido, razão porquer é funda
mental o seu efetivo e permanente con
trole, a fim de evitar o seu desperdício 

- o -que-somerite será possível adequando 
o Dnocs a nova e importante realidade 
regional. SOS - Eng. Manfredo Cassío 
de Aguiar Borges,Representante da Re
gional Nordeste da Associação Brasileira 
de Recursos Hídricos -f'.BRH". 

POrl.ãnto; Sr. Presidente, é esta a mensagem 
que identifica uma aspiração, sem dúvida. das 
mais justaS ·e das mais legltimas do Departa
mento Na_donal de Obras Contia as Secas. 

Queira Deus que o Senlior Presidente da 
República se mostre receptivo a essa postu
lação e que, no menor espaço de tempo, pos
sa vir a tomá-la realidade. 

É este , Sr. Presidente, o apelo e essa é 
a solidariedade que empresto à solicitação dos 
servidores do Dnocs. 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Ao congratular-se com a Bancada nordes
tina pela sua unidade em defesa do Nordeste, 
este eventual Presidente da, ~ssão quer assi
nalar que, apesar de uma pequena rusga intes
tina piauierise, o assunto foi particularmente 
caro a todos nós nordestinos. E a idéia que 
hoje o nobre Senador Mauro Benevides nos 
traz, aliás, é também do nobre Senador Cid 
Sabóia de_CarValho, de preservar o patlimônio 
deste país que é o Dnocs que, na minha remo--
ta infância e adolescência, ainda era o lfocs, 
ainda com o arrojado Lisboa e-- Com o meu 
saudoso tto Thomás Pompeu Sobrinho, e, na 
verdade, é algo que fala multo lundo a este 
candango cearense. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a: palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senacfores, muitos já 
disseram que o Brasil é um país sem memória. 
E isso é, verdadeiramente, um dos de nossos 
males. Mais do que uma pecha lançada contra 
nós, ou do que um hábito inconoclasta inofen-_ 
sivo, que faz com que nos preocupemos ape
nas com o que está muito próximo do tempo, 
quer no passado, qu_er no futtli"o, como, se 
pode verificar na maioria das ações deflagra
das p_elos governantes, que iniciam determi
nados programas partindo do zero, como se 
nada tivesse sido tentado antes,. desprezando 
as experiências anteriores, ou como Se pode 
também verificar na inviabilidade de se fazer 
um planejamento de pelo menos médio prazo 
para o País. 

Realmente, se analisarmos friamente os fa
tos do diaRaMdia brasileiro, iremos concluir que 
nossa indiferença para com os significados 
do passado, que tem levado à destruição de 
tantas obras que deveríamos preservar, não 
nos credencia a sermos a potência a que aspi
ramos no futuro. 

Reverenciar o passado, preservando as rea~ 
lizaç:ões de nossos antepassados, não é um 
mero ato de reificação, de apego conservador 
às tradições, de devoção alienada e imobüiR 
zadora ao que já foi feito. Pelo contrário, é 
demonstração de maturidade cultural ou espi
n1ual de um povo que, doso e orgu]hoso de 
seus feitos, senhor consciente de sua História, 
assume, prestigia e conserva as realizações 
de seus antepassados, ainda que eivados dos 
erros e contradições inerentes à ess~ncia hu
mana, elegendo-as em símbolo de naciona
lidade, em exemplos vivos do espírito em
preendedor, em fundamento lnsubstitujvel e 
indispensável de qualquer projeto de desen~ 
volvimento e de modernidade. 

Os.museus não são depósitos de velharias, 
entregues às teias de aranha e ás sombras 
do esquecimento. Os monumentos não são 
"elefantes brancos", destinados ao açoite das 
intempéries e ao abandono dos homens. Os 
casarões não são relicários intocáveis, nem 
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refúgio das almas. Não! Estamos diante de 
matéria viva, diante do esp~lho de nossa hist6~ 
rica realidade. Não podemos deixar que essas 
imagens se apaguem. Se o fiZermos, estareR 
mos destruindo um pouco da própria subs
tância de que somos feitos. 

É com esse mesmo espírito que devemos 
nos deter sobre outras manifestações, menos 
materializadas, de nossa cultura: nossas brin
cadeiras de infância, nossas canções de ninar, 
nossas canções de roda, no;;sos ditos popu
lares. nossas piadas, nossas lendas, nossa for
ma de encarar o mundo e de engendrar as 
soluções que irão modificá-lo. 

Todas essas considerações destinam-se a 
comprovar que preservar nossa memória não 
é luxo, nem modismo: é uma necessidade. 
Não há povo que sobreviva sem se apropriar 
de seu passado. Um povo sem identidade cul
tural não existe. 

Mas preservar o passado tem seu preço. 
É preciso criar estruturas. É preciso alocar 
recursos. É precis:l financiar pesquisas. É pre
ciso preservar o acervo já catalogado. 

Meu Estado, Sergipe, pOssui um valioso 
acervo cultural, sob todos os aspecto relevante 
para a preservação da memória cultural brasi
leira. Tal acervo encontra-se sob a responsa
bilidade da 5• Diretoria Regional da Sphan, 
Fundação Nacional Pró-Memória, sediada em 
Salvador, que mantém em Sergipe apenas 
uma representação técnica. 

Esse Escritório Técnico em Sergipe fUndo
na em condições precárias, sem a mínima 
estrutura para as demandas e zelos visando 
à preservação de nosso patrimônio. 

Já em 1985 era reinvidicada a criação de 
uma Diretoria Regional em nosso Estado, no 
"II Seminário de Conservação_ e Restauração 
de obras de Arte". Essa proposta f6i apreSen
tada em 1987, ao Coriselho Estadual de Cultu
ra, sem que se tivesse obtido suceSso. 

Novamente volta o assunto à baila, com 
a aproximação do ano de 1990, que marca 
a comemoração do "Quarto centenário de co
lonização do estado de Sergipe". 

Dando todo apoio à reinvidicação da Secre
taria de Cultura de meu estado, dirigida pela 
Prof" Aglaé Fontes de Alencar, já oficiei ao 
Presidente José Sarriey e ao Ministro da Cultu
ra, José Aparecido, pleiteando a criação da 
Diretoria Regional solicitada, confonne docu
mentos anexados a este pronunciamento. 

É preciso que se dê a importância devida 
à preservação de nossa memória, motivo pelo 
qual espero contar com o apoio de meus cole
gas para a justa reinvidlcação de meu Estado, 
que entende, como eu, que um povo sem 
passado é um povo sem futuro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidfente, Srs. 
Senadores. (Muito bem!) 

D<XXIMENTOS A Q(JE SE REFERE 
O SR. FRAIYOSCO ROLLEMBERGEM 
SEU DlSCl!RSo, ~ 

Brasília, 1 de agosto de 1989 
Excelentissimo Senhor Presidente da Repú-;; 

blica, 
Apaz-me levar a consideração de Vossa 

EXcelência o justo pleito da Secretaria de ESta-

do da Cultura de Sergipe, que retoma o pedido 
de.criação de uma Diretoria Regional para pre
servação da memória do Estado. _ _ 

O importante acervo cultural de Sergipe es
tá sob a responsabilidade da 5~ Diretoria Re
gional da Sphan, Fundação Nacional Pró~Me
mória, sediada em Salvador que possui em 
Sergipe apenas uma representação técnica. 

Esse Escritório Técnico em Sergipe funcio~ 
na em condições_ precárias, sem a mínima 
estrutura para as demandas e zelos visando 
à preservação de nosso património. 

Levando-se em conta que 1990 é o ano 
de Comemoração do Quatorcentenário do 
Estado, o momento se configura propício, pa
ra én'etomada desse antigo pleito já encami
nhado ao Ministério da Cultura. 

Aproveito a oportunidade para apresentar 
a Vossa EXcelência protestos de estima e pro
funda consideração. - Senador Francisco: 
RollemWg. 

Brasília, 1 de agosto de 1989 

Senhor Ministro, 
Temos a s_atisfação de _encam~nhar-lhe o 

justo pleito da Secretaria de Estado da Cultura 
de Sergipe, que retoma o pedido de criação 
de uma Diretoria Regional a fim de preservar 
a memória do estado. 

O importante acervo cultural de Sergipe es
tá sob a responsabilidade da 5' Diretoria Re
gional da Sphan, Fundaçãq _Nacional Pró-Me
mória, sediªda em Sal_vador que possui em 
Sergipe aperiãs uma representação técnica. 

Esse Escrit6rio Técnico em Sergipe fundo
na ~m condições precárias s_em as demandas 
e cuidados visando à preservação de nossO 
património. 
Levando~se em conta que 1990 é o ano 

de Comemoração do Quatorcentenário do 
Estado o momento se configura azado, para 
a retomada desse antigo pleito, já encami
nhado ao Ministério da Cultura. 
_ Aproveito a oportunidade para apresentar 

a V. Br protestos de _estima e consiqeração. 
-Senador Francisco RoUemb__erg. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Oda· 
cir Soares. -- ~ 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, dia 12 de agosto úhimo, 
por~õcasião do Encontro-de líderes da Ama
zônia, celebrado na cidade de Ji-Paraná, no 
Estado de Rondônia, tivemos oportunidade de 
denunciar: "A Ceplac já vem sendo _alvo de 
seguidas ameaças, no plano federal, seja pela 
Reforma Administrativa, seja pela "Operação 
Desmonte", seja pelo Enxugamento de qua
dros de pessoal. Diga-se quer em todas as 
ocasiões, não nos omitimos, levantando a 
bandeira da indispensabilidade da Ceplac,jun
to.aos Srs. Ministros daAg~icultura, do Planeja
menro; tia Fazenda e até mesmo junto ao 
~9 Sr. Presidente da República. 

Recentemente, grupos poderosos, repre
sentados, pelo setor exportador, setor indus
trial e megaprodutores de cacau, desfecharam 
uma verc!_adeira_ campanha pela ·~pensão 
do Imposto de Exportação", incidente sobre 

o cacau. Orna maneira disJarç_ada, soez, de 
se alcançar, por via indireta, a destruição da 
Ceplac. Isso porque, Srs. Senadores, suspenso 
o Imposto _de Exportação, que é eufemismo 
para não dizer claramente, extinto o imposto 
de Exportação, imediatamente estará des
mantelada, destnúda a Ceplac. Hoje estamos 
em condição de faz_er uma denúncia mais gra
ve. A verdadeira campanha para a extinção 
do imposto de exportação, deflagrada pelos 
detentores do grande capital- firmas expor
tadoras e industriais-via de regra com vincu
lações internacionais, chegou ao Gabinete ao 
Exm9 Sr.- Ministro da f:~enda, Dr. ~ílson da 
Nóbrega. No dia 23 de agosto, o Sr. Ministro 
anunciará, em reunião com o Congresso Na
cional, a suspensão do Imposto de Exportação 
do Cacau. 

Ao que tudo indica, o Sr. Ministro da _fazen
da ignora Ou omite aspectoS-óbvios da ques-
tão, como: _ _ . 

a) a eliminação ou suspensão do imposto 
não traria qualquer vantagem em termos de 
preço pago ao produtor; ao contrário, configu
raria um efeito tipo ilusão monetária, dado 
que abriria amplos espaços para os sefures _ 
exportador e industrial se apropriarem dessa 
redução. Isso já ocorreu, por exemplo, com 
a simples alteração da cota de contribuição 
cambial para Imposto de Exportação, mudan· 
ça que carreou para esses segmentos, mais 
organizados, aproximadamente 1 O milhões de 
dólares. 

b) os segmentos da economia cacaueira 
(exportador e industrial), que sempre_exigiram 
a extinção e/ou suspensão do imposto, são 
grupos especificas de natureza maximizadora 
de lucros, oligopólios ou ligados a multina
cionais, e que têm interesses conffitantes com 
os anseios dos produtores de cacau e de ou
tros setores que integram as comunidades ca
caueiras. 

Faço hoje essas denúncias às pressas, pre
mido pela urgência em dar um brado de alerta. 
Voltarei dentro em breve ao assunto, com mais 
detalhes e mais elementos. 

Sr. Presidente, para inserção nos AriãiS dO 
Senado Federal, passo a ler discurso por mim 
proferido no diã 11 de agosto de 1989, no 
Auditório Petrônio Portella, desta Casa, por 
ocasjão da cõlã:ção de grau dos Formandos 
da_ Faculdade de _Direito do Distrito _federal, 
do Centro de Enslno Unificado de Brasília -
CEUB, Turma "Centenário da_R~púfilica", da 
qual fui Paraninfo: 

Excelentíssimo Sr., Minhas Senhoras, meus 
Senll.ores: 

Permitam-me que eu me dirija aqui, não 
aos concluintes do Curso de Direito do Centro 
de Ensino Unificado de Brasma, mas aos se
nhores e senhoras Advogados e Advogadas 
que hoje irllcíaril sua vida ProiiSS[onaJ"n.iCar
reira jurídica. 

Agradeço a cada um dos novos Bacharéis 
por me haverem escolhido para paraninfo des
ta "Turma do Centenárto da República", uma 
homenagem que me desvanece e me orgulha. 

Não quiseram os meus paraninfados ver 
hoje, aqui, um jurista, dentre os muitos e ilus
tres de que estão repletos o CEUB e tantas 
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outras Escolas de Direito em nosso País. Prefe
riram como paraninfo um parlamentar, dei
xando perceber nesta escolha uma consciên
cia do papel político que os espera como Ad~ 
vogados neste nosso Brasil de agora. 

Bacharel em Direito e Oêndas Soóais, for
mado pela antiga Faculdade Nadona1 de Di
reito da Universidade do Brasil, conseguir 
compatibilizar o exercício da advocacia com 
a atividade política militante, muito provavel
mente pela influência das lides aCadêmicas. 
Sou da turma de estudé:ln~s de Direito que 
-na linha de uma tradição secular- figura
vam na vanguarda dos movimentos de con
testação e de lutas políticas. Hoje, mantida 
a tradição, os acadêmicos de Direito dividem, 
porém, a liderança desses movimentos com 
universitários de formação nos campos das 
ciêndas exatas, além dos- demais de curricu· 
Jum humanístico. Esse fenômeno se explica 
pela interpretação do social nos diversos cam
pos do conhecimento. Se, antes. a separação 
estanque por especialização afastava os técni
cos, por assim dizer, de uma participação ativa 
nos movimentos sociais, agora, ao contrário, 
a ciência em gera1 está sinalizada para o social, 
pois aqui reside o seu verdadeiro objeto. 

Sei que realizam hoje o seu maior desejo, 
realizam -o seu grande sonho. "Hoc erat in 
votis" (isto estava nOS seus desejos), como 
diria Horácio. 

Quero compartilhar desta vitória e participar 
deste momento de al~gria como parlamentar, 
como homem público, como Senador da Re
pública e principalmente como político, sa
bendo que foram estas_ ap çred~nciais que me 
recomendaram à_escolha dos senhores e das 
senhoras. 

Se é verdade que_ "Política é arte do possível 
e a ciência do relativo'', no dizer de Bi_sm_arck, 
ela _é muito menos in_stáy_eJ d_o que deixa trans
parecer a frase famosa daquele grande esta
dista prussiano. 
---MaiSque-a···arte -ao--possrvei"; -a- POlrtica -e 
arte do sonho, é luta pela construção de uma 
utopia, muito mais ampla e bem mais longa 
que os "duzentos mil passos" que media a 
ilha imaginária de Thomas Morus ... 

A política é, principalmente. a arte da nego
ciação e a matriz do contrato, ~:alz da lei, gera
dora de direitos. 

Mas a utopia que perseguimos bem se po
deria dizer "eutopia" (um-lugar bom), para 
deixar bem claro o Sl'!ntido da_ qualidade do 
Brasil que queremos e do esforço que se faz 
para êrue este Pais seja "um lugar bom", um 
"eu topós", como diriam os gregos. 

Assim, fica bem mais evidente a comunhão 
de interesses e de objetivos unindo paraninfo 
e paraninfados. Um político, profissional da 
utopia e operário do r~al, a um grupo de novos 
advogados que iniciam na arte do bom e elo 
justo, perfeitamente de acordo com a elegante 
defmição de Direito consagrada- no digesto: 
ars bani et aequi (a arte do bom e do justo). 

Juventude e política que, impelidas por uma 
força poderosa, parecem possuídas por aque
la loucura salutar de que nos fala Erasmo de 
Rotterdam, ''a única capaz de agradar aos deu
ses e aos mortais", santa lol,lcura que nada 

tem de insensatez. mas que é capaz, só ela, 
de revoludonar o mundo, de propor utopias 
e, principalmente, tomar reaJ o sonho de uma 
sociedade onde ajustiça será, de fato, a aplica
ção c;la l~i_nascida da vontade livremente ex~ 
pressa entre iguais. 

Mas sonho, loucura ou utopia, este nosso 
ofido comum não nos impede de ver e enxer~ 
gar a realidade onde estamos, neste País que 
é o nosso, neste fim de século que vivemos. 
Atrt.~~. OQS _faz mergulhar mais fundo nessa 
mesma realidade, sem contudo sermos por 
ela devorados, porque temos um sonho e so
nhamos uma utopia que dá sentido e ordem 
ao caos desordenado do real. 

O sonho de um Brasil mais rico é o sonho 
que temos em comum, é o sonho que nos 
permite ver e avaliar a crise que vivemos. Crise, 
aliá_s,__quejá em 1955 preocupava o saudoso 
professor Aliomar Baleeiro, que afirmava, ao 
proferir aula inaugural da FacuJdade Nacional 
de Direito naquele ano, que "um Brasil novo 
e melhor não será obra de improvisação em 
um dia ou em um ano. Dependerá mais dos 
jovens do que da minha geração". 

O Brasil de 1989 é melhor que o de 1955-, 
mas podemos repetir hoje a afirmativa do 
mestre Baleeiro, pois a geração que surgiu 
após a dele pode agora proclamar às mais 
recentes o Sonho_ de "urn Brasil novo e me
lhor". Este é o nosso desafio! 
-- l:.ste é o desafiO que nós, parlamentares, 
juristas, advogados e magistrados temos pela 
frente. O desafio de deixar às gerações vindou
ras um Brasil novo e melhor. 

Desafio que haveremos de vencer, como 
já vencemos tantos outros, pois acreditamos 
na máxima que nos legou V~rgllio - Mens 
agitatmolem (a mente move a pedra)- como 
demonstração da precedência do intelecto so
bre a matéria e da nossa capacidade já reitera
damente J2rovada de transformar 9 mundo. 

Çapacidade intelectual e competência pro
fissitlna:i- a-serviço ela -&,-deda_cte·, -sob ·o peso 
de uma enorme responsabilidade: a de mudar 
a realidade, transformar o mundo, construir 
o futuro. 

Meus car.os <:alegas! 
No momento em que, nessa solenidade, 

sob o teta do_ Sen_ado Federal, a sociedade 
brasileira recebe estes novos Advogados e Ad
vogadas, convém fazer uma reflexão acerca 
da importância e do significado, não apenas 
deste ato, mas do próprio papel do advogado 
~ da eXpectativa que ele traz consigo. 

Papel hoje expresso no próprio texto consti
b.lcional que afirma, no seu_art. 133, que o 
advogacto é "indispensável à administração da 
Justiça", razão por que, diz o mesmo artigo, 
"é inviolável por seus atas e manifestações 
no exercício da profissão .. :~._ 

O status constitucional de que go:za hoje 
o advogado brasileiro é mais que um privilégio 
concedido à classe, um acréscimo de respon
!;abilidade, elevada a níveis até aqui inéditos. 

Indispensáveis porque, entre outras razões, 
administrar a Justiça requer competência pro
fissional, ciência e devotamento à Lei. 

lnvioláveis porque, como o parlamentar, li
berdade do advogado é fundamental para que 

se garanta aos cidadãos o acesso à Justiça 
e o amparo da Lei, como condição e garantia 
da "inviolabilidade do direito à vida, à liberda~ 
de, à igualdade, à segurança e à prosperida
de". çomo estabelece o caput do art. s~ da 
ConstituiçãO Federal. 

Invioláveis, ainda, para que possam contri
buir na construção de ''uma sociedade livre, 
justa e solidária"- como o povo brasileiro 
por seus representantes deixou expresso no 

_ it_em 1_ do arl 39 da nossa Carta Magna. 
Construir essa "sociedade livre, justa e soli

dária" é tarefa de todos nós, mas é, de modo 
especial, a responsabilidade dos que, advoga
dos, juristas e magistrados, devem repetir o 
ensinamento_ de Montesquieu: "A liberdade é 
o direito de se fazer tudo que a Lei permite", 
sendo a Lei, a Justiça, o limite do livre. 

Uma sociedade solidária exige cidadãos 
comprometidos com coisas que estão além 
e acima do sucesso individual de cada um, 
distante do sentido egoísta de vida a que tantos 
são levados. É uma exigência que nos impõe 
vivenciar para aléril do horizonte estreito de 
um projeto de sucesso apenas-pessoal. 

E ser solidário, para n6s, artífices da Lei, 
significa também ter muito clara a consCiência 
de um débito_ para .com a sociedade desigual 
em que vivemos. Sociedade onde somos privi
legiados não apenas porque podemos dispor 
daquele míilimo a que tantos não têm acesso, 
mas principalmente pelo fato de repousar so
bre nós o 6nus maior da aplicação, respeito 
e cumprimento da nonnajwídica valorada pe-
lo _social e pelo justo. 

Estendidos entre o sonho e a realidade, co
mo "uma corda sobre o abismo", para citar 
a belíssima imagem de Níetzche, "o que é 
grande no Homem, é que ele é uma ponte 
e não um fim". 

Senhores Advogados! 
Senhoras Advogadas! __ 
Que sejamos todos a ponte que leva ao 

futuro; o· futwtl de-um -Brasit·navo e ·melhor; 
de uma democracia consoljdada, de riqueza 
por todos compartilhada e de justiça ao a1can~ 
ce de qualquer um do povo. 

Que possamos ser a ponte que faça da Jus
tiça e da Lei o sustentáculo da própria estru
tura social revitalizada e redimida, que havere
mos de edificar juntos. 

Para tanto, teremos de superar os valores 
de uma sociedad_~ _movida pela busca do su
cesso a qualquer preço, da competição des
medida, do individualismo confortável e da 
ganância do lucro. 

Saberemos vencer este desafio se dentro 
de cada wn de nós, que vivemos da Lei e 
para a Lei, houver um profissional que, além 
de competente, seja honesto, generoso, traba
lhador,leal e solidário. 

Saberemos ser a ponte para o futuro se 
começarmos agora, pois, como nos ensina 
Leibniz, "o presente está cheio do passado 
e cheíssímo do futuro" e o caminho- que o 
próprio texto constitucional nos aponta é claro 
e preciso, mesmo que penoso e difícil. 

E se sabemos aonde chegar, todos os ven
tos serão bons, como quer Sêneca: "Não há 
bons ventos para quem não sabe_ aonde vai" 
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Que os senhores e as senhorasJecém-for
mados tenham uma atuação profissional gra
tificante e vitoriosa, em benefício de todos. 

E que todos, a socíedade brasileira que hoje 
os recebe formalmente, possam se orgulhar 
das senhoras e do_s senhores, como eu me 
orgulho hoje do privilégio de ter podido para-
ninfá-los. -----

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Concedo a palavra ao nobre Senador Júta
hy Magalhães. 

OSR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Brasil vai ficar às 
escuras a partir de 1991. Tenho insistido sobre 
esta sombria perspectiva, desde que vi de per
to as conseqüêndas do racionamento de 
energia no Nordeste, em 1986. 86 posso -dizer 
que é lamentável que, com todas as adver
tências e denúncias, inclusive da Associação_ 
Brasileira das Concessionárias de Energia, o 
governo Federal nada faça de concreto para 
impedir esta crise~ Agora mesmo, há pouco 
mais de_ uma semana, o Presidente da Asso· 
dação das Empresas Consultoras- de Enge
nharia A Gravina, recorreu à imprensa para 
afirmar que esta verdadeira medula da enge
nharia nacional- as consultoras-, que nas
ceu e se desenvolveu em tomo do planeja
mento energético, está à beira do caos. 

Dependentes imediatos da Eletrobrás e 
Concessionárias, as consultas estão, há me.
ses, sem receber as faturas de seus contratos 
e já antecipam a crise do setor com a demis
são em massa de engenheiros e outros té.cni
cos. Começa por aí o sucateamento da empre
sa brasileira que, com 6 racionamento, arras
tará ao abismo-o desenvolvimento racional. 

Que fazer? 
Aqui chamamos o Ministro Vicente Fialho, 

que compare_ceu a este plenário, no começo 
de maio passado, trazendo no seu depoimento 
apenas o testemunho de seu desconhecimen
to da gravidade_ dos problemas do setor elétri
co~: Tive oportunidade de demonstrar, aqui, 
que a cada suspiro de otimismo do Ministro 
correspondia um soluço de preocupações de 
seus próprios auxiUares. 

Resta-me, então, o caminho da denúncia 
para que os pósteros, que se debruçarem so
bre este momento angustiante da vida nacio
nal, encontrarem o registro desta Casa. 

E já que não aparecem os recursos para 
obras fundamentais, debruço-me, então, so· 
bre_os próprios indicadores do consumo de 
energia para chamar a atenção das autori
dades intermediárias do setor sobre a urgência 
de programas de redução do desperdício e 
redefinição do perfil industrial altamente ener· 
gético do Pais. _ -· 

É curioso, por exemplo, contastar que, ape.
sar da queda no nível da atividade económica 
e nos níveis de produção industrl~. esta de 
0,28% no primeiro trimestre do ano, o consu
mo de energia continue_ crescendo, neste 
mesmo periodo , 2,1%. Onde o paradoxo? 
Simples: os setores _eletrointensivos crescem 
mais do que a média do setor industrial exigin-

do coeficientes cada vez mais elevados de 
energia por tonelada. Veja-se, no quadro abai
xo, como o conjunto da sid.efurgia, alumínio, 
ferroligas, soda-cloro, extrativo-mineral e ci-

. Dentre _estes setores, alguns como a1umínio 
e soda-cloro, seja por razões de escala ou ra
cionalização interna, depois de conhecer picos 
de consumo relativo de energia em 1985, con
seguiram uma economia de até 10% nos coe.
fiCierites por· toneladas. O de ferroligas, entre
tanto, parece não conhecer estas medidas _e 
segue um curso de consumo de energia que 
talvez esteja a apontar cuidados: 

I 

··~ ALUMÍNIO 
c'klulio Vllt!I"W)" ... l!. 

Consumo de eJreTgia 
ehHrJca (Mwilft) ·•· :•: • 

. . ~. . ... .. ~- . . ... ~.::. ; .-.. 5,2, 5,31 5,9, CS,2 

75 e o 85' 'G7 

--SODA-CLORO 

I! 

··~:. 

a,91 4,21 3,4 1 
75 80 85' 67 

mente passaram de uma participação de 32,6 
mwh por tonelada em 1975, para 41,0 mwhlt 
em 1987, sendo os setores que mais conso
mem energia: 

FERROLIGAS 

Consuma d-~t eft611a ... 
ehitrlc:r (l.fwltlf) .:. . ; : ~ •' 

17;31 
.. 

" 
~ 

16,51 16,1 15,8 

75 so 85 ·. 87 

Estas observações levaram a jornalista Te-
reza Lobo do Jornal do Brasil, a registrar, com 
propriedade, uma extensa matéria sobre o as
sunto, publicada em 9 de julho passado, que 
"o conteúdo energético da produção nacional 
passou de 0,30 kwh/(JS$ em 1975, para 0,56 
kwh/US$ em 1985, praticamente o dobio do 
consumo de países europeus e Japão. Tais 
estudos da Eletrobrás não foram atualizados, 
mas estima-se que o Brasii esteja consumindo 
mais de 1000 kwh para cada-GS$ 1.000 expor-· 
tado". 

Ou seja, estamos na marcha à ré da revolu
ção tecnológica modema. EnCJuanto os países 
centrais avançam em inovações poupadoras 
de energia, nós continuamos insistindo no 
modelo do imediato pós-guerra, com estru
turas industriais -pesadas e altamente consu
midoras de energia. 

A origem deste processo, todos conhece-
mos. O Governo Federal coricedeu -imensOs 
subsídios na década passada para instalação 
de projetas eletrointensivos. AAlbrás e Alumar 
firmaram contratos de concessão-de tarifa 
subsidiada entre 1 O e 50% para exportação 
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de aluminio até o ano 2004. Oub:os só.ca_dl..lc_ 
cam no ano 2018 (ferroligas, no Pãrá). Graças 
a isso, fornecemos a energia mais barata do 
mundo: 

Países 

Bras1t 
Itália 
Frant:a
Inglaterra 

Preço Kwh/1985-US$ 

0,010 
0,015 
0,02:6 
0,04_0' 

Graças a este perverso processo de "pagar 
para ver" o desenvolvimento industrial em re
giões atrasadas, calcula.-s;e que o País perderá, 
até o final destes contratos, US$ I Pilhão e 
44milhões. 

(mporta destacar, também, que toda esta 
distorção no ·crescimento industrial brasileiro 
recente está também relacionado com a crise 
da divida externa do País. A produção de cres
centes megasuperávits, nem sempre plena
mente intemalizados no País, tem sido a tônlca 
da política econômica do Governo desde 
1982. As enormes dificuld_ades. a partir desta 
data, para rolar a dívida externa acumulada 
na década passada, no mercado voluntário 
de crédito intemactonJtl, _n_~o deram outra a!R 
temativa para o País senão a de forçar, ~_qual
quer preço; as exportações. Esta est(atégia 
suicida, portanto, de exportação de energia 
subsidiada, através dos derivados do alumínio 
e ferroligas, está associada à crise da dívida. 
Estivéssemos nós nu_m_a Situação externa mais 
côoda e poderíamos reverter _este quadro 
constrangedor de sermos forçados a racionar 
o consumo interno de _energia para despejá-lo 
no mercado externo. ~ 

Veja-se, nos quadros abaixo, como o coefi
ciente exportado de alumínio e ferroligas salta 
de 1% em 1975, para cerca de 50% da produ
ção em_l987. 

ALUMINIO 

1975 1980 1985 1981 

Proelução 121,3 26Q,6. 549,4 843,5 
(1.000 t.) 

exportac:ão 1,8 11.5 215,1 456,9 
(1.000 t.) 

FERROLIGAS 

1975 1980 1985 1987 

produção '255,8 548,1 757,3 823;8 
(1.000 t.) 

exportação 
(1.000 t) 

58,6 175,6 __ a48,4_ 3B7,2 

Estes fatoS ·estão na orlgem das Conclusões 
da Eletrobrás, que indicam que a energia in· 
corporada nos produtos exportados que era 
de 674,9 kwh/US$ 1.000 exportado em 1975 
e de 62;8 kwMohelada tenha se elevado, em 
1984, para 895,8 kwh/US$ 1.000 exportado 
e 179,6 kwhftonelada.~ 

Desejo ressaltar que todo este grande esfor
ço destinado, em última análise, ao pagamen-

to da dívida externa numa conjuntura de illquiR 
dez no mercado de diVisas nem resolve o im~ 
passe da dívida, que se reanima a cada ano 
frente aos compromissos sempre crescentes, 
nem se realiza da forma como muitos suR 
põem. 

Estudos recentes do FMI demonstram, por 
eKemp1o, que vários mecanismos e -processos 
impedem o ingresso no Pafs das divisas resul~ 
-tantes de_ exportações feitas_. De maio de 88 

- ã m"alo deste ano, dos US$ 34,4 bilhões exporw 
tactos, só US$ 12,8 foram efetivamente inter~ 
nadonaUzados.lsto porque existem operações 
que praticamente se cancelam como as de 
drawRback ou pagamento de fretes _de comérR 
do exterior. _Outras se constituem em créditos 
a países de "alto risco", COffio Polónia, alguns 
países africanos e até parceiros latino-ame
ricanos, como a vizinha Ar-gentina. 56 em créR 
ditos int.ra~regionais, o País detém QS$ 3,6 
bilhões, sendo que US$ 300 mil não liquidaR 
495 pela Argentina. Desejo registrar que nada 
oponho ao Acordo de Livre Comércio que o 
Brasil tem com este país, merc:ê do qual, indu R 
sive, estamos registrando sistemático supeR 
rávit comercial bilateral. Creio, até, que este 
terá paSsado para a História como uma coraR 
josa e quase solitária realização do Governo 
Sarney. 9 Brasil tem atê mesmo obrigação, 
qual não seja a de implementar dispositivo 
constitucional neste sentido, de prosseguir a 
consolidação de wn bloco regional latino-a~ 
mericano capaz de fazer frente à realidade dos 
blocos se organizar em torno da Europa Oci
dental, Japão e Estados Unidos. 

Resta-nos, pojs, neste contexto, a América 
Latina e o Atlântico Sul. Nada oponho, pois, 
ao Acordo com a Argentina e aos esforços 
de integração continental. 

Mas destaco que, a nível global, o País está 
perseguindo uma estratégia de comércio exte
rior a cuStoS: elevadíssimos, na contramão da 
revolução tecnológic_a em curso nos paises 
desenvolvidos e que chegou a hora de parar, 
pelo menos, para pensar. Porque, no futuro, 
as gerações mais jovens não nos perdoarão 
por não conhecerem as luzes do desenvol
vimento. 

·Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu~ 
rival Baptista. 

O SR. LOQRIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. PreR 
sidente, Srs. Senadores, o Brasil tomou-se, 
nos últimos anos. a oitava economia do mun
do. Cresceu, indiscutivelmente, em vários seR 
tores, enquanto outros não lhe acompanha
ram o ritmo. Bem sabemos que vários pontos 
de estrangulamento retardaram o desenvol
vimento harmónico e integrado do país e da 
própria sociedade. Têm sido inúmeras as veR 
ze&- que no parlamento, na imprensa e nos 
diversos foros de discussão e debates no país 
se tem denunciado e protestado contra a má 
distribuição dos benefícios do progresso porR 
que tem passado a Nação brasileira. 

O Pais tem a resgatar, ainda, várias dívidas. 
A dívida financeira, interna e externa, e uma 
dívida social çonsiderável, na qual o atual goR 
vemo tem se esforçado para amortizar, e isto 
ninguém pode deixar de levar em conside
ração. Há dificuldades, mas elas são reflexo 
de uma conjuntura de fatores nascidos nesta 
fase de nossa época e outros, que são a maiOr 
parte, herdados de períodos anteriores. 

A salvação do Brasil não cabe exclusiva
inente ao governo, mas -a todos, em conjunto 
ou isoladamente, que tenham algum nível de 
pod_er e influência. 

ocupo -a tribuna, nesta oportunidade, Sr. 
Presidente, para ressaltar, com entusiasmo, o 
desempenho extraordinário que teve em nosR 
so País o setor de Cõmurik:8ÇôeS. -

Fomos pioneiros na América Latina, desde 
os tempos do lmpêrio, graças às iniciativas 
e interesses de Pedro n em nos incluir no rol 
dos países preocupados com o desenyolvi
mento dos meios de comunicação para me
lhor se conhecer e se integrar, considerando 
as dimensões gigantescas do seu território. 

O desenvolvimento do setor de comunica· 
ções teve grande contribuição, e isto não se 
pode refutar, das Forças Armadas, principaiR 
mente do Exército brasileiro, cuja maior ex
pressão nesta área ê_o Marechal Cândido Ma
riano da Silva Rondon. 

Mas falemos das comunicações de hoje, 
Sr. Presidente. 

É motivo de orgulho para todos -nós brasi
leiros sabermos que o Brasil é um dos países 
mais avançados do mundo em matéria de 
telecomunicações. 

Há poucos dias um humorista afirmava que 
se existia no Pais uma crise de confiança, os 
brasileiros acreditavam, pelo menos, em uma 
empresa nacional, que era a ECf, o que eles 
talvez não acreditassem era o que estivesse 
escrito nas cartas. 

A ECf teve a grande contribuição de um 
sergipano, Coronel Adivaldo Cardoso Botto de 
Barros, no processo de reestruturação que a 
criou, a partir dos antigos Correios e T elêgra
fos, é hoje um patrtmônio nacional de credibi· 
~ade. Basta dizer que as cartas aéreas expe
didas até o fipal da tarde de UI'Jl dia chegam, 
a 22 capitaJs, 30 cidades do interior, 11 da 
Amazônia, no dia seguinte em _que são entre
gues, dependendo do critério da urgência. 
Sem contar os outros seiViços valiosos e avan
çados que a empresa preSta, com wna rapidez 
e eficiência comparáveis aos países mais de
senvolvidos nesse mister. 

Em matêria de rádio, televisão e telefonia, 
se nos reportarmos à situação de algumas 
décadas atrás, é surpreendente o progresso 
que alcançamos com o desempenho dos sis
temas da Embratel e da Telebrás, em suas 
ligações por satélites e sofisticados equipa~ 
mentes de transmissão e recepção que se 
:aprofundam em teq~ologia na área de infor~ 
mática. 

Podemos dizer que o Brasil está hoje prati .. 
camente integrado pela diversificada capilaR 
ridade dos meios de comunicação, que nas 
suas variadas manifestaçàes chegam aos 
mais JonQmquos pontos de nosso imenso ter-
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ritório, inte9rando suas populações ao con~ 
junto da nacionalidade. 

E O (Jue é admirável, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é o nível de nacionalidade na pro
duçllo destes sofisticados e complexos equi
pamentos e acessórios utilizados nas teleco
municações brasileiras, o ride 95% destes pro
dutos são genuinamente n!lcionais, produzi
dos em nossas empresas pela mocidade 
egressa, ontem e hoje, de nossas universida
des. 

Acompanhando o crescimento ftSico do se
ter de telecomunicações está também a d~ 
manda, que já provoca, na área de telefonia, 
por exemplo, níveis de congestionamento nos 
horários comerciais. 

As comunicações nó Brasil são, realmente, 
um setor de grande vitalidade não somente 
para a economia nacional, mas, principalmen
te, para o desenvoMrnento de nossa cultura 
e da própria sociedade. 

Tenho em mãos, texto da palestra que pro:
nunciou o ilustre Ministro das Comunicações, 
Doutor Antônio Carlos Magalhães, na ~ola 
de Comando e Estado Maior do Exército, no 
Rio de Janeiro, no irúcio deste mês, em que 
discorre sobre a politica de Comunicações, 
apresentando um perfil dos antecedentes e 
da sitUação atual deste poderoso setor da eco
nomía nacional. Este documento sintético, di
dático e de conteúdo valioso para melhor se 
conhecer o que estamos realizando nesta ~rea 
faz importantíssimas revelações, incluindo re
levantes perspectivas para um futuro próximo 
em que estaremos entrando maciçamente na 
mlcroeletrônica, como componente funda
mental das telecomunicações, razão pela qual 
solicito que seja o referido 'texto incorporado 
a este meu pronunciamento. 

E conclui o ilustre Ministro em sua palestra 
com wna preocupação que todos n6s temos, 
quando consideramos que a mídia eletrôníca 
"é instrumento de extrema valia ao desenvol
vimento e à própria identidade nacional. A ela 
jamais pode escapar a defesa dos valores mo
rais, cuhurais e éticos, consolidados em nos
sas tradições". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerrando 
estas minhas breves palavras, não poderia dei
xar de registrar, por uma questão de cons
ciência e reconhecimento, que uma parcela 
considerável do progresso do setor de teleco
municações em nossos _dias, deve-se, tam
bém e principalmente, ao inegável apoio, inte
resse e inkiativas prestigiadas pelo Sr. Presi
dente da República, Dr. José Samey, que tem 
sido um abnegado condutor dos programas 
de desenvolvimento setorial patrocinados pe
Jas ações do governo -e cf ·trabalho eficiente 
desenvolvido pelo Ministro Antônio Carlos Ma
galhães, que tem demonstrado no Ministério 
pleno conhecimento no setor das comunica
ções e suas prioridades. (Muito beml Palmas) 

DOCilMENTOA at.!ESE REFERE O 
SR. LOORIVAL BAPTlSTA i!M SEU DIS
CURSO: 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
POLITICA DE COMUNICAÇóE:s 

PALESTRA PROFERIDA PELO EXM' 
SENHOR MINISTRO DAS COMUNICA
ÇÕES, DOUTOR ANTONIO CARLOS 

-·ftMCUilJViEs, IYA ESCOlA DE COMAN
DO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCfTO, 
'- ESCEME, RIO DE JANEIRO, 2 DE 
AGOSTO DE 1989. 

1. Introdução: 

A preocupaçào em dotar o Brasil de eficien
tes sistemas de comunicações tem sido cons
tante desde o lmpério. 

Em verdade, D. Pedro li, um monarca reco
nhecidamente empenhado no desenvolvi
mento homogéneo do Pais, nos legou o em
briao dos atuais sistemas de teJecomunica
ções e correios. 

Tal procedimento permitiu que fôssemos 
vanguardistas na América do Sul na explo
ração da telegrafia e da telefonia. 

Ainda no reinado de D. Pedro II, cabos sub
marinos enlaçaram as cidades.Jitorâneas do 
País ao coOtinente europeu, permitindo, em 
pleno século XIX, a interligação com a Ew:opa 
e os .EEUU. através dos mais atualizados siste
mas de _telégrafos disponíveis. 

Contudo, até ·as comunfcações atingirem, 
no PaíS,-o ·atual eStágio de d.esenvoMmento, 
muitas oscilações na condução da política se
teria! impeáirãrrl que ãs comunica_ções se ex
pandí.Ssem ordenadamente, drcunstância que 
determinou o quase colapso do início dos 
anosoo.· · 

Vale assinalar que o Exércitõ, através de 
seus quadros, desempenhou papel relevante 
nas origens do procesSo. que, há quase 3.0 
anos, impulsionou a grande revolução das co-
municações brasileiras. . ·- __ . _ 

Efetivamente, pertence ao Exército o pri~ 
meiro centro de atos estudos a diplomar, es
trategicamente, engenheiros de telecomuni
cações no País. 

Eriml egresSos do fnstitutÇ> Militar de Enge
nharia os profissionais que emprestaram valio
sa assessoria ao Congresso Nacional na ela
boração do Código Brasileiro de T elecomuni
~ç_ões,_ diplÇlma que balísou os atuais rumos 
do setor, no que diz respeito ao segmento 
das telecomunicações. 

A lucidez dos parlamentares que elabora
ram __ ~sta lei conferiu-lhe indiscl!tivel pereni
dade, tanto que, ainda hoje, ela se mantém 
extremariiente atual tomando desaconselhá
vel qualquer tentativa para derrogá-la. 

Impõe-se ainda dizer que foram igualmente 
militaies os profi.Ssíonais -que participaram da 
transformação do anacrónico departamento 
de correios e T elegráfos em modema empre
sa pública, como ocorreu eni 1969, por força 
do Decreto-Lei~ 200.-

Tal decisão revestiu-se, ta!Jlbém, de pleno 
êxito, e disto somos todos testemunhas. 

~._o m<><lelo: 
A decisão de implantar o atual modelo para 

o sétoracompanh_QU, a seu tempo, uma ten
dência que se faZia presénte nà maioria dos 
países desenvolvidos, onde as comunicações 
eram oferecidas diretamente aos usuários por 
organizaÇões estatais. 

Além do mais, ao adotar-se o modelo vigen
te, o Pais não dispunha de empresários priva
doS com porte suficiente para assumir com
promisso de tamanha envergadura. 

Passadas mais de duas décadas, a estrutura 
posta em prática ainda satisfaz razoavelmente 
às exigências da sociedade, o que não des
carta a possibilidade de. em futuro não remo..:·
to, admitír-se a refõimulaç.?!o de suas linhas 
mestras.Torna-se, contudo, aconselhável veri
ficar os resuJtados pretendidos pelas nações. 
desenvolvidas nos programas de privatização 
postos em prática. 

3. o Mlnlstério: 

Estamos Pfojetando o orgartógra:rna do Mi
nistério. (T.l) Cabem, a propósito, os seguin
tes esclarecimentos: _ _ 

I) COnlJ>ete_à adminiStrãÇâO direta do Mi
nistériO a coordenação, supervisão, normati
zação e fiscalização das áreas. de telecomu
nicações - inclusive radiodifusão - e dos 
serviçOS postais e de telegramas, sendo atri
buída a empresas vinculadas a condl:lção dos 
programas e projetas setoriais; 

2) cumprem à secretaria geral, diretamente 
subordinada ao titular da pasta, as atividades 
de planejamenlo, orçamento, modernização 
administrativa e programação financeira, 
compefiildo~lhe, tambérp,_ ~a elaboração_ de 
normas e regylamentos aplicáveis a todos os 
serviços de telecomunicações. São-lhe tam
béin afetas a supeiVisão e a coordenação dos 
assuntos internacionais de interesse do setor; 

3) o Dentei é o órgão encarregado dé orien
tar, fiscalizar e controlar a aplicação da legisla
ção de telecomunicações; 

_ 4) à Empresa Bra_síleira de Cozyeios e_Telé
- grafos1 urila empresa ·pública vinculada ao mi
nistério, compete explorar, em regime de mo-_ 
nOpólio, os serviçOs po~s e de telegramas; 

5} a Telebras é a "holding", de um sistema, 
o sistema Telebrás. A ela compete, cumprindo 
d.iretrlzes emanadas do ministério, planejar, 
coordenar e orientar os serviços públicos de · 
telecomunicações. 

Além da holdíng compõem o sistema Tele
brás I (uma) empresa operadora de serviços 
de longa distância, a Embratel, 25 empresas 
pólo e 3 empresas de serviços locais. (f.2}. 

À Embratel cabe explorar os troncos interes
taduais, além de assegurãr comunicações in
ternacionais, através dos satélites Intelsat e In
marsat, este para comunicações marítimas. 
Rotas alternAtivas são propiciadas pelos cabos 
submarinos brus, bracan e atlantis, fazendo-se 
por enJace terrestre as comunicações com a 
Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Conta ainda a Embratel com os satélites 
domésticos Brasilsat I e li, conquista recente, 
que além de ampliar largamente as possibi# 
lidades de interiorização das telecomunica~ 
ções, abriu caminho à expansão da televisão. 

·A transparência apresenta os troncos do sis~ 
tema naciorial de telecomunicações. (T.3) 

A capilarlzação dos serviços, nós EStados 
e T etritórios, é asSegurada pelas denominadas 
empresas-pólo, que resuJtaram da aglutinação 
do quase milhar de operadoras que existiam 
quando da criação do sistema T elcbrás. 
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Desde então_ passou~se a contar, quase ex~ 
clusivamente, com apenas uma concessioná
ria por unidade da federação. 

4. Política Setorial: 
Reconhecendo que a existência de um efi

ciente sistema de comun{cações não somente 
garante a ampla diss_eminação da infonnação, 
encarada_ çomo vetor de fomento cultural, co
mo também constitui indispensável instru
mento ao fortalecimento da modema econo
mia, toma-se fácil de entender sua importân
cia para um país com as cara.ct~rístic_as do 
Brasil. 

Somos ainda uma N_ação el}'!ergente, en
frentando dificu1dades para cuja erradicação 
as c.omunicaçõ_es deseropenham papel desta-
cado._ .. __ 

Note-se que os segm~nb;>_s_ _gª-- sgciedade 
brasileira são multivariados, uns já ingressan
do na era da informação e_ outros _ainda não 
vivenciando as benesS<!s.da ~(a inçlu,s~l. _ 

A cada um toma-se necessário conferir t(a
tamento condizente com s).ülS pecu1iaridades. 

Por conseguinte, as diretrizes finnadas pela 
presente administr.flçáo_obje.tivaram: . 

a} resgatar as neces~id,ades d~s regiões in
terioranas, através de piogramas rurais e de 
interiorização; 

b} intensificar programas capazes __ de, a 
custos reduzidos,_ ofertar serviços às popula~ 
ções de baixa renda; 

c} atender aos centros produtivos do País, 
cujas exigências sãQmaiores, oferecendo:lhes 
serviços da _mais avançada te<::nologia. 

As empresas v:incuJadas ao ministêrio fo
ram, pois, empenhadas em çQO.cr_etizar proje
tas de atendimento às ár~s rurais ou destina
dos a tomar cada vez mais accessível a ul:i1iza
ção dos serviços telefôfllc_p__s e postais. -

Com isto, busc::ou-s_e._ beneficiar vilas e po
voados ainda não inte_grados ao sistema na
clonai de telecomunicações, ou precariamen
te_atend_idos por serviços postais. 

Nos grandes centros urb~nos, d~te~minou
se maior ênfas_e na .iiJlplanfação de telefones 
públicos, telefones semipúblicos_ ou c:::entrais 
comunitárias. 

Tais preocupações, de c_unho predominan
temente social, não excluíram, contudo, a con- _ 
secuçã.o de_ programas e projetas destinados 
a prover de modernos seiYjços as áreas mais 
produtivas, geradoras da IT@ior parcela de ri
queza nacional. 

5. Telecomurúcações: 
Focalizemos, agora, o segmento das teleco- -

munlcações públicas. 
Ao assumirmos a pasta, nos defrontamos 

com um quadro que já se configurava r:rônico: 
por longo período o setor_n_ão vinha investindo 
a nível de suas efetivas neces5;idades, além 
de estar sendo penaliui.do_ por tarifas irreais, 
reajustadas ordinariamente aquém dos pata-
mares inflacionários. _ - -

Para concretizar nossas metas~ foi neces-
sário, de~e o inicio, conrentrar esforços para 
a reversão de_ tal panorama. 

Neste propósito, logramos êxito. 
Os resultados obtidos podem ser verifica

dos através d_ps gráficos agora projetados (T.4 
e T .5). Observem a amplia!;ão _crescente dos 

tetos de investimento setoriais, a partir de 
1985, e a recuperãÇão, ainda que pardal, dos 
padrões tarifários. 

Na tabela referente à recuperação tarifária, 
deve~se atentar para a curva dm~ níveis salaQais 
do país, em comparação com a do índice geral 
de preços. Pode-se verificar uma redução acu
mulada do poder aquisitivo da massa média 
de usuários, circunstância que limita a adoção 
de p_a~ares tarifários mais significativos. Daí 
resuJta, em compai'ação com outros países, 
que os seiViços telefônlcos básicos no Brasil 
são inquestionavelmente mais baratos. (T.6) 

Tal aspecto nos cria justas preocupações, 
pois a exec:ução de projetas mais ambiciosos 
de telecomunicações, como irá fatalmente exi
gir a informatização crescente do país, depen~ 
derâ de tarifas condizentes ~mos programas 
a deSenvolver. __ 

No momen~ç~_d~e-f?e crec!itar à eficácia de 
nossas_~mpresas, os ·ganhos de desenvolvi
mento alcançados. 

Observem neste gráfico (T. 7) a escala des
cendente de empregados por terminal, mani
festação inequívoca de que o rendimento do 
sistema Telebrás çl~orre do aumento de sua 
produtividade. 

Tal condição tem permitido, em meio à pró
pria crise, resultados bastante satisfatórios. 
Com destaque. para o período março 85 -
deZembro _88, os gráficos projetados revelam, 
consecutivamente: 

19) Número de terminais instalados; (T.8) 
?9) Número de loc:a1idades atendidas; (T.9) 
39 ) Número de telefones públicos insta1a-

dos; (T.IO) 
4"'} Número de terminais de telex implan-

tados. (T.Il) -· __ _ 
Ressal~os. em separado. a evolução ma

nifestada na área de comunicações de dados, 
cujo cresclrrii:mto vem sendo bastante expres
sivo, como revelam as transparências. 

Elas revelam o crescimento da rede nacio
nal de pacotes e das termina~;ões transdata 
(T.l2 e T.3). 

À medida que o setor cresce, aumentando 
a oferta de telefones, telex e serviços de corou~ 
nicações de dados, amplia-se também_ a de
manda. Ao mesmo tempo, avoluma-se um 
problema para cuja solução o sistema Tele-~ 
brás vem lutando: a redução da qualidade dos 
serviços. Neste campo, a taxa de congestio
namento das linhas é o aspectos mais crítico. 

O congestionamento deriva do aumento 
significativo do tráfego telefônico e das r~tri
ç:ões d_e investimentos oCorriàas no perfodo 
83/85._ -. .. .. . 

_ Pa_ra superar esta situação, pusemos em 
prática um plano, envolvendo não somerite 
ações no âmbito da operação, como também 
a contratação de novas ampliações, com vis~ 
tas, praticamente, a duplicar a capacidade 
atual da planta. 

No que tange à operação, procuramos a 
otimização do uso das facilidades existentes, 
através de remanejamento e/ou utilização das 
reservas_ disponíveis. Estas ações, embora não 
tenham sido suficientes para resolver o proble
ma, têm sido vitais no sentido de evitar maior 
degradação na qualidade de serviço. 

Em caráter emergendal, com o objetivo de 
desestimular o tráfego rias horas de maior mo
vimento e incentivar o uso do telefone nas 
horas ociosas, introduziu-se o adicional de 
50% nas tarifas interurbanas nos períodos _de 
9 às 12 horas e de 14 às 18 horas. 

A ativação das ampl!a~ões em curso esten
der-se-à até 1990, QUando, efetivamellte, a 
qualidade de_serviço deverá retomar aos níveis 
já alcançados no passado. 

6. Radiodifusão: 
~guns esclarecimentos se tc?mam pertiJlen

tes sobre a radiodifusão que, no país, é atM- -
dade eminentemente privada. 

Nela a ação do Estado é exclusivamente 
complementar, com atuação restrita à área 
de educação ou para atender a regiões de 
baixa densidade demográfica, não supridas 
por emissoras privadas. 

Ao Ministério, além de desencadear e _ _ins
truir os processos de conceSsão _a serem ratifi
cados pelo Congresso Nacional, compete fis
calizar o desempenho técnico das emissoras, 
atravéS do Dentei. 

Um dos. principais objetivos fiXadOs pe!ia 
atual administração foi ampliar a cobertura 
de todo o País por emissoras de rádio e tele-. 
visão. _ 

Assim agimos por reconhe<::ermos a impor~ 
tância do uso disseminado da Mídia ~letrônica 
para defmir programas Educativos-CúJturcijs, 
ou de lazer, encargos como instrumentos in
dispensáveis à consolidação do processo de 
des_envolvimento. 

A propósito, vale um parêntese dada sua 
reconhecida capacidade de influir sobre hábi~ 
tos e costumes, o conteúdo,da programação 
exige justificável atenção de quantos têm a 
atnbuição de defini-lo. 
_Tornou~se consensual, numa sociedade 

pluralista e democrática a necessidade çl.e 
imergir da pr_ópria comunidade a fixação dos 
parâmetros que delimitam esse conteúdo. 

Por certo a eliminação da censura para di
versões públicas, como consta- do atual texto 
Cõnstitucional, amplia a responsabilidade dos 
concessionários de rãdio_fusão, g~e não ·deve
rão desconsiderar a ful)ção elevada e nob_re 
da mídia eletrônica. 

Tenho plena convicção de que a liberdade 
é o esteio _fun_d~ental para a existência de 
uma radiofusão operosa e prestante. 

Não dissocio, contudo, o exerddo dessa 
_libe~dade de outro princípio basilar da radiodi
fusão: a responsabilidade. . 

Se consider;mnos que a radiodifusão é ins
trum-ento de extrema ~ia ao desenvolvimento 
e à própria lndentidade Nacional, a eia jam.:liS 
pode e_scapar a defesa dos valores morais, 
culturais e éticos, consolidados em nossas tra~ 
diç:ões. 

faço tais c:onsiderações por ser permanen
te argüído sobre este tema, em palestras desta 
Natureza. . _ . 

Em nossa gestão, além de se aperfeiçoar 
o regulamento de radiodifusão, forarri elãbo-
radas nOrmas reguJando a instituição da AM. 
Stério, e a multiplexação dos canais de FM. 

ReguJamentou-se, também, o serviço espe
cial de televisão por assinatura - Tva, que 
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permite a transmissão de programas, por si
nais codificados do Pais uma forma alternativa 
de televisão. 

A transparência revela a evolução da radio
difusão Brasileira nos últimos anos. (T.14). 

7. Serviços Postais. 
Data de 1969 a transfonnação do Anacrô

nico departamento de Correios e Telegráfos 
em empresa pública, a ECT, que passou a 
contar com a flexibilidade indfspesável conse
cução das grandes modificações que se impu
nham e que tiveram curso a partir de 1971. 

Frutíferos foram os resultados, e a Empresa 
BrasileH-a de Correios e Telegrafas goza atual
mente de excelente conceito. 

A partir de 1985, executando as diretrizes 
para interiorizar, popu1arlzar e modernizar os 
serviços, a ECT, a cada ano, vem registrando 
boas taxas de crescimento, com melhoria de 
desempenho. 

Observem na transparência a evolução acu
sada, nos últimos 4 anos, pela ECf (T.15). 
Notem os acrécimos ocorridos em postos de 
atendimento, agências com serviço· telegrá
fico, localidades com telegrama fanado, EfC. 

Na introdução de novos serviços, procurou
se, no próprio mercado, formas simplificadas 
para apoiá-lo na execução das atividades pro
dutivas, financl'!iras, comerciais, e mesmo so
ciais; Assim, o franqueamento de cartas -
FAC, o sedex mesmo dia, o Post-Grama e 
o Sedex a cobrar. TOdos foram implantados 
com enorme aceitação dos usuários. 

Convênio foi também firmado com a Càixa 
Económica Federal, permitindo aos poupa
dores realizarem depósitos e abrirem cader
netas nas agêndas e postos de correios. 

Favorecendo o fluxo de comunicação em
presa-usuário foi, também, instituído o Sau 
-setviço de atendimento ao usuário qUe per
mite, através do prefixo 159 informações so
bre horários, tarífas, servi ç:os e procedimentos. 

A nível Internacional, implantaram-se o Ex
press Post, o Expott Posto Express Mail Servi
cee o Vale Postallntemadonal. 

Entre 1 g84 e 1988 o tráfego postal etele_grá
flco apresentou evolução de 23,4% e a quali
dade dos serviços, acompanhando esta ten
dência, passou de 76,9% para 86,6% nomes
mo período. 

Medidas racionalizadas foram introduzidas 
domiciliária, permitindo que, ao final de 1988, 
os serviços prestados acusassem 6timos ní· 
veis de qualidade, não obstante o crescimento 
de 23,4% no tráfego. 

A situação econômica-financeira da Ect no 
perlodo 84/88, manteve-se estável, apesar de 
a empresa ter sido submetida a urna política 
tarifária Rígida. 

Tal como nas telecomunicações. a seqüên
cia de reajustes tarifários a níveis inferiores 
à elevação dos custos operaciona[s, limitou 
recursos para investimentos de infra-estrutura. 

Projetamos, agora, alguns gráficos e tabelas 
que permitem justa avaliação do desempenho 
dos correios: 

19) Qualidade dos serviços: a qualidade dos 
serviços prestados pela ECT se evidencia 
quando comparada aos sistemas norte-ame
ricano e canadense. Fica patente que o correio 

brasileiro presta serviços com qualidade supe
rior, (T.l6) 

2~) Abiangência do atendimento: Graças à 
expansão da rede de atendimento reduziu-se 
sensivelmente a distância média entre as uni
dades, aproxiinando mais a ECf de seus 
usuários; (T.17) 

39) Objetos postados por empregado: este 
indicador evidencia a evolução da produtivi
dade interna, fruto de um treinamento efetua
do com o objetivo de assegurar atendimento 
mais eficiente; (T.l8) 

49) Transporte Aéreo: A rede postal aérea 
noturna, interliga 22 capitais estaduais e mais 
30 cidades do interior, inclusive 111ocalidades 
da amazônia, através de 46 aeronaves freta~ 
das. A freqüênc:ia diária, as rotas e horários 
permitem que todas as correspondências ur~ 
gentes, põstãdas até o final da tarde, sejam 
preparadas e transportadas durante a noite 
para entrega aos destinatários no dia seguinte. 
(T. 19) 

8. DesenvoJvJrnento Industrial e Tec
nológico: 

Não poderíamos apresentar uma visão sete
ria! sem ressaltar a política _de desenvolvimen
to industrial e tecnológico implantada pelo mi
nistério, com o objetivo de prover o setor de 
indústria própria. 

CqnSta do código brasileiro de telecomu
-hlcâções o princípio segundo o qual devemos 
dispor de parque fabril capaz de suprir nossas 
necessidades, com produtos fabricados no 
país, desde que possível sob concepção tec
nológica nacional. 

A política setorial sempre se voltou, portan
to, para gerar localmente os produtos utiliza
dos nos projetas de telecomunicações. 

Nesse contexto, abuscade capacitaçãotec
nológica e industrial tomou-se meta de capital 
importância. 

Tal conquista deve-se processar de forma 
flexível. A_ necessidade de imprimir moderni
dade ao segmento industrial impõe, muitas 
vezes, a absorção pura e simples de tecnologia 
estrangeira, situação em que se torna prefe
riVel descartar o desenvolvimento interno. 

Para viabDizar a existência de parque pró
prio, foram estabeleCidas as seguintes exigên
cias: 

a) incentivo ao controle, por capital brasi
leiro, das indústrias estrangeiras de telecomu
nicações ·aqui instaladas; 

b) otimização do índice de nacionalização 
dos equipamentos por elas produzidos; 

c) transferência, ao País, da tecnologia dos 
eqwpamentos fabricados, com apoio em tec
nologia externa; 

d) desenvolvimento interno da tecnologia 
de produtos utilizados pelo setor. 

O setor promove atividades de pequfsa e 
desenvolvimento no CPqD da Telebrás, cuja 
atuação se processa em permanente entrosa
mento com a indústria e a universidade. 

Cerca de 2% da receita líquida do sistema 
telebrás lhe é repassada para atender a seus 
compromissos de PSD. 

O ·Quadro que estamos projetando (T.20) 
especifica os Principais projetas em curso no 
centro. -

Considerando que a evolução da microele-
trônica assume importância crescente na mo
dema tecnologia de telecomunicações, o miM 
nistérto determinou ao CPqD o desenvolvi
mento prioritário de projetas especificas nesta 
área, como forma de assegurar capacidade 
estratégica ao setor, sobretudo na difusão dos 
"'CHIPS"". 

A transparência revela os resultados já obti
dos pelo CPqD (t21}, e os produtos nela rela
cionados já se encontram em linha industrial 
de produção. 

Além do CPqD, dispõe também o ministério 
de outro órgão, ·o Geicom (Grupo ExecutivO 
lnterministerial de componentes e materiais), 
encarregado de estudar os aspectos técnicos 
e institucionais relativos à importação e á fabri
cação de insumos necessários à produção do 
parque industJial. 

Entre outras atribuições, compete ao Gei
com: 

-Orientar os empresáriOs nâ busca: de no
vas oportunidades industriais, fornecendo
lhes informações de mercado capazes de evi
tar a concorrência predatória entre empresas, 
no pais; 

- Verificar e controlar detalhadamente o 
contéudo de insumos importados nos equipa
mentos de comunicações; 

-Coordenar, de modo informal, reuniões 
específicas de fabricantes de componentes e 
equipamentos, visando à progressiva substi
tuição de insumos importados. 

São indiscutíveis os resultados alcançados 
pela política industrial adotada, seus méritos 
se confirmam pela produção, no país, de qua~ 
se 95% dos equipamentos utilizados nos pro
jetas de telecomunicações. O importante é 
que ela inclui o estímulo à atração e caphais 
estrangeiroS e à captação de novas tecnolo
gias, fato que a identifica plenamente com 
nossas metas de desenvolvimento. 

Pela~ transparências que estão sendo apre
sentadas podemos ter uma noção do atual 
estágio do parque industrial. (T22 e T.23) 

Convém enfatizar que, se não dispuser de 
uma indústria de telecomunicações atualizada 
e forte, um país com as nossas dimensões 
pouco poderá fazer para ingressar na econo
mia de informação, onde o desenvolvimento 
tecnológico assume posição Prevalente. 

Assim, para não sermos caudatárias dos 
mais recentes avanços tecnoJógicos, impõe
se a permanente troca de experiências com 
os países de vanguarda 

Toma-se, pois, recomehdãVel a cónsti.tuiçáo 
_ de Jolnt-Ventures entre empresas nacionais 
e estrangeiras, desde que se assegurem condi
ções à transferência de-tecnologia e se mante_~ 
nha o poder decisório em mãos brasileiras. 

Seria criminoso c6ar obstáculos à incorpo
ração de modelos extenios, quando estes pro
piciarem maior produtividade e eficiência. 

Assim pensando condenamos todos aque
les que, invocando falsos conceitos de auto-a
firmação no campo da informática, têm obsta
do a livre expansão do processo_ produtivo no 
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terreno da microeletrônica, restringindo a cria
tividade e criando entraves à inçorporação da 
tecnologia externa, lançando mão de falsos 
conceitos de nacionalismo. 

Tal postura, adotada de modo extremamen
te discrlcionãrio tem, sem dúvida nenhuma, 
impedido ou limitado seu desenvolvimento no 
país. 

Cumpre, sim, criar todas as facilidades que 
ass_egurem o permanente acompanhamento 
da evolução tecnológica, que se processa 
além fronteiras._ 

9. Atuação Intema~onal: 
fmpõe-se destacar o importante papel que 

o Minicom vem desempenhando na área inter
nacional, com sua política de prioridade à coo
peração técnica e de apoio às atividades co
merciais de exportação. 

A situação atual das telecomunicações nos 
países do hemisfério sul requer novas estraté
gias para acelerar seu desenvolvimento, sendo 
imprescindível a concentração de esforços de 
todos os setores interessados, sejam governo, 
empresas, instituições fin"nc.eiras ou organis
mos multilaterais. 

Nossa atuação tem sido orientado no sen
tido de aprofundar e reforçar o diálogo entre 
esses vários segmentos, objetivando corrigir 
os desequilíbrios e procurando catalisar as de
mandas e ofertas a ntvel de c.ooperação ecoM 
nômica, cientifica e tecnológica. 

Temos dedicado especial atenção aos pro~ 
gramas de cooperação com outros países em 
desenvolvimento, notadamente da América 
Latina e África, procurando mobilizar recursos 
humanos, técnicos e financeiros para estimu
lar o inter<:âmbio de infonnações e experiên
cias entre as respectivas administrações de 
comunicações. 

Assim, no período de 1985 até meados de 
1989, foram realizados 110 missões de coope-
ração técnica no exterior e foram treinados 
170 técnicos estrangeiros no Brasil. 

O Minicom tem também atuado como im~ 
portante instrumento políttco de apoio às em
presas brasileiras, abrindo-lhts as portas das 
administrações governamentais e garantindo 
a qualidade de seus produtos o que normal
mente ê conseguido através dos acordos de 
cooperação bilaterial. 

Considerando que cada país tem suas exi
gências e peculiaridades, e que o setor de 
comunicações bras~eiro ainda não tem tradi
ção como exportador de bens e serviços, os 
maiores entraves até então defrontados por 
nossas operações comerciais são de natureza 
eminentemente politica, o que justifica_o apoio 
do Minicom a tais atividades. 

No período 1985-1988, as operações co
merciais promovidas pelo ministério atingiram 
o montante de US$ 400 milhões, dos quais 
cercn de US$ 250 milhões em contratos já 
assinados deUS$ 150 milhões já negociados, _ 
mas ainda dependendo de linhas de _crédito. 

10. Perspectivas Futuras: 

Em que pese as lirnltações de nossa econo
mia, urge desenvolver projeto que assegurem, 
a custos compatíveis, a ampliação das facilida-

des . existentes, de fo~ma a dotar os centros 
mais produtivos de atendimento baseado nas 
mai_s recentes conquistas tecnológicas. 

Ninguém pode desconhecer que a incorpo" 
ração dos beneficias da inf6rii1ática ao cotidia
no é fenômeno que tende a se alastrar com 
incrível rapidez, Cõbrando urgentes defmições 
das nações em desenvolvimento. 

Para ajustarem-se aos novos tempos, elas 
devem atuar com pragmatismo, sob pena de 
pagarem um preço muito alto por qualquer 
omissão. 

Tais considerações se tomam extremamen~ 
te pertinentes no momento em que .o. setor 
planifica suas redes digitais de serviços inte
grados, cuja implantação exige equipamentos 
da mais avançada tecnologia. 

Focadas na atual administração as diretrizes 
para a introdução das RDSI no Brasil, já estão 
sendo produzidos no País inúmeros produtos 
a elas àestin~dos. _ _ _ 

Caso não ocorram imprevistos, a meta seta
ria! é alcançar o ano 2.000 com 67% da rede 
digitalizada. 

Muito em breve a Telebrás desencadeará 
as primeiras experiências--piloto de RDSL em
pregando simultaneamente centrais CPA-T, ti
po trópico-ra, desenvolvidas no CPqD, e cen- _ 
trais de outras te<::nologias, também produ
zidas no País.--

Em primeira instância, serão atendidos o 
Distrito Federal e as cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Ho.rizonte, para após 
estender~s~ o atendim~oto ªo re~nte cJo terri- . 
tório. _ _ , _ 

Quando introduzida no Sistema Nacional 
de Telecomunic_ações, a digitalização permi
tirá um sem-número de novos seiViços, alêm 
de determinar __ expressiva melhoria na quali
dade dos que ora são oferecidos à sodec;iade. 

Acham-se, também, em vias de _concreti
zar-se a implantação da telefonia -móvel nos 
grandes centros. 

Implica tal inovação em criar mais perspec
tivas à expansão de nossa indústria, além de 
promover a geração de novos empregos. 

As receitas auferidas _na exploração deste 
serviço, Ct.Yo escopo é_ atender às camadas 
saciais de ma.[or poder aquisitivo, permitirão 
o repasse de mais recursos para o resgate 
de programas de cunho social, 

As cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São 
Paulo serão as primeiras a serem supridas 
.com_ a_ telefonia móvel. _ 

Abrindo mC:!)ior oportunidãde -ao parcjue in
dustrial do setor, os equipamentos, tanto da 
rede fixa como do_s_ teunjnais móveis, serão 
produzidos no País. 

No que tange às comunicações domésticas 
por satélite, estamos procedendo à licitação 
para substituir os equipamentos em uso, cuja 
vida útil é de cerca de 10 anos. Tal decisão 
impedirá --qualquet solução de continuidade 

. n_a exploração de um meio_ de vital importância 
para a expansão das comunicações interlo
ranas no País. 

Concentra-se o setor, igualmente, em explo
rClr em maior escala, vantagens advindas da 
utilização das comunicações por Satélite, lan
çando mão de estações terrenas de pequeno 

porte e reduzido custo. para atender regiões 
longínquas, de pequena dens_idade demográ
fica, onde praticamente inexiste retomo com
pensatório_ _a investimentos de: maior enver
gadura. 

No momento, processam-se no CPqD a 
pesquisa e o desenvolVimento_ de j::quipamen-
tos com ~ objetivo. _ 

11. Considerações Finais: 
Quase ao término desta palestra, é impor

tante enfatizar que - no limiar do século XXI 
- qualquer: programa de governo deve prio
rizar os projetas setorials, posto que um efi-

. ciente complexo de comunicações constitui _ 
instrumento básico <10 _ingresso do país na 
sociedade ~ informação. . 

Neste particular, já demos um grande pas
so. 

Nosso sistema, capilarizado por todo o terri
tório nacional, já permite a oferta_ de vários 
serviços de telemática. _ _ 

Serviços de comunicação de dados, video
-- texto e transmissão de texto_s já silo operados 

em vários centros do País. 
O satelite doméstico brasilsat, por sua vez, 

presta importante apoio ao desenvolvimento 
rural. 

A ampla difusão da informação e o fácil 
acesso à mesma, são- fatores que colaboram 
para a-focação do homem ao campo, des_esti
mulando a migração para os grandes centros. 

Não obstante, é preciso ficar claro que as 
comunicações no país estão longe d_e atingir 
seu ápice. 

Para confirmar Isto, atentem para esta Tabe
la (T 24) que expressa o número de telefones 
por 1 ao habitantes em diversos países, alguns 
inclusive da Ãmérica Latina_. 

ObseiVem, também, as dis_crepâncias entre 
a demanda, os terminais em serviço e os ter
minais contratados (T.25). Também existe di
ferença acentuada entre os investimentos .ne
c:essários, os investimentos _realizados e os ter-
minais contratados. (T.26) - · _ 

Fica, pois, patente que para concretizar nos-
sas metas, a questão tarifária a_ssume posição 
determinante. _ -· ... 

Garantidos os recursos, os profissionais_ do 
setor saberão resp-onder por sua eficiênc:ia. 
Tradtçao e competência não lhes faltam. 

Se, em condições aQversas, i~_ realizamos 
tanto, com ju~ta tazão muito mais faríaip.os 
se recursos nunca nos fossem subtraídos. 

Terminaria minha palestra enfatizando que 
nos países desenvolvid_Q$_a_s_ c;:omunicações 
deixarem de ser simples irifra-estrutura para 
se_ tomarem, urna atiVidade econ~mica pode
rosa. 

Estimular sua evolução toma-se, portanto, 
compromisso indispensável para garantir o 
desenvolvimento da própria sociedade brasi
leira. 

Multo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu-de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Seve
ro Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP. 
Pronuncia o segÚinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Dr. Franc~o Glyce-
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rio de Frettas nasceu a 13 de maio de 1889, 
na Rua Conselheiro Nébias, na cidade de São 
Paulo, fiJho de Ootilde Glycerio de Freitas e 
do Dr. Herculano de Freitas. 

Fez o curso Preparatório e de Humanidades 
no Colégio Anglo-Brasileiro e, em 1909, for
mou-se em Direito, na Academia do Largo 
de São Francisco. 

Em 1910, foi wn dos membros da Comis
são de Organização da Exposição Intemacio
nal do Café, em Turim, na Itália, tendo perma
necido na Europa por largo periodo, visitando 
também a França, Suíça, Alemanha e Ingla
terra. 

Voltou ao Brasil em 1912 e exerceu a Pro
motoria de Justiça na Comarca~ de Mogi das 
Cruzes, até vir a se casar, em 10 de agosto 
de 1914, com D. Helena Grade de Freitas, 
no Rio de Janeiro. 

Nessa ocasião, foi nomeado Secretário da 
Legação Brasileira em Roma, da qual era Mi
nistro Plenipotenciário o Dr. Pedro de Toledo. 
Tomando ao Brasil e radicando-se na capital 
paulista, depois de deixar a carreira diplomá
tica, foi nomeado Subprocurador-Geral da 
Justiça no Estado, passando a integrar o Mi
nistério Público, em cuja chefia o encontrou 
a Revolução de 1930. 

Entregou o cargO ·ao Secretário da Justiça 
do "Governo dos Quarenta Dias", Plinio Bar
retto, e passOu a exercer sua profissão de ad
vogado, com escritório na Praça da Sé, no 
edifido "Equitativa" e depois no "Santa Hele--
na". - --

Em 1942, foi Procurador da Junta Comer
cial do Estado de São Paulo. Sempre perten
ceu ao Partido Republicano Paulista, no qual 
já haviam mmtãdo e exercido a direção seu 
avô, o legendário General Francisco Glycerio, 
e seu pai, Herculano de Freitas. E depois de 
1930, quando foi reorganizada a agremiação, 
fez parte da Comissão Diretora e foi Presidente 
do Partido em São Paulo, além de Vice-Pre
sidente do Diret6rlo Nadonal. 

Pouco antes de 1940, Francisco Glycerio 
de Freitas preparou-se para disputar a Cátedra 
de Direito Constitucional da Faculdade de Di
reito de São Paulo, escrevendo a tese "Dou
trina Const:it;udonaLdo Imposto", editada em 
1945, pela ü.rraria Martins Editora. ContUdo, 
por motivo de saúde, não chegou a prestar 
o concurso. 

Em --1955, foi nomeado pelo Presidente 
João Café FII.ho para o cargo de Diretor da 
Caixa Econômica Federal, exercendo seu pos
to em São Paulo e nele permanecendo até __ 
novembro de 1959. 

Em 27 de outubro de 1958, foi eleito Su
plente de Senador por São Paulo, quando se 
elegeu Senador o Padre Benedito Mario CaJa
zans, posição que ainda ocupava, ao falecer 
em 24 de julho de 1960, aos setenta e um 
anos. 

Deixou quatro filhos: Dr. Oóvis Glycerio 
Grade de Freitas, Dr. Francisco Giycerio de 
Freitas Fllho, Dr. Luiz Glycerio Gr~cie de Frei
tas e Maria de Freitas Vida!, além de vasta 
descendência, hoje constituída d~ netos e bis
netos. 

0 SR:. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palci.via ao nobre Senador Dival
doSuruagy. 

O SR. DIVALDO SORUAGY (PFL-AL 
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, _em 30 de junho do 
corrente, apresentei nesta Casa o Projeto de 
Lei no 192, ora em tramitação nas Comissões, 
estabelecendo coqdições para compra e ven
da de valores mobiliários, no mercado à vista 
das bolsas de valores. O referido projeto deter
miila (pie, nas operações de venda no mer
cado à vista, o vendedor prec:lsa custo_diar pre
viamente os seus tftulos junto à bolsa de valo
res responsável pela intermediação, devendo, 
em contJ:~parlida, o·comprador liquidar a ope
ráção nO mesmo dia de sua efetivação. 

Inspirou-me a elaboração de tal projeto o 
recente escândalo que atingiu as bolsas de 
valores do Rio de Janeiro e São Paulo, notada
mente a primeira, qUe deixou numerosas cor
retoras fnãdimpfentes-, causou prejuízos vulto
sos a muitos investidores e fez cair a credibi· 
!idade daquelas instituições. Na justificação 
desse projeto, pude apresentar os relevantes 
motivos que me levaram a elaborá-lo: proteger 
sont!_a ~ção_ ~sp_eculativa 05 pe_quenos inves
tidores que participam do mercado à vista, 
bem como conferir maior solidez a esse seg
mento. Com as exigências i[ue acabo de me 
referir, ou· seja; ·a -prOva de propriedades dos 
títu1os e a comprovação de disponibilidade fi
nanceira para liquidar a operação, não mais 
teriam vez as operações arriscadas que preju
dicam investidores e o próprio mercado de 
ações. 

Ao mesmo tempo, o projeto que tive a honra 
de apresentar nesta Ca:sa permite às socie
dades corretoras abrirem os limites de crédito 
aos seus dierites,- de fórma a não provocar 
um colapso no sistema creditício e, por conse
guinte, na própria-operação do mercado. A 
concessão de crédito, porém, dar-se-ia dentro 
das especificações a serem ditadas pelo Ban
co Central do BraSil, que é o 6rgão responsável 
pelo controle e fiscalização das operações de 
valores. 

A credibilidade das bolsas de valores, tal 
é SUa importÂncia no contexto da economia 
nacional, não suscitou cuidados apenas de 
minha parte, mas também do próprio Governo 
Federal e de vários setores da Sociedade brasi
leira, especialmente daqueles que dlreta ou 
indiretamente mantêm algum tipo de vínculo 
com..as .operações "do mercado de papéis. As
sim é que, já no ano passado, o Poder Execu
tivo encamihou para apreciação do Congresso 
Nacional os Projetas de Lei n'1" 1.317 e 1.318. 
O pnffieiró diipOe soóie Cll"rTI.eS-Contra -o mer
cado-de valores mobiliários; o segundo, sobre 
a ação cM! pública de responsabilidade por 
aanos C:a:usados aos investidores dO citado 
mercado. 

Ambos os projetas- cabe aqui um esclare
cimento,~ mostram o empenho do Governo 
elJ'l ilonPatizar a _emiSsão dos títulos negocia
dos na,s_bolsas e punir ccim rigor as irregula
ridades que vierem a ocorrer. "O projeto de 
minha autoria vem preencher urna lacuna que 

diz respeito ao pr6prio funcionamento do·mer
céido em si, proCUrando torná-lo menos frágil 
e mais imune a esp-eculadores -iilescrUPu
losos. 

As bolsas de valores_e de mercadorias têm 
importância fundamental noS mõdemos paí
Ses capitalistas e até no próprio desenvolvi
mento do comércio exterior, motiv por que 
farei breve comentáriO-- sobre se-u "l'iiSt6rico e
suas funções para refOrçar a cOmpreensão 
desse papel. Elas representam, a rigor, a ver
são modema e institucionalizada das antigas 
feiras, que remontam à lndia milenar e à Bab!
lônia, s6 para nos atermos àquelas ciViliZações
de que temos noticias mais detalhadas. O co
mérciO, enfim, é uma atividade tão antiga que 
podemos imaginá-lo nas mais prilnitivas for
mas de convivência tribal. Na Grécia e em 
Roriia, os cOmerciantes se reuniam regular
mente em locais públicos para ali efetuaram 
o intercâmbio de mercadorias. _ 

Na antiga Roma, aliás, já encontramos Uma 
instituição que podemos considerar a forma 
primitiva das bolsas modernas -·os co/Jegia 
,J11ercatorwn que nada mais eram do que as
sembléias de comerciantes, em que estes 
compravam, vendiam-ou trocavam stias mer
cadorias. 

Na Idade Média, os mercados tiveram ex
traordinária importância, Possibilitando a cen
tralização do comércio e criando condições 
para a expansáo comercial que adviria com 
as_ grandes descobertas e os grandes desco
brimentos. 

Obse[\lamos ai que esses mercados- legí
timos antecessores das modernas bolsas -
permitiam a agilizaçãO- dO abastecimento, a 
mobilização e a concentração de capitais. A 
mesma importância tiveiain esses merca-dos 
por ocasião da Revolução Industrial, quando 
possibilitaram a concentração de recursos exi
gida nos grandes investimentos. Sem exagero, 
pode-se afumar que, não houvesse _esse inter
câmbio, a Revolução Industrial seria atrasada 
em muitos decênios. 

A diStinção entre as bolsas de mercadorias 
-e as bolsas de valores modiliários somente 
se deu no século passado. A rigor, as bolsas 
tomaram sua forma mais modema somente 
no final do século passado, quando sua impor
tância transcendeu efetivamente os domínioS 
territoriais de cada ilação para repercutir até 
mesmo· nos mercados mais longíquos, em 
outros continentes. 

No Brasil, até o século passado e começo 
deste, as "praças de comércio" representavam 
o_papel das contemporâneas bolsas. Gradati
Vamente, foram sendo substituídas pelos tri
bunais e pelas juntas comerciais, até a criaÇão, 
em 1987, por meio dO Decreto Estadual n9 
454, da Bolsa de Valores de São Paulo. A ela 
seguiram~se m; oito eritidades congêneres dos 
demais EStados, que hoje desempenham for
midável papel na economia nacional, embora 
ainda distantes, pelo volume transacionado, 
das bolsas de valores de Nova Iorque, Londres, 
Paris e Tóquio. A de Nova Iorque, especial
mente, também conhecida como Wall Street. 
é um verdadeiro símbolo das decisões fman

ceiras mundiais. 
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Associações civis semJl.JJ_a1Jdades lucrativas, 
com autonomia financeira_ e administrativa, as 
bolsas de valores e de mercadorias operam 
sob a supervisão do governo, e seu único pro
duto é a credibilidade. É atráves delas que 
os pequenos investidores têm possibilidade 
de par;,icipar dos investimentos lucrativos; é 
por intennédio delas que as empresas canse~ 
guem a capitalização e o investimento nec.es~ 
sários aos s_eus negócios. 

Por sua própria natureza, as operações no 
mercado constituem u_m risco_ para o inves~ 
tidor, que joga com a possibilidade de_ter pre
juízos ou de ganhar muito em pouco tempo. 
Trata-se porém, de um risco calculado, aque 
o investidor sujeita-se espontaneamente e 
com pleno conhecimen_to~ D<;~_f a ne<;essiclade: 
de transparência dos negócios das empresas 
que participam do mercado de valores mobi~ 
liários. 

Há que se distinguir, aqui o risco inerente 
à atividade própria do investidor - que é de~ 
corrente das condições do mercado_e das em~ 
presas por cujas ações se optou - e o risco 
da especulação inesctupulosa, que forja con~ 
dições artificiais para provocar tendências de 
alta ou baixa, em proveito de alguns indiví~ 
duas. 

As bolsas refletem naturalmente as crís_es 
que se verificam na economia e que são cícli~ 
cas, no entender dos economistas e demais 
estudiosos das ciências sociais. D_o ponto de 
vista histórico, a economia aJtema periodos 
de prosperidade e de depressão a intervalos 
mais ou menos regulares. Assim, em 1825, 
verificou-se a primeira crise económica, após 
o advento da Revolução Industrial, em canse~ 
qüêncici de uma superprodução, e não de uma 
escassez, como se poderia pensar. A crise 
mostrou, na realidade, que havia wn de~us
tamento entre a produção e o consumo e aca
bou por repercutir em todas as sociedades 
capitalistas. 

Em 1857, nova crise abalou as mercados 
da Europa e dos Estàdos Unidas, e me 1873, 
verificou-se idêntico fenômeno que atingiu 
com maior vigor os países da Europa Central, 
especiaJmente a Alemanha. 

Nenhuma das depressões económicas, en
tretanto, teve até hoje o impacto devastado_r 
da ocorrida e 1929, com o craque da Boi_sa 
de Nova Iorque. Na época, os Estados Unidos 
viviam uma fase de grande prosperidade. 
Eram responsáveis por _quarenta e sete por 
cento da produção industria] de todo o mundo 
e eram credores _de quase todos_ _os_ países 
da Europa, aos quais haviam suprido com 
armas, alimentos e produtos industriais du~ 
rante a Primeira Grande Guerra. A taxa de de. 
semptego era de apenas 0,9% e os ameri
canos viviam uma fase de grande euforia. 

O dia Vinte e nove de outubro daquele_ ano 
não se apagou da memória dos americanos. 
A recuperação econômic_a da ~!.I(Qpa e as 
condições artificiais impostas à Bolsa de Nova 
Iorque, na euforia do ganho fácil, mostraram 
que a prosperidde não poderia _continuar com 
índices tão altos por tanto tempo. Os resuJta
dos são conhecidos: a produção indU,Strial de
çresceu em todos os países capitalistas, tendo 
' . 

em alguns deles retrocedido a niveis do século 
pasSãdo; houve distribuição maciça de rique
zas; grandes navios eram vendidos como su
cata, e milhões de porcos e bois foram-dizima
dos na tentativa de se manterem os preços; 
as ações no mercado foram reduzidas a quase 
dez por cento do seu valor e .somente nos 
Estados Unidos, em quatro anos- de 1929 
a 1933- nove mil e noventa e seis bancos 
comerciais -tãliram. 

As moedas foram desvalorizad._a.s, o comér
cio internaciona1 sof~u violenta regressão. No 
Brasil, como conseqüência de sua política de 
monocultura, a compra de sete milhões de 
sacas de café pelo Governo Federal não impe
diu que outros setenta e dois milhões de sacas 
do produto fossem queimadas nos anos que 
sucederam a crise. 

As bolsas de valores não são as c;ausadoras 
dÇis desequilíbriOs ec:onômicoS. Pelo contrário 
elas exerceiTl um papel dinâmico e ~té, pode
mos dizer impresCindível_ ao progresso das na
ções. ~mentavelmente, poucos têm con_heci~ 
menta de sua_ importância rias sociedades 
modernas, onde facilitam a concentração da 
oferta e da procura de mercadorias e de v~o
res mobiliários, por representarem um meca
nismo regulador de preços e por permitirem 
a capitalização qas empresas, além de abrirem 
as portas dos grandes investimentos aõ cida
dão cqmum, ao pequeno investidor. 

Entretan_io, em.d_efesa d8 próPria inStituição 
e _també_m desse pequeno investidor ~ que 
11~0 te~ o conhecimento e as informações 
dos grandeS empresáiios·- é _qUe dev~nl as 
autoridades contral.ar_e fiscalizar c:arri""'~_t_:~-,.,. as 
atividades do mercado. O prlmeirc :isco a e 
me referi, de depressão econômic~. é do 
P:Qr motiv.os diversos e, até certo ponto, inevitá
veis. O segundo, não só é eyitável como é 
imoral. Neste ~eg:t,~ndo cas_o, está o lançamen
to d~ ações por empresas inviáveis e sem pers~ 
pectivas, a manipulação de preços, a criação 
de _condições artifiçiais de oferta ou demanda. 

O recente episOdio ocOrridO na Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro, com reflexos na 
de São P.a_ulo, deveu-se, em primeiro lugar 
às condições artifk:iais _de demanda ~ em 
outros termos, manipulação com o propósito 
de espe<:ular; e_~ segundo, ao_ crédtio_exces
sivo existente no mercado, concentrado em 
mãos de um pequeno grupo de. devedores. 

O PrajetQ de Lei_n~ ~92, que apresentei em 
plenário, complementa iniciativas do Governo 
Federal que visam a garantir os direitos dos 
investidores e a dar maior credibilidade ao 
mercado de ações. Tais medidas, jUntamente 
com a designação de uma c:.:omlssão de alto 
nível pru::a redefinif as re9ras de funcionaffien
to das bolsas, eJbjetivam tornar O mercado 
mais Saudável, _N__o recente escândalo a que 
acabei de me referir, o prejuízo mais grave 
não foram as perdas milionários de alguns 
investidores, que têm condições de se recom~ 
por financeiramente. O maiof dano foi a perda 
de_ credibilidade_ a~11roã instituiçãO qu-e faz 
parte indispensável das modernas democra
cias .de todo o mundo. E é por isso que deve~ 
mos todos unir os e$forços, repensar os mec:a
nismos reguladores d-o mercadO de ações e 

votar uma legislação eficiente, que Coiba os 
abusos que tantos prejuízOs vêm causando 
aos investidores e à própria economia, indisso~ 
luvelmente vinculada ao _merc:;.ado de papéis. 
(Muito bem!) 

O SR, PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
apresente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Disc:ursão, em primeiro turno, da proposta 
de Emenda à Constituição n9 l, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outr~ 
Senhores Senadores, que altera os prazos_:es
tabelecidos no § 69 do art. 14, para desincom
patibilização do PreSidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Fe4eral 
e dos Prefeítos, tendo 
PARECER, sob n• 145, de 1989, 
- da Comf"ssão ~Tetnpi/ráâa , favorável ao 
prosseguünento da tramitação da matéria, 
com voto vencido da& Senadores Cbag"as Ro~ 
drigues _e Mauricio Corrêa. 

. 2. 

Votação, em turno único, do Requerirrl,ento 
n9 409, de 1989, de autoria do SenadorJtithay 
Magalhães, solicitando nos termos regímen:' 
tais e de acordo com o art..5.0 da Con$itlição 
Federal, a convocação da Senhora Mi_n!gra 
de Estado do Trabalho, Doutora Doreth..~<;3 
Wemeck. para prestar perante o Pfen~o c;fo 
Senadõ Federat informações referentes _à sl_!a 
Pasta. -

. 3. 

Dis<:ursão, ~m tum o único, do P~ojeto _de 
Lei do Seriado n!. 15, de 19~9, de iniciativa 
do Governador do Distrito FederaL que dispõe 
sobre a criação_ da carreira de fiScalização ~ 
inspeção, dos respectivos cargos, fixação de 
valores de seus vencimentos e dá outras provi-
dências, teli.do __ _ _ _ 
PARECER, sob n~ 148, de 1989, da Comissão 
-de Constituição~ Justiça e Cidadania , pela 
constitucionalidade e juridicidade, c:om 
Emendas de n" 1 a 4 que apresenta. 

- '4. 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câifiãi"a h9 31, de 1984 
(ri9 ffln9, na Cása de origem); qUe proíbe 
a dispensa de empregado acidentado, até do
-ze meses após sua volta ao trabalho, nas con-
dições que menciona. ~ 

. 5. 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
- PREJUDICADA 

Projeto- de Lei do senado n9 235, de 1986, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
altera a redação do art 58. 4a ConSOiidãção 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre-
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to-Lei n? 5.452, de 19 de maio de 1943 e os 
arr 1", 3'~ e 7" da Lei n" 605, de 5 de janeiro 
de 1949, instituindo em 40 horas semanais 
a duração máxima de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. -- -

(Levanta-~ a sessão às 17 horas e 
1 O minutos.) -

APARTE DO SR. AUREO MELLO 
NO DISCURSO DO SR. EDISON LO
BAO PROFERIDO NA SESSAO DE 
7-8-89, QUE SE REPUBUCAPOR HA
IoER SAfDO COM INCORREÇÕES NO 
DCN. - SEÇ.ÍO O, DE EJ..EJ..B9, PÁG. 
3669 -

O Sr. Aureo MeDo- Quero, sem dúvida, 
felicitar V. Ex' pelo seu vaJoroso pronuncia
mento, pela sua manifestação, que é das mais 
patrióticas, como habitualmente o faz. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - Mufto obri
gado. 

O Sr. Aureo Mello - Realmente essa 
questão de rodovias é fundamental; este País 
e a sua economia não pros~ram nem têm 
possibilidade de se agigantar. J:: oportuno que 
se diga, inclusive, que lá no meu Estado, o 
Amazonas, temos dois exrnplos flagrantes. A 
rodovia que liga Manaus a Porto Velho é um 
dos exemplos de abondono e de deficiência, 
impossibilitando, inclusive, o escoamento dos 
produtos da economia, de dois Estados que, 
realmente, hoje em dia, dariam oportunidade 
a que o Brasil recuperasse plenamente tudo 
aquilo que ali investisse, através dessa facili~ 
dade de transporte e de condução, tanto de 
passageiros quanto de carga. E, ao mesmo 
tempo, há necessidade de se enfatizar a urgên~ 
cia e a impresdndibilidade do sistema ferro
viário nacional, que é, também, uma forma 
talvez mais objetiva, maJs prática, mais econó
mica de viabilizar este País. Fmalmente, mais 
uma vez se prova que, pelo menos na Região 
que represento, o transporte fluvial, que é a 
estrada pronta, sem precisar de conserto, sem 
precisar de reparos, sem precisar de cami
nhões, sem precisar de transportes onerosos, 
é o caminho que deve ser olhado pelos Gover
nos, para se aperfeiçoar, para que não entre-
mos nesse tipo de crise, mesmo a título de 
economia, mesmo a título de combater a infla~ 
ção. 

Quero solidarizar-me com V. Ex', que coloca 
o interesse do seu Estado acima da própria 
amizade e da própria admiração que tem pele 
nosso digno Presidente da República, esfor
çado, campeador e lutador, do qual a História 
há de fazer justiça, quando abandonar a Presi
dência, pelo seu espúito democrático, pelo seu 
desejo de servir a este Pais. Felicito V. Ex', 
porque, acima de todas as reivindicações 
maiores, além do interesse da Pátria, está o 
interesse do seu Estado, o Maranhão, como 
de minha parte ê o interesse do meu Estado, 
o Amazonas. Muito obrigado. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
AUREO I'IELLO NA SESSÂO DE 
15-8-89 E Q{IE, ENTREGUE Â REVISÁ O 
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS· 
7ERIORMENTE 

-0 -SR. AUREO MELLO (PMDB - NA.. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, trazia eu, ainda há ai~ 
guns momentos, o sabor de uma correspon~ 
dênda que me foi mandada por um ilustre 
poeta cearense, Kiderino Teixeira em que en~ 
viava seus saudares a Mauro Benevides e a 
Cid Sabóia de Carvalho, como legitmos repre~ 
sentantes da sua te!'!_a, e, daqui desta tribuna 
transmito a S. Exl", essas saudações. E digo 

_mais, uma oportunidade como esta que se 
tem, em que os fatos políticos se estão desen~ 
volvendo com tanta velocidade e tanta origina~ 
!idade, dá ensejo a que possamos, sem dúvida 
alguma, também acrescentar a nossa maneira 
de pensar, os nossos considerando em tomo 
dos eventos sucessórias que se vão desenro-
lando de marieira praticamente inédita em 
nosso cenário político. 

Observamos, Sr. Presidente, que há uma 
espécie de pi"eparação em que a grande popu~ 
Jação brasileira se vê atormentada pela idéia 
de que o nosso País ê um barco prestes a 
soçobrar e que a situação de angústia da nos
sa coletividade ê de tal monta que nunca_esti
vemos em momentos tão periclitantes e tão 
clificeis. 

No entanto, Sr. Presidente, ao mesmo tem
po em que observamos essa noção geral pes
simista e desagregadora, notamos que o nos
so povo tem tido elementos positivos, tem tido 
parcelas realmente edificantes, que muito têm 
feito para que ele se adiante nos campos do 
progresso e da evolução. _ 

Observamos, Sr. Presidente, que, hoje em 
dia, o número de desassistidos e de abando
nados tem diminuído de maneira bem acen~ 
tuada e que as cidades crescem e se mostram 
exuberantes, dando ensejo a que o panorama 
de pobreza e de miséria. que se observava tam
bém tenha diminuído, porpordonalmente, fa~ 
tor que merece ser apreciado e admirado. 

No entanto, houve uma campanha, previa
mente organizada, destinada a estabelecer 
uma noção pessimista nesta Pátria. E o seu 
povo ficou de tal maneira atarantado e impreg
nado de uma noção de que tudo estava ruim, 
com grandes probabilidades de piorar, que 
não tem olhos para ver aquilo que é bom, 
aquilo que é útil, aquilo que é positivo, aquilo 
que é pro-gressista. Isso não deve continuar. 
Vwa o Brasil, Senhores. Nunca mudei de Parti
do. No PMDB, venho-me mantendo desde 
quando, antigo fundador do PTB, Partido do 
qual jamais saí nem transfuguei, foi ele cõnver~ 
tido no MDB, e quase que por uma herança 
política ali permaneci, indo depois para o 
PMDB, Partido do Movimento Democrático 
BraSileiro -nos acostumamos com as siglas 
e até esquecemos a sua denominação. Portan
to, sou um cidadão de extremil fidelidade parti
dária. 

Mas quero dizer que, nestes dias, os partidos 
estão sendo relegados a um plano secundário. 

A eleição vai ~r eminentemente solteira, em 
que os nomes dos líderes irão sobrepor-se 
a toda e qualquer agremiaçª'o. Observamos, 
por exemplo, a popularidade que está sendo 
alcançada pelo líder de um Partido novo, o 
PRN, que, praticamente, não tem diretórios, 
não tem organizações, no entanto, estatísticas 
indicam que o _Sr. Collor de Mello é o candidato 
mais popular e mais expressivo. 

O Partido Social Trabalhista, desse cam
peador e batalhador que é o Sr. Leonel BrOO!a, 
é também uma agremiação de pouca organi
cidade e de poucos d.iretórios, no entanto, o 
Sr. Leonel Brizola vem também, liderando pes~ 
quisas e se tomando, sem dúvida alguma, um 
dos líderes mais expressivos do País, com pro
babilidade de vir a ser pelo menos o ·segondo 
colocado no sistema de escolha em segundo 
turno que foi estabelecido pela Constituição. 
Novos nomes vêm aparecendo: o antigo Paulo 
Maluf, quase que execrado pelas umas, é hoje 
um nomé étn ascensão, porque a sua campa
nha, efetuada de maneira inteligente, realizada 
através de método dentífico, e é1 sua própria 
conduta pessoal, em que ele não tem inibi~ 
ções, prestando~se até a fazer reclames de 
sapato, é re_almente um fato r positivo que ecoa 
acolhedoramente no coração do povo e na 
apreciação popular. 

Dentre outros nomes, Afif Domingos, que 
é, sem dúvida, acolhido pela simpatia de gran
des economistas, de muitos dos quais já ouvi 
depoimentos favoráveis, inclusive deste pró
prio Senado Federal. E, ainda, o nosso minei~ 
rlssimo sr. Ministro Aureliano Chaves, que 
também, pelo seu caráter íntegro, pela sua 
eloqüência de orador extraordinário, pelo seu 
passado vinculado a um ideário que se afma 
prOfundamente com a Igreja, é também um 
candidato de respeito, porque na área dê Mi~ 
nas Gerais é, por asSim -dizer, o único Cànd1-
dato a Presidente da República, enquanto o 
Estado de São Paulo se reparte em mais de 
cinco candidatos, chegando até a parecer um 
poliedro, um puzzle político que precisa ser 
analisado. 

Dentre outros candidatos, nomes Como o 
famoso Lula, honiem sincero, tido como in
culto, mas que, dentro da sua posição de líder 
operário, é uma figura singular, extraordinária, 
que consegue transmitir o seu recado e mani
festar a opinião da grande classe que ele nun
ca traiu, porque realmente podemos acusar 
o Lula ·ae_ aiversos pecados, mas nunca o de 
ter sido infiel ao trabalhador. 

N temos alguns nomes e eu não gostaria 
de deixar que passasse despercebido o nome 
de um obscuro e modesto candidato, quase 
sequer lembrado nas televisões, onde s.omen~ 
te de maneira esporádica aparece para dar 
uma entrevista ou manifestar um programa: 

-refiro~me a Celso Brandt. um dos mais cultos 
cidadãos de Minas Gerais, um dos maís com
pletos Parlamentares que o Brasil já teve, indu~ 
sive responsável pela disciplina da Lei de Re
messa de Lucros deste País, e que, no entanto, 
não tema menor chance, a menor probabi~ 
!idade de ser eleito, Mas ele ali está presente, 
através de uma legenda que ele mesmo criou,, 
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legenda quase sem tempo na televisão, sem 
oportunidade. . 

Reftro-me, ainda, a ~rio Covas, este cida
dão de voz pesada, de baixo profundo, cujas 
Idéias nada têm de baixas ou de medíocre&._ 
elevando~se, através da sua cultura, do seu 
valor e das suas qualidades, a remígios real
mente incomparável!; e a situações que mere
cem ser apreciadas. 

São nomes assim essas figuras que formam 
o que chamamos a Democracia. Muitas vezes, 
vemos pregoeiros da Democracia que nada 
mais são do que fanáticos e ditador_es em po
tencial para os quais as suas idéias são as 
únicas que prevalecem e que merecem ser 
acatadas, não aceitando, de maneira alguma, 
o ponto de llista de qualquer pessoa que delas 
discordem ou que a elas se oponham. 

Eu, Sr. Presidente, na modéstia da minha 
situação de simples funcionários Públicos 
(Procurador) e escritor, tenho procurado sem
pre, em toda a linha de conduta exercida du
rante__cinco mandatos por dois Estados, o do 
Amazona_s e o da Guanabara, hoje Rio de Ja
neiro, e trazido, ao atual, na primeira suplência 
de Fábio Lucena, com 293 mil, 700 e tantos 
votos aplicados pelo povo do nosso Estado, 
digo que o verdadeiro painel democrátic_o, a 
verdadeira panóplia da democracia que se ob
seiVa diante dos nossos olho_s é precisamente 
esta: o .dire:ilQ de o povo analizar, de o povo 
escolher, de o povo votar livremente para a 
escolha do Presidente dª- República. 

Não vou, Sr. Presidente, querer ser o dono 
da verdade nem dizer que o regime presiden
cialista é_ o mais perfeito, é o ideal. O presiden
cialismo é, sem dúvida, um regime que, para 
o Brasil, tem tido os $eUS enraizamentos histó
ricos e os seus episódios de progresso. E, 
entre estes, quero referir-me até _aos governos 
ditatoriais, quando, por exemplo, o Sr. Ernesto 
Geisel, tão combatido porque criou a Usina 
Nuclear de Angra dos Reis, foi sábio e inspi
rado ·com essa med,iç:la.; e também os seus 
antecessores, que criaram lté!,ípu, que estabe
leceram a Zona Franca Q.e Manaus, até esses 
governantes ditatoriais_t:u:nbém deixaram um 
traço marcante do valor do regime presiden
cialista. 

Mas não vou ao ponto de querer asse".o·eré!:r 
que esse regime seria absolutamente imutável 
e não poderia ser substituído por um regime 
parlamentarista, que _seria uma _experiên<:ia 
praticamente nova em nossos quadros. 

Assim, Sr. Presidente, çiQI,l, em ponto gran~ 
de, com o direito qUe- o" Regimento me asse
gura, o aparte que, infelizmente, não pude r~a
lizar, diante, provavelmente, do esquecimento 
do eminente Colega, ao pedido que lhe ftz 
para apartear, 

Realmente, estamos na ante~sala das gran
des decisões e temos certeza de que o opera
dado brasileiro, ess~ que faz a tribuna da qual 
falamos, o microfone ondt:: as nossas palavras 
transitam, as bancadas onde sentamos e, em 
suma;' que realiza um trabalho fecundo e mal 
remunerado nesta Pábiª' esse operariado é 
quem menos se manifesta, é quem mais ca1a, 
enquanto nos automóveis transita a d~sse 
média, talvez preparada por uma propaganda 

de descontentamento quem vem sendo feita 
desde antes da Constituição. Esses cidadãos 
é que Irão, sem dúvida, decidir o destino polí
ticO da Pátri_a, pOrque eles é que são a maioria. 

--Eles é que irão, pela maioria maciça que 
representam neste País, escolher aquele que 
será o nosso dirigente e que exercerá cõm 
dignidade,_ co_m idealismo e patriotismo, a 
grande tr.iijet6ria, a grande marcha da sua ad
ministração. 

Concluo estas palavras, Sr. Presidente, que 
são, como disse o que eu poderia classificar 
como um aparte longo. São algumas conside
rações que este modesto representante aqui 
lhes fala, como Um Cidadão de Classe média, 
que não vem originário de dourados palácios 
nem de ricas mansões anceStrais, a não ser 
aquelas que os homens humildes edificam 
e erguem neste País, mas que néste momento 
está ungido de um mandato que lhe foi dele
gado pelo povo brasileiro, e que acrescenta 
a tudo que já foi consic!.erado desta tnbuna 
a sua opinião, na certeza de que, embora haja 
controvérsias, embora haja espíritos que c::olo
cam o ódio acima do amor, aqueles que, afi
nal, desejam destruir mais do que construir, 
aqueles que estravassam os seus recalques 
e manifestam as ·suas vinganças através de 
um voto, aqueles que representam, em suma, 
o "espiríto-de-porquismo" nacional, será, sem 
dúvida; niã_ís uma palavra, mais um ponto de 
vista, mais uma opinião, dentre os 75 repre
sen~ntes c;l_e_ 140_milhões de brasileiros que 
nos delegaram a atribuição de aqui falar por 
eles, de representar os milhares de cidadãos 
que depositaram nas urnas o seu voto e que 
são eleitores transmitindo, através dos seus 
correligionários, dos seus companheiros, dos 
seus Parlamentares, a opinião que não podem 
dar de viva voz e que, muitas vezes, quando 
tentam dizer coletivamente em forma de gre
ves, em forma de aglomerados, são causa
dores de congestionamentos populares e de 
paralisação na marcha norma1 das tarefas atri
buídas a uma sociedade tão grande e tão em 
ascensão quanto a do povo brasileiro. Apro
veito o ensejO, -sr. Presidente, e manifesto, 
4!mbêm, desta tribuna,_ os meus agradeci
mentos ao -Governador dó I:Yistrito Federal, por 
essa c:tutorldade do Executivo estar tomando 
as providências necessárias para o cumpri
mento de dispositivo que foi inserido por mim 
no orçamento de Brasilia, no Orçamento da 
Capitar da--~éi>'ública, em favor das agremia
ções inteie...ctuai:s que atuam em âmbito parti
cular, nesta cidade. E sexta-feita, depois de 
amanhã, haverá oportunidade de ser esc::olhi
do o terreno onde será edificado o Palácio 
da Cultur_a, dando cumprimento a unlã-dota
çãO para estudos, projetas e obras, que tive
mos a honra de atribuir no Orçamento do 
Distrito Federal, e destinado a abrigar associe
dades culturais, científicas, literárias, aca .::lê
micas, e outros organismos de entidades não 
oficiais que se dedicam a esse tipo de ação. 

P\UiiO obrigado a V. ~ e, -especificamente, 
aos Srs. Senadores Alexandre Costa e Wilson 
Martins, pela paciência e tolerância com que 
ouviram as palavras deste Representante, nes-

ta sobretarde brasiliense. Muito obrigado. 
(j\'\uito bemD 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JARBAS PASSARINHO NA SESSÁO DE 
17-8-89EQ([E, El'ITRE.GUEÀREV!SÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POS
TERIORMENTE: 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pronuncia o _seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, nó decorrer dos tra
balhos da Constituinte, dei o meu voto favorá
vel a uma decisão que consta, hoje, das Dispo
sições Constitucionais Transitórias -_o art. 
28, dessas Disposições ~ exatamente para 
que se pudesse, no prazà de um ano, fazer 
a avaliação, a perícia relaciônada com a dívida 
externa brasileira, ao longo dos últimos anos 
e, conseqüentemente, ch~ar até mesmo a 
indicações de responsabiliza'ção por equívo
cos e irregularidades. 

Depositei grande esperélJl!;a nisso, Sr. Presi
dente, e aqui mesrnoL qtjahdo eu ainda era 
cOordenador dos pequenOs' partidos, me indi
quei, a mim próprio, e ao nobre Senador Ita
mar Franco, porque tínhamos duas vagas, pa
ra que participássemo_• dtsa Comissão .Mista. 
É. possivelmente, a Com ssão Mista mais im
portante que há, hoje, e .. · curso no Senado 
e na Câmara, porque é ~ma Comissão que 
decorre de um mandarrierito constitucional. 
Repito a V. fr e aos n~res Senadores: fiz 
com grande entusiasmo, na esperança de co
locarmos uma pá de cal definitiva no problema 
da suposta_ irr_egu]aridade do endividamento 
brasileiro. 

Quando eu ~r a Ministro-dO Presidente Mé
dici chegamos a wn resultado, no Brasil, que 
me pareceu exttãotdinário: _em dezembro de 
1973, tínhamos uma divida externa de 12 bi
lhões de dólares, uma teseiVa de 6 bilhões 
de dólares e uma exportação acima de 6 bi~ 
lhães de dólclres, o que~ dava w-n quociente 
- numerador: dívida líÇ(uida; denominador: 
exportações o que era igt.;al a 0,9. Tomávamos 
isso comó -Uma-espêde de índice de solvência 
da econOmia nacional. etltão, significava que 
com 9/1 O da exportação brasileira, de um ano, 
nós pagávamos a dívida brasileira. 

Todos nós sabemos que o País foi assaltado 
- e digo assaltado, entenda-se como quiser 
essa palavra - pelos dois choques do petró
leo: o primeiro, em 1973; e, o segundo, em 

· 1979. Quando tivemos o c::hoque de 1973 --::-· 
que apareceu em 1974, já sendo Presidente 
da República o Presidente_.Eme~to Geisel-, 
o Brasil tinha duas alternativas em relação ao 
seu futuro: ou acreditava em si próprio, e se 
endividava o suficiente para pagar a cOnta de 
petóleo e fazer, também, com que parte desse 
endividamento fosse aplicado em projetas re
produtivos que seriam, automaticamente, ca
bíveis de retomo suficiente para o pagamento 
da dívida. ou, então, seria~a outra _hipótese 
apenas tomada por absurdo: parar o País. Não 
se ·podia parar todo -o tranSporte de riqueza 
nacional, feito pelas embarcações de c~ota
gem; não-se podia parar o transporte de rique
za nacional, tipo exportações, através também 
de via marítima; não se podiam parar os cami-
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nhões de transporte interno, no território brasi
leiro; e, podia-se, até, parar automóvel: acre
dito, podíamos fazer como a ilustre Senhora 
Rainha da Holanda, e pedalar bicicleta. Mas, 
não podíamos, evidentemente, parar os 
aviões, nem o consumo do diesel para a circu
lação da riqueza. 

Então, tivemos a coragem de, acreditar no 
País. E foi feito o aumento e, a partir dai, da 
dívida externa brasileira. 

Em 1963- antes de f964, quando eu era 
apenas Oficial do Exército, nao era político 
-o Brasil importava 800 mil barris de petró
leo por dia, e pagava com um terço do que 
o café lhe proporcionava como exportação. 
Quer dizer, o café prOduzia 2 bilhões de dóla
res, e pagava com 600_-milhões de dólares 
a conta do petróleo. 

Aqui, nesta Casa, já ccifnO-üder, ou depois 
Presidente do Senado, no Governo do Presi
dente Figueiredo, a dívida cresceu, e o Brasil, 
pagou pelos menos 800 mil barris de petró
leo-dia importados 11 bilhões de dólares! 

Foi quando o Governo se vOltou para a ativi
dade alternativa: ou se encontravam fontes al
ternativas de energia, ou o Brasil iria sangrar, 
como sangrou imediatamente, as suas reSer
vas todas, e não conseguiria chegar senão 
à inadimplência de natureza econômica com 
relação à comunidade financeira internado
na!. 

Alguns projeto5 não foram felizes, outros 
foram. 

Ainda hoje vi um ilustre ex-Deputado- por 
quem tenho respeito intelectual, Sr. Alencar 
Furtado, que foi Deputado pelo Paraná, mas 
é paraibano, creio de nascimento - falando 
sobre esta dívida externa e atacando duramen
te essa passagem. 

Nunca o tinha ouvido falar. Ouvi-o hoje. Es
tavam lá alguns Srs. Senadores presentes 
aqui. Estranhei - porque sabia que era um 
homem de grande erudição- que ele tivesse 
feito concessões a certos termos, como, por 
exemplo, ''vendilhões da Pátria;" e "prostifutos 
da soberania nacional". 

Achei que isto era muito duro, e até muito 
pouco parlamentar. 

Mas é um ponto de vista. Terei que respeitar. 
Participei do outro que acreditou no processo 
de endividamento para gerar Jtaipu, para gerar 
Tucuruí, para gerar o Projeto CarÇYás, para 
dar os empregos que demos, e para dar a 
riqueza brasaeira, que também, cresceu para
lelamente à sua dívida externa. 

Ma:s o meu objetivo fundamenta], Sr. Presi
dente, era exatamente chegar a esta conclusão 
a que me referi ainda há pouco: houve ou 
não houve, quem 5e locupletasse ao fazer em
préstimos em nome do Brasil? 

Tenho o maior interesse, como brasileiro 
e como Líder que fui do Governo passado, 
onde parte desses empréstimos foi tomada, 
tenho o maior interesse, repho, que um assun
to dessa natureza seja investigado, com pro
fundidade e, acima de tudo, com sensatez. 

Pois _ontem, Sr. Presidente, tivemos uma 
reunião da Comissão. Estão presentes aqui 
alguns dos Srs. Senadores que tiveram votos 
diferentes do meu e há outros que tiveram 

votos iguais ao meu. E verifiquei que, subita
mente, partimos para uma atitude que deve 
provocar - já deve estar provocando hoje, 
no Brasil conseqüências severas em relação 
à economia brasileira. 

Disse, certa feita, nessa própria. Comissão, 
que, indo a Paris, estive no Banco do Brasil 
e o gerente nos deciarava, a mim e ao S_enador 
Marcondes Gadelha, que só porque lá havia 
vazado uma noticia de __ que o Ministro MaDson 
d"ã Nóbrega, em conferênci~ reservada na Es
cola Superior de Guerra, -admitira a possibi
lidade de uma nova moratória, tanto bastou 
para que o Banco do Brasil não tivesse mais 
negócio com ninguém. Tenho testemunho do 
Senador Marcondes Gadelha, que estavajunto 
comigo. O gerente disse: - "Nós ficamos, 
inclusive, nas relações interbancárias, totalw 
mente isoladosl Ninguém quer nada com o 
Banco do Brasil aqui em Paris; por uma sim
ples notícia dessa." 

Agora, imaginem o efeito causado pelo que 
ontem foi aprovado, contra o meu voto tam
bém, por 1 O votos contra 9 e com a ausência 
de outros que não foram e que dariam, eviden
temente, vitória ao ponto de vista contrário. 
Passa-se a fazer uma decisão em que se reco
meridã à Mesa-qUeV.-~ -preside, Sr. Sena
dor Nelson Carneiro - que faça um projeto 
-nãO estou sabendo como isSo, indusive, 
vai ser feito, porque ou sai um projeto da Co
missão, e a Comissão tem condições regi
mentais de fazer projeto, ou não há indicação 
para a Mesa fazer. 

Estou para ver a redação final da decisão· 
tomada ontem, porque até hoje, pela manhã,, 
não tinhain chegado à conclusão. Para fazer 
o quê? Para -fazer com que-ao mesmo tempo 
se promovesse a reVogação do Decreto~Lei 
n9 1.312n4 e, parãlelamente, se fLZesse aquilo 
que o Deputado lrajá Rodrigues estava pro
pondo; um projeto de lei para imediatamente 
suspender o pagamento dos juros e do princi
pal, a todos os credores nossos. To dos! 

O nobre Senador S_evero Gomes que apre
sentara o relatório inicial, e que era um relató
rio duro e-contundente, do qual eu discordaria 
em parte, mas que aceitava aprová-lo com 
essas restrições, sentiu-se de tal modo a~
gido Pela medida, que me parece _de Uma 
inconveniência terrível, que abandonou a Rela
toda. 

O Presidente da Comfssão me deu a ler, 
hoje, a carta em que o ·senador Severo Gomes 
declara que não continua Relator da matéria 
porc::j:ae C:õrtsidera a medida de tal modo de
sastrosa que ele não poderia assumir como 
Relator a responsabilidade de relatar aquele 
texto. Por isto, então,_o Presidente da Comis
são pretendia, agora, fazer a indicação de um 
Relator substituto. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. EJc!' me 
permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
prazer, OUÇO V.-~ 

OSR.JmAHYMAGALliÃES-Empri
meiro lugar, desejo pedir, antecipadamente, 
desculpas por interferir no pronunciamento, 

nesta parte em que V. Ex~ ainda está relatando 
os acontecimentos de ontem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Mas 
é oportuno. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Aliás, votei 
da mesma maneira que V. Ex' Quero apro
veitar, e peçõ desculpas mais uma vez por 
este aparte, para colocar melhor um posicio
namento meu, porque fiquei muito preocu
pado com uma discussão inclusive havida ho
je, na minha Bancada, por eu não ter, talvez, 
colocado bem o problema. Respeito totalmen
te o posicionamento daqueles que discorda
ram do meu ponto de vista. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
também. 

O Si. Jutahy Magalhães- Como V. ~ 
também, e creio que como todos nós. Consi
deramos de uma forma e eles consideraram 
patrioticamente de outra forma. O que eu falei,' 
e repetirei aqui, certa caricatura de um episó
dio, é que, infelizmente - veja bem, entendo 
que o Congresso é respeitável- o Congresso 
não é suficientemente respeitado fora daqui. 
No meu entender, uma decisão como- aquela 
de ontem, tomada por uma Comissão Mista 
que foi constituída por determinação constitu
-cional e que a Comissão Mista decide, pura 
e simplesmente, negar que o País continue 
pagando os seus compromissos ind.iscrirrifiia"
damente com todos os c_redores de curto pra
zo, de longo prazo, bancos oficials-, bancos 
particulares, nações, qualquer um, não pode
mos pagar mais, no meu entendimento, uma 
decisão daquela, levada a sério, teria que, a 
partir de hoje, determinar o cancelamento de 
qualquer tipo de negociação, não importando 
que ainda tenha que ir a Plenário. Uma comis
são que fosse tomada a sério fora daqui -
e veja bem que a Comissão tem seriedades 
-deveria ser le_vada a sério. Agora, felizmente, 
dentro do meu ponto de vista, que acredito 
também tenha sido o ponto de vista de V. 
Ex" no seu voto, vi que a repercussão hoje 
não foi tão grande, n_ão sei nos efeitos contra
tuais das negociações. Vou encerrar rapida
mente, pois não quero tomar o tempo precio
so de V. Ex' 

O SR. JARBAS PASSARINHO - AD 
contrário,_ o aparte de V. EX' só acres_centa. 

O Sr. Jutahy MagaDtães - Veja V. Ex' 
que_ tenho abordado aqui, inúmeras vezes, a 
questão da política externa, e tenho dito sem
pre, talvez até indevidamente, que não deve
mos ser caloteiros, mas não podemos ser atá
rios. Tem os que modificar a forma de contra
tos com os credores internacionais sobre a 
forma de negociação da nossa _dlv!d.i Esta
mos abordando aqui, de vez em quando, ques
tões de política energética, pois temos de con
tar com ter recursos· para a área de energia, 
por exemplo. Como vamos obtê-los, a partir 

-de agora. Se for leVada em- consideraÇão a 
decisão -de ontem, vamos ficar no escuro da
qui a três ou_qUatro imos? Eram estas-as expli
cações que eu gostaria de dar aos compa
nheiros da rriiiiha Bancada, que votaram de 
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forma diferente __ da minha. dizendo que res
peito o tratamento do ponto de vista deles, 
embora tendo pensamento diferente. 

O SR- JARBAS PASSARINHO- Agra
deço a V. ~. até pOrque, no aparte que tanto 
favorece a minha linhÇt __ de raciocfnlo, em um 
aparte autorizado como-o de V. Ex",já foi avan
çado um pouco naquilo ·que eu diria também 
que é exatamente isso~ qual a conseqüência 
que teríamos a partir do momento em que, 
ainda que isso não esteja decidido, porque 
é assunto que ainda vai ser levado a Plenário, 
ainda que não seja decidido, repito, Já provoca 
determinados tipos de reações? Por exemplo, 
hoje já sabemos que há uma preocupação 
enorme em duas das maiores empresas brasi
leiras que têm negócios no exterior de compra 
e de exportação, que são a Petrobrás e a Vale 
do Rio Doce. _Ainda hoje o joma1 O Globo 
já dá informação a respeito da preocupação 
que elas têm com essa -questão. 

Ora, veja V. Ex' que a decisão tomada -
estávamos todos lá, foi iniciativa do nobre Se
nador Pompeu de Sousa apresentªr a redaç:ão 
-incluía o projeto que o Deputado fez ques
tão, ainda hoje discutindo com a Diretoria da 
área de Comissões, de que se colocasse o 
seu nome. Dizia ele: 'Tem que pôr o meu 
nome, porque quero que o projeto seja meu, 
não da Comissão". Estava lá o impasse pela 
manhã, exatamente assim. O Deputado quer 
que seja no nome dele, nem que seja, por 
exemplo, a iniciativa do Senador Pompeu de 
Sousa, que foi quem a tomou para apresentar. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Permite-me V. E.xf? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - En
tão, nesse caso, temos problemas, como, por 
exemplo, as questões de linhas de financia
mento de curto prazo; as linhas interbancárias; 
o Banco Mundial, o Banco lnteramericano, o 
Oube de Paris, os empréstimos que foram 
feitos, inclusive, Sr., Presidente, passando pelo 
Congress_o. E eu gostaria de saber, por exem
plo, o que aconteceria, a partir do momentO 
em que se pensa, com uma certa dose de 
revanchismo, em relação aos 20 anos passa
dos, sobre governos de Presidentes militares, 
com os herdeiros do Dr. Funaro. E o que 
vai acontecer com o Dr. Bresser Pereira, aJém 
do Dr. Mailson? Estão tOdos eles incluídos na 
linha dos acordos que foram feitos. _De ma
neira .que me parece que a posição tomada 
pelo Senador Severo Gomes, em primeiro lu
gar, é surpreendente, porque S.~ é tomado 
aqui como homem que estava extrem-amente 
agitado nessa direção até de revanchismo -
que nunca emprestei essa idéia a S. Ex" E 
a outra é verificar que S. ~-e.Sfãva muito 
aquém da Taprobana. A Taprobana esteve 
com o nosso Senador pelo Distrito Federal 
e por aqueles que, naturalmente, o acompa
nharam e a quem também respeito, porque 
são Senadores da maior respeitabilidade e De
putados também da maior respeitabilidade. 

Agora, acho que seria wn absurdo, Sr. Presi
dente, se eu, o Senador Jutahy Magalhães, 
os outros, que votamos contrariamente a essa ~ 

~~~ia, admitfssemos que os dois que votaram 
pela idéia vencedora são mais patriotas do 
que nós._ Não posso aceitar, isso, Sr. Presi
dente. Seria uma colocação eJrtremamente 
simplista e simplória. 

O Sr. Wilson Martins - Permite V. Ex' 
_Um_aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O no
bre Sénador Fernando Henrique Cardoso já 
havia pedido e apostou antes de V. Br, mas 
terei muito prazer em ouvi-lo logo em seQuida. 
.Aliás, V. Ex' sabe que é um dos homens que 
reSpeitO na casa. 

O Sr. Wllson Martins- Muito obrigado 
a V. Ex' 

_ O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Nobre Senador Jarbas Passarinho, também 
fiquei surpreso ontem quando recebi a infor~ 
mação pela imprensa e li a decisão da Cernis-

:são que faz a auditagem da dívida. Sabem 
V. Exn que, até há pouco, fui Relator da Comis-
são que aCompanhou as .negociações da dívi
da no Senado. Apresentei, na semana passa
da, um relatório de 300 páginas, que depois 

-virá patá Cá, com a análise de todo o processo 
da dívida. Nosso relatório não visava descobrir 
eventuais falcatruas: visava acompanhar a ne
gociação. O Banco Central, taJvez pela pri
meira vez na história da dívida, abriu as infor
mações aos Senadores. Cansei de repetir isso: 
o arquivo do Banco Central, com os contratos, 
esteve à nossa disposição durante dois anos. 
Não foi lá quem não quis, e quem foi, como 
os Senadores Ronan Tito e Virgílio Távora, 

·verificou que por aí não encontra nada. 

O SR- JARBA.S PASSARINHO - Se 
V. EX me permite uma bre'o!e interrupção, o 
orador a que me referi, a quem respeito, em
bora em posições doutrinárias e ideológicas 
cõntrárias~ dizia que jamais foi possível saber 
o valor da dívida. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
_Não é verdade. Teilhó informações Oficiais, 
e assinei embaixo~ en-dossanQo que todas e:las 
foram pertinentes, inclusive taxas de juros. Há 

__ até um dado que me parece_da ma_ior relevân-
cia, e que publiquei lá, mostrando que o Brasil 
perdeu, em termos de avaliação, entre 25 e _ 
50 bilhões de d61ares, por causa da taxa de 
juros flutuantes. Esse dado tirei do Banco Cen
trai._Este argumento é meUs forte do que tudo. 
Temos que fortalecer oS nossos_negociadores. 
Temos bases de negodação. Não podemos 
pagar a dívida nos termos em que ela se apre
S_ênta. Isso é límpido. E -temos recursos de _ 

_. Oidem _objetl.va, técnica, moral e política para 
fazê-lo. Mais ainda: em certas circunstâncias, 
suspende-se o pagamento. Neste momento, 
não estamos pagando. Houve_ a centralização 
do câmbio e não estão sendo feitos paga
mentos. Por quê? Porque, com correção, o 
Ministro Mailson da Nóbrega está cuidando 
das reservas. Um governo em extinção, a meu 
ver, s6 tem uma coisa a faZer: manter as reser~ 
vas elevadas, para que o próximo governo te- _ 
nha cacife para negocia{. 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Até 
antes, se V. Ex!' me permite, ele mesmo, se 
não tiver reservas elevadas no momento, nem 
tem condições d~ acesso à discussão com 
os credores. E esSas reservas podem ser com
prometidas agora, exatamente a partir do mo" 
menta em que isso aconteça Podem ser com
prometidas agora! 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso
É verdade. Como é matéria dessa importância, 
e todo o Senado sabe a minha posição na 
questão da.. divida externa, fiz wn relatório tam
bém duro, porém objetivo, com o cuidado 
de não provocar uma siliiãção que embara
çasse a negociação_ do Brasil. Os argumentos 
de ordem jurídica são muito respeitáveis, mas 
os acordos foram assinados, todos foram assi
nados! Há aJguns acordos, como o dp 6Jmco 
Mundial, do Banco lnteramericano, e mesmo 
do Qube de Paris, que niio têm sequer taXas 
de juros flutuantes. E precisamos desses re
cursos. E, para obtê"los,. vamos ter que pagar 
os juros a essas _organ~ações. Na moratóri_a 
feita pelei Ministro Dilson Funaro não foi sus
pensa a remessa de juros para os créditos 
das organizações internacionais. É maté-ria 
que não pode ser :tomada~ a meu ver, a~sim, 
s la légfe - se me permite V. Ex' um leve 
fráncesismo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - On
tem, o Senador Leite Chaves fez a leitura em 
francês de todo um prefácio. V. EX" poderá 
faJar uma palavra só. Eu poderia dizer en pas
sant 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Sobre esta matéria, reaJmente eu faria um ape
lo à Comissão, para que fiZesse uma revisão, 
porque a intenção é a melhor passivei, sem 
dúvida mas os resultados podem ser contrá
rios àquilo que se almeja; o que se almeja 
é uma renegociação altiva da dívida. E há ç:on
-dições para isto. 

O SR- JARBAS PASSARINHO- E era 
isso, nobre Senãdor, que eu esperava, que 
nós pudéssemos ter o quê? Eu não vou dizer 
que os banqueiros internacionais sejam sensí
veis a argumentações de natureza ética. Mas 
eles seriam sensíve!s a partir do momento em 
que houvesse uma argwnentação dessa natu
reza~ cOm altivez para ser apresentada, mos
trando, por exemplo, quanto nós já pagamos 
por aquilo que, talvez, não devêssemos pagar 
em- relação a essa flutuação de juros. Porque 
e:ssa flutuação de juros, em grande parte, se 
fez para nós bancarmos e pagarmos a inflação 
americana e a inflação de países credores. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso
Exatamente. Nós temos argumentos, se me 
permite, Senador, abundantes para uma posi
ção politica forte. 

O SR.JARBAS PASSARINHO-O Mé
xico não conseguiu? 

O Sr. f'emand!l Henrique Cardoso -
Consegui alguma coisa e nós podemos con
seguir até mais. 
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O SR. JARRAS PASSARINHO - Até 
mais! 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso
Temos dados que mostram. O Banco Central 
passou ao Senado todas as informações perti
nentes. Passou tantas que eu confesso aqui: 
eu não as dei à imprensa porque fiquei teme
roso de tantas informações. E como não tenho 
conhecimento técnico ... Vou dá-las. Perguntei 
ao Presidente do Banco Centra] se podia mes
tno dar, porque me assustou a franqueza co
mo eles abriram ... De modo que dizer que 
nós não sabemos quanto devemos, perdoe
me, mas é uma incorreção. Nós sabemos, 
não há nenhum desvio técnico nessas ques
tões; a questão é política, é de sustentação 
de uma politica de altivez do Brasil. Isso preci
sa. EU sou contrário, fui contrário às negocia
ções feitas pelo Ministro Maüson da Nóbrega, 
e disse aqui, no Senado, a S. Ext e dei as 
razões pelas quais me pareceu uma negocia
ção funesta. Mas daf a dizer-se que não temos 
a informação ou dizer-se que não podemos 
com medida legislativa, suspender sem saber 
as conseqüências disso, parece-me que se foi 
muito longe. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agra
deço a V. Ex' V. Ex' começou o aparte, nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, dizen
do que ficou surpreso com o que tinha acon
tecido com o Senador Severo Gomes. Eu Q"ôS
taria, para amainar um pouco o grau, talvez 
até polêmico do discurso, fazer uma diferença 
entre o que o Senador disse e um verbo que 
poderia ser diferente, que aprendi com o-Mi
nistro Gibson Barbosa. Ele dizia que o Webster 
passava por ser um homem de dez manda
mentos, conseqüentemente, não cobiçava a 
mulher do próximo, e ele é um grande diciona
rista. Mas um- dia a esposa o flagrou numa 
atitude com a secretária que não justificava 
os dez mandamentos. E ela, muito digna, dis
se:- "Estou surpreendida. meu caro". E ele, 
bom dicionarista, conhecendo todos os verbe
tes, disse: - "Não, você está surpresa, o sur
preendido fui eu. É completamente diferente". 
{Risos.) É o mesmo caso que acontece com 
o Senador Fernando Henrique cardoso, que, 
tnfelizmente, não me podê ouvir. 

O Sr. WUson Martins- Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, permita-me um aparte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Wllson Martins- Meu prezado Co
lega, Senador Jarbas Passarinho, desejo dizer 
a V. Ex", que declinou o respeito que tem por 
mim, ·da idêntica apreciaçãO da conduta polí
tica ... 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado. 

O Sr. Wllson Martins - ... e: id<:;~lógica 
de V. Ex' nesta Casa. O assunto sobre qual 
V. EJc!' fala é, evidentemente, um dos mais tor
mentosos do País. Esses contratos ceJebrados 
pelo Brasil com a comunidade internacional 
são de uma dureza como não existe em outros 
contratos. Há claúsulas inseridas nesses con- _ 

tratos que realmente_ ofendem a dignidade na
cional. Creio que não estou sendo exagerado 
em c<?loc.ar a matéria nesses termos:- Veja V. 
Exi', retira-se, uma das cláusulas, a possibi
lidade de o Brasil poder resolver os problemas 
em outro foro que não o de Nova forque. O 
foro de Nova forque é _o foro competente para 
o ajuizamento das questõ_es relativas às dívidas 
tomadas no mercado norte-americano. Há 
uma cláusula que impede o Brasil de reclamar 
contra a alta dos juros que s4o negociados 
não a taxas fvcas, mas são negociados ao sabor 
do mercado financeiro. Nós, que tomávamos 
empréstimos a 6 e 8%, estamos tomando-os 
a 22%, estamos pagando juros e não tomando 
empréstimo. 

Nos mesmos cpntrat~ ~ __ antes pagáva
mos a 6 e 8% - estam9s pagando jwos de 
22%. Estamos, assim, fmanciando, na verda
de, a inflação norte-americana. E há outras 
cláusulas, todas unilaterais, que prejudicam 
altamente a situ{!lção do nosso País. Creío, 
eminente Senador Jarbas Passarinho para não 
desfilar as cláusulas, que s!o do conhecimen
to do Senado Federal, inseridas nesses contra
tos, é inteiramente legítima a posição tomada 
pelos seus colegas e pelos outros parlamen
tares, que resolveram aceitar a suspensão do 
pagamento do serviço da dívida até que o 
Supremo Tribunal Federal examine, como foi 
proPosto pefc:i Senador Severo G(nltes, a vali
dade ou não desses cqntratos, enfim, aprecie 
toda essa matêria Acredito que não nos exce~ 
demos, até porque o que estamos propondo, 
provisoriamente é uma moratória, que, deres
to, não constitui uma novidade neste tema 
em nosso Pais, uma vez que sete outras mora
tórias já foram propostas a respeito dessas 
mesmas dívidas. Por que teriamos ido muito 
longe, como disse o Senador Fernando Henri
que Cardoso? Pelo contrário, não creio que 
possa ser estranhável a riõssa posição, quando 
aceitamos a suspensão do pagamento da dívi
da brasileira. Senador Jarbas Passarinho, este 
assunto realmente merece uma atenção muh
to_ maior do que tem tido até qui por parte 
dos políticos e do Congresso Nacional. Esta 
é a oportunidade que temos, no Senado Fede
ral, na Câmara dos Deputados, enfim, no Con
gresso Nacional, de firmar uma posição -
náo diria nacionalista - patriótica que, ao 
mesmo tempo, respeitássemos acordos cele
brados naquilo que têm de inatingíveis, e tam
bém procurássemos rever essas cláusulas -
procurássemos, como estamos procurando 
-, permitindo ao Brasil que faça um acordo 
alto, em que não sejamos mais espoliados, 
como temos sido, ao longo do tempo, nesta 
questão. Não gostaria de tomar mais o tempo 
de V. Ext ao proferir o meu aparte. Ai estão 
algumas razões que realmente respaldam a 
posição dos seus colegas na Comissão do 
Endividamento Externo. 

OSR. JARBAS PASSARINHO -Estou 
certo de que õ Senador Wilson Martins, meu 
ilustre par nesta Casa, não me atribuiria em 
nenhum momento a injúriã. de lançar sobre 
os colegas que não votaram, cqmo eu votei, 
uma atitude leviana, como estou certo de que -

o Senador Wilson Martins não me atribui uma 
atitude antipatriótica. Eu nem acuso, nem pre
ciso defender-me, apenas acho que divergi
mOs quanto à terapêutica. Estaríamos até cer
tos e conjuntos no diagnóstico das causas. 
Por exemplo, V. ~ouviu-me ainda há pouco 
falar exatamente sobre o problema de juros 
flutuantes, Há explicações dadas pelos técni
cos. Já V. Ex!', que foi, se não me engano, 
tambér:1 o ilustre Presidente da OAB-Regional, 
V. Ex' sabe que o Direito em que V. EX" ponti
fica não é uma matéria, não é uma ciência 
exata, por Isso existe uma hermenêutica para 
vermos os que çensam de um modo e os 
que· pensam de outro modo na interpretação 
das leis. 

Nós ouvimos vãrios. juristas que de outro 
modo dizem, de acordo com o que salientou 
o Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
o àt9 é absolutamertte s_oberano, correto, que 
aquilo era uma forma universal de se fazer, 
que o Terceiro Mundo inteiro fez aquilo; não 
foi o Brasil que se entregou, enquanto, por 
exemplo, o México não se teria entregue ou 
a Venezuela não teria sido entregue. _ 

Quanto ao foro, é uma discussão que eu 
não permito ter a audácia de contestar. Mas 
acho que o foro, por _exemplo, de um empres
tador, é ele, em regra geral, quem estabelece 
o foro no qual se deve discutir. Talvez não 
fosse o caso de nós tomarmos um emprés
timo num banco comercial americano e dis
cutir o foro na Nicaragúa, ou em Uganda. Não 
teria, talvez, sentido. 

Mas, concordando com V. Ex' nas premis
sas, discordo, como discordei, da decisão. V. 
Ex' falou, por exemplo, nas várias moratórias 
que já tivemos, concordo, mas foram todas 
elas negociadas, Senador Wilson Martins, com 
exceção da última do Presidente José Sarney, 
quando declarou que tinha feito por soberania, 
quando, na verdade, sabemos que foi por falta 
de dinheiro em caixa. Mas o que aconteceu? 
Meses depois, ele teve que fazer a viagem a 
Canossa e pagar mais caro, porque pagou 
acumulado aquilo que não tinha pago em 
tempo oportuno. O Presidente da Argentina 
fez a mesma coisa e acabou no FMI. O Presi
dente da Venezuela, idem. 

De maneira que eu não estou defendendo, 
evidentemente, o tipo de atitude tomada pela 
comunidade financeira internacional. Na ver-
dade, concordo com V. EJ&, ela foi espoliadora. 
Mas eu esperava que chegássemos a essa 
conclusão precisamente para aquilo que sa
lientava com o Senador Fernando Henrique 
Cardoso, ainda há pouco, para poder dar con
dições aos negociadores novos de terem força 
pata negociar. Mas, a partir do momento em 
que se coloca o Congresso Nacional como 
potencialmente capaz de, por seu turno, unila
teralmente, suspender os pagamentos, inclu
sive dos bancos oficiais - dos bancos com 
os quais negociamos com contratos aprova
dos no Congresso Nacional, com juros favore
cidos- tenho a impressão, V. EX" me descul
pe, de que aí está a grande divergência dos 
nossos votos. Eu achei que ali não caberia 
o voto. 
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O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex' wn 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço 
o aparte do nobre Senador_Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Jar
bas Passarinho, eidstem assuntos que são d<e
batidos aqui, no Senado, na Câmara, no Parla
mento, de urna maneira geral, que são partidá
rios; outros, assuntos filosóJic;os; e, alguns, co
mo disse multo bem o Senador Wils_on Mar
tins, que invocam até o nosso patriotismo. No 
entanto, não se situa~,na Jinh<.\_ do patriotismo 
a discussão neste momento, porque ninguém 
aqui duvida do patriotismo de ninguém. Tudo 
isso está-me fazendo lembrar de um fato_ que 
ocorreu com o Mi_nistt:o Díls.on Funaro. DQ~on 
Funaro saiu daqui com ordens do Poder Exe
cutivo para negociar nos Estados UniQ.os cqm 
o Federal Reserve Board, _inclusive já levando 
uma proposta que, se não fosse aceita, seria 
deflagrada a questão da moratória. Quando 
chegou lá, um Jobby d§l_ imprensa americana 
soltou uma noticia d~erido que possfvelinerife 
o Ministro Dílson Funaro seria substituído e, 
portanto, aquela negociação que ia fazer esta~ 
va desfavorecida naquele momento por aqui~ 
lo. Os quatro grandes JOrnais- do Brasil c_ome
ram a isca e publicaram em manchete que 
o Ministro Dílson Funaro_ seria demitido. Mais 
tarde, fato idêntico aconteceu com Bresser 
Pereira: ele vai aos Estados Unidos, chega lá, 
uma agência - a mesma, por sinal - solta 
uma notícia semelhante e, -aqui os quatro 
grandes jornais repetem a noticia em man
chete __ de primeira página. Interesante é que 
o Presidente do Federal Rese/Ve Bqard fez a 
mesma oposição as duas vezes e os dpis me 
narraram, e quando o Minis,tro Bresser me 
narrou esse fato_ e_u disse: "Ministro já ouviu 
o Dílson?" El~ disse~ "Não''. Eu disse: "O mes
mo aconteceu Com o Díls0n". E ele::, então, 
falou: "Puxa, essa imprensa americana rião 
é séria". Eu lhe respondi: ''O Senhor está enga
nado, ela é patriótica". Ele falou: "E a nossa?"_ 
Eu- retruquei: ''Muito independente"._ _O_ fato 
foi repetido duas vezes. Então, quando se trata 
de estudarmos a questão da .. dívida intema 
e qual é o nosso procedimento, a nossa dis
cussão é quanto à estratégia, a estratégia a 
ser adotada . .Com9 vamos proceder estrategi
camente? T odes temos um ponto a nos unir: 
o nosso patriotismo, porque estamos ~endo 
sangrados de maneira definitiva. Os números 
oficiais forne~iâ_os pelo Palácio do Planalto, 
a meu pedido, dizem que no Governo José 
Samey, só para o serviço da dlviQa, foram re
metidos 55 bilhões d~ c!ólares, e a divida está 
aumentada, já não é mais de 105, agora é 
de 114 bilhões de dólares. Com·o-disse muito 
bem Jóelmlr Be_ting, está ru:ontecendo uma 
sangria neste País às avessas, quer dizer._'Lem 
o automóvel e a.,tropela o transeunte, e _agora 
está-se fazend_o_uma_tr-ª--O_sfusão de san_gue do 
atropelado para o motor_ista. Na verdade, o 
que está acontecendo é .verdadeiramente isto. 
O asSunto é de]icado ___ e r~uer, além de tudo, 
multa competência na estra_tégia, por enquan
to. Vejamos por exemplo: à hora de pedir ou 
de decretar uma moratória teremos que ter 

um grande estoque de reserva, um enorme 
estoque para agüentar a reação do credor. 

.. o SR- JARBAS PASSARINHO Senão 
nós não teremos petróleo dentro de 60 dias, 
óümenos. 

O Sr. Ronan Tito - V. ~ está falando 
enl'petróleO, e lembrou muito bem, é um sím
bolo, porque pos_Suímos uma indústria que 
tem uma série de componentes que ainda 
sâõ importados; ainda temos 3% da indústria 
ãUtõffióbilística que são importados. Ficam to
dos os automóveis no· pátio sem a comple
ml:frita.Ção. V. Ex" lembrou do caso do BID 
e do BIRD, do Banco Mundial e do Banco 
Interamericano, dos quais somos sócios, e que 
fazem empréstimos subsídiados e com prazo 
30 a 40 anos para a questão de infra-estrutura. 
Tudo isso deve ser estudado. N.o .entanto, se, 
nesse instante, estivesse lá na Comissão, não 
teria votado como votaram os honrados, sé
rioS e por nós todos admirados Senadores 
Wilson Martins e José Fogaça. A nossa discor
dância é de estratégia, não é outra 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Aliás, 
é onde eu me situo também; me situo no 
remêdio que está sendo aplicado. 

O Sr- Ronan Tito- Fui empresário no 
passado, e tenho uma cabeça ainda com algu~ 
mas coisas de empresário. Deveríamos tirar 
um fato positivo desse acontecimento. Primei
ro, foi um fato inicial em uma Comissão, e 
conversando com o_ Senador José Fogaça, 
S. EX' nl~ deu outras idéias que podem ser 
coloc_a_das_ dentro dessa estratégia, e gostaria 
que depois o Senador José Fogaça as· colo
casse para V. Ext 

O SR. JARBAS PASSARINHO- S. Ex' 
já nos deu a honra de suspender o microfone. 
Sei_ que vou ~:eceber esse-aparte. 

O Sr. Ronan TifO - Gostaria de alertar 
a todos e aiertar à imprenSa, cOmo Um todo. 
Muitas vezes, na sofreguidão de fornecer uma 
noJ,!ci_!,_fi!:!e é obrigação precípua da imprensa, 
todos nós. parlamentares e ã imprensa, tivés
semos o cuidado com uma questão tão delica
da quarifo esta, porque pode, por exemplo, 
c()m uma notícia como e:sta, disparar o dólar 
no câmbio negro, e também, como as poucas 
rese[Vas que temos ~ com as necessidades 
que iemõs, p()de haver uma corrida para ou
tros ativos. Tudo isso nesse momento de infla
ção altíssrma, é~pêíiQóSísSimo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO E a con
seqüêricla nas_ linhas interbancárias de crédi
tos e linhas interbancárias? 

O Sr. Ronan Tito- Exatamente. Temos, 
hoje, por exemplo, uma indústria nacional e 
uma agricu1tura naciona1 que produzem com 
viStas à exportação. Não temos consumo para 
aquilo que essa indústria e essa agricultura 
produzem. E que faríamos com as exporta
ç®s.desse.financian1_entp de curto prazo? Tu~ 

"do_ isso temos de_ pensar. Apenas um ponto 
que queria deixar Claro, porque também nós 
-e V. Ex', tenho certeza, todos nós queremos 
uma melhpr negociação para essa dívida. Não 
é po_~sfvel continuar como está, essa sangria 

do atropelado para o motorista que atropelou. 
Agradeço a V. Ex" a tolerância que teve com 
o meu longo aparte. Muito obrigado . 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ao 
contrário, acho que tolerância foi de V. EX 
para com o pObre orador que está ocupando 
a trlbuna, porque o assunto, como se vê, desde 
logo, nem está amarrado a doutrinas· e progra~ 
mas partidários. É como V. ~ disse muito 
bem: cada um de nós pensa o que deve pensar 
a esse respeito. Oaro que aí, sim, que eu sou
besse que foi lá lesar o País, entregar o Brasil, 
negociar empréstimo de 20 bilhões de dólares 
e exigisse, digamos, 10% para depositar em 
sua conta na Suíça, eu seria o primeiro; nobre 
Senador, a querer apurar isso. Porque, felizw 
mente aqui, em todos os Anais do s~nado 
e do Congresso não há discurso meu em defew 
sa disso quando fui Líder de GOYemo, inas 
eu acreditei que as providências tomadas pelo 
Governo, ·atual, são providências que visam 
a resguardar os interesses do Brasil. Agora, 
dentro de quê? Dentro das limitações que o 
Brasil tem para poder negociar, caso contrário 
nós terminaremOs ria velha história do gonzo 
no pescoço do gato; resta saber, porém, quem 
vai pô-lo, e até agora não se descobriu qUem 

- o pode pôr. Ainda mais, eu me referi há pouco 
a uma estória que me contava o Ministro Oib
son Barboza, e co~ei outra. Parece que_ no 
Ministério ele passou a contar estória, não é 
bem isso, guardei algumas em conversas in~ 
formais. E ele dizia, uma vez, que dois ratinhos 
viviam inf€mizando a vida de um gato, como 
em desenhos de Walt Disney. Infernizaram e 
cresceram_n_a_quela condição, até que o gato 
conseguiu pôr a pata sobre um deles, Quando 
pôs a pata sobre aquele, o outro que estava 
a salvo correu e foi para o teto. O de cá, prestes 
a ser pasto do gato, zangou-se e disse:_
você é um cretino, um canalha, me abandona 
nesta hora tão difícil. E o oUtro disse: - não. 
não abandqnei_. estou aqui, mas estou plane
jande. Então, ele disse:- planeja, maS planeja 
depressa, porque senão vou ser _e:ngolido por 
este gato. O outro disse:- acabei de planejar. 
- Cfue faço eu?-Tranforma-te num buldo-
gue e acaba cOm o-gato. E ele falou:- mas 
como? - Ah! eu planejo e você ~cuta. (Ri~ 
sos) 

Então, muitas vezes o que pOde pareCer 
conosco é isso. o--congresSO planeja muito 
bem. Mas quem vai executar? - ___ _ 
- Veja V. Ex•, nobre Uder, quando terminaria 

isso, se esta indicação da iniciativa do .IlObre 
Senador Pompeu de Sousa e do Deputado 
Irajá Rodrigues, e apoiada pela maioria que 
foi eventual na OHfa, vingai'.· · -

Quando e-que vamos ter a solução? Porque 
suspende-se o pagamento até que ... Ora, se 
dissemos ainda há pouco até que o Supremo 
diga se é legitimo ou ilegltimo, até que haja 
uma decisão dessa natureza, fica a comuní
dade fmanceira e internacional esperando esta 

·decisão? 
E Se partirem para retaliações mafs sé[ia.S? 
Então, aí é que eu 'digo: não posso transfor

mar-me, infelizmente, num buldogue. Gosta
ria, gostaria, mas não tenho condições de fa
zer. 
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OSr.CidSabóiadeCarvalho-Permite 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Até 
anunciado pelo Léder da Bancada do PMDB, 
a que V. Ex" também pertence, já foi dito que 
a prioridade cabe ao Senador José Fogaça, 
que o vejo agora aparteado pelo Senhor Sena
dor José Pompeu, perdoe-me Senador Pom
peu de Sousa. 

O Sr. José Fogaça- Nobre SenadorJar
bas Passarinho, apenas quero fazer algumas 
considerações. Talvez V. EX' tenha grail.de ra
zão na sua preo-cupação, mas acho que ela 
está sendo superlativa ou exagerada. E até 
diria que ela é baseada no imenso sentido 
de responsabilidade que V. EX' dá às coisas. 
Oeio que está superestimando o fato. E, tam
bém, cá entre nós, superestimando a impor
tância dessa Comissão, a qual pertencemos, 
e da qual temos orgulho de pertencer. Ou 
seja, quando falo em superestimar, estou que
rendo dizer que o efeito concreto, efetivo, cUsto 
que ontem foi decidido, efeito prático, está 
muito longe, léguas e léguas de se transformar 
em realidade. V. EX' falou numa coisa impor
tante, que é ~mitação para neQ-Ociar. Um pats 
negocia de acordo com a correlação de forças, 
dentro da qual ele se instaura num processo 
de negociação, ou seja, o poder de barganha 
de um negociante, de uma das partes que 
negocia, é o que lhe dá condições de obter 
mals ou menos vantagem nessa negOCiação. 
V. Ex• deve estar recordado que há poucos 
dias esteve no Brasil o Sr. John Reed, Presi
dente do Cíticorp lntemationa1, e fez uma de
claração, dizendo: «O meu Banco tem uma 
dívida com o Brasil da ordem de 4 ... " 

OSR.JARBASPASSARINHO-Divida 
ou crêcHto? 

O Sr. José Fogaça- Um crédito da or
dem de ... 

O SR- JARBAS PASSARINHO- Gos
taria que fosse dívida. 

O Sr. José Fogaça- Mas é exatamente 
o contrário: tem um crédito com o Brasil, é 
credor em relação ao Brasil, de uma dívida 
imensa. Talavez seja o maior credo( brasileiro. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -É o 
maior. 

O Sr. JoSé Fogaça -É o maior credor 
brasileiro. E deu uma declaração que, acre
dito, tenha sido mais uma ousadia ou um ges
to psicopolítico do que propriamente uma de
claração formal. Ele disse: "Nos meus créditos 
os títulos valem 100%. V. & deve estar lem
brado. Os bancos do interiOr dos Estados Uni
dos- devemos a cerca de 800 bancos ameri
canos -. os pequenos bancos interioranos 
dos Estados Unidos estão vendendo os títulos 
brasileiros, os títulos da dívida brasileira a30%, 
32% no mercado secundário, porque eles não 
têm esse controle psicopolttico da reaJidade 
brasileira que tem o Sr. Jonhn Reed, que já 
foi, inclusive, se não me engano, Diretor do 
Citicorp no Brasil. Portanto, é um homem que 
conhece perfeitamente o comportamento. a 

psicologia, a conduta política dos homens pú
blicos brasileiros, dos seus governantes. Qual 
é a _diferença entre esse Diretor do Citicorp, 
que diz que os títulos da dívida brasileira valem 
100% 1 e um pequeno banco interior ano, çlos 

.Estados Unidos, que está querendo livrar-se 
dos títulos da divida e os vendendo no mer
cado secundário a cerca de 32% do seu valor 
de face? A diferença é apenas uma: os bancos 
menores dos Estados Unidos sabem que den~ 
tro do Brasil há uma comoçãq social em tomo 
da -ºí'0dª, e: sabem que o Brasil tem imensas 
dificuldades para pagar. Então, ao fazermos 
a anáUse dessa questão, temos que levar em 
conta esses fenômenos psicoeconômicos, 
psicopolíticos; o conjunto de fatores que mo
'{em uma negociação é muito baseada nas 
expectativas poltticas e sociais em tomo delas. 
De alguém que pode pagar muito, cobra-se 
muito dele; e a alguém que pode pagar pouco, 
acaba-se concedendo_ que pague pouco. A 
revista Exame desta semana diz que os títulos 
da dívida da Argentina estão sendo vendidos 
a 20% do valor de face, os do Brasil, a 30%; 
e os do México, a 46 e 50%. O qUe diferenc_ia 
os títulos da dtvida da Argentina com os da 
dívida mexicana? A diferença é o conjunto de 
expectativas intemadonais, de conteúdo polí
tico, social e econômico em tomo de cada 
um desses palses. Ora, o que decidimos on
tem foi uma espécie de _recomendação à Mesa 
do Congresseo Nacional: o que decidimos on

_tem foi quase que declaraçãO de intenções, 
este foi o efeito da uma decisão de ontem, 
não suspendemo_s o pagamento dos juros da 
divida na manhã de ontem, fiZemos uma co
missão do CongreSso Nacional, uma Comis
são Mista de Deputados e Senadores, com 
uma recomendação de conteúdo rigorosa
mente politico à Mesa do Congresso. Como 
interpreto isso, Senador Jarbas Passarinho? 
Interpreto como um Jnstrumentq eficaz e_ po
deroso itas_mãos_dq próximo Presidente da 
República, dos próximos governantes deste 
País, para obterem vantagens, para obterem 
ganhos nas negociações com os banqueiros. 
Ora, qual é o clima que há no Brasil hoje 
e que se expressa numa comissão do Senado 
e da Câmara? O clima é o desejo, é o senti
mento de _não pagar, ou seja, o Brasil está 
vivendo um sentimento de esgotamento gene
ralizado eln relação à questão da dívida. Qual
quer negociador inteligente, qualquer Presi
dente da República, qualquer Ministro da Fa
zenda, os nossos representantes junto ao foro 
internacional de negoc@ções __ d_everão dizer. 
-"Nós vamos pagar, nós haveremos de pa
gar, mas precisamos negociar termos mais 
adequados, lermos que não venham a esfolar 
o País, que não venham a sangrar o País, até 
porque novas sangrias profundas, novos cor· 
tes profundos nas fmanças nacionais serão 
ruinS para os dois lados: para o Brasil, porque 
tem um Congresso que qUer suspender; e pa
ra os bancõs, que também nêo receberão. 
Querem- enterrar o Brasil, mas se enterram 
também, não recebem. Ora, vamo~ evitar que 
tSto aconteça, vamos evitar que seja tão ruim 
para oS ban·cos e tãO ruim para o Brasil; vamos 
negociar· em novos termos. Um negociador 

inteligente, um Presidente da República capa
citado, hábil, poderá, colocar, na mesa. d~ ne· 
gociações, esses déidos da realidade. Disse
nos, agora, o Senador Ronan Tito que alguns 
efeitos negativos poderiam ocorrer, como a 
alta do dólar. No entanto, o efeito positivo tam· 
bém existe. Se é noticiado nos jamais de WaD 
Street que no Brasil uma pequena Coqlissão 
da Câmara e do Senado_ que_ faz um levanta
mento da divida resolveu tomar uma posição 
política, recomendando a suspensão, tamb~m 
não tenho nenhuma dúvida de que cai o valor 
de face dos títulos da nossa dívida externa. 
E isto ouvi não de um homem racHcal, não 
de um- incendiário, ouvi do Ministro Bresser 
Pereira, que disse:- "Quero pagar, vou pagar, 
é competente quem paga, mas talvez uma 
posição de endurecimento p9ssa ajudar_ nas 
condições de negociação".- E neste sentido 
qUe vejo muito mais o lado positivo da decisão 
de ontem do que o lado negativo, esse clima 
um tanto quanto de pânico talvez, que possa 
tomar conta de algumas lideranças do País. 
Tenho a impressao de que isto .reverte um 
pOuco o ·papel do negociadOr brasileiro: de 
negociar ansioso para um negociador ta1vez 
com um pouco mais de instrumentos, cóm 
um pouco mais de meios de negociação. Nes
te _sentido, queria dizer a V. EX que não é 
uma questão patriótica ou menos patriótica, 
não é uma questão ideológica e também não 
é, a meu ver, uma questão puramente técnica; 
é um dado político, é um dado psicoeconô~ 
mico. Cri:ãrii-se·expectativas e quem souber 
melhor usar em seu favor essas expectativas 

-.:vai acabar ganhando. Foi neste sentido o meu 
voto e quero crer que tenha sido o da maioria 
dos Senadores e Deputados que votaram nes
sa posição. Obrigado a V. Ex;\', 

O SR- JARBAS PASSARINHO -Agra
deço a V. ~ o aparte e o seu plano tático 
revelado no momento em que tomou a deci
são. -Há; é evidente, pontos de vista em que 
não temos coincidência; por exemplo, quando 
V. ~ diz que estamos superestimando essa 
"pequena" Comissão de Deputados e Sena· 
dores. Não é isso. Temos a única Comissão 
Mista que foi criada por mandamento constitu
dona1 e que foi objeto clariSsimo, na Consti
tuinte, de se fazer uma pericia, uma verdadeira 
devassa na dívida externa brasileira, onde hou
ve ínteriçãO nítida de bUsCar certas pessoas 
para reSponsabilizá-laS e- houve Intenção riíti
da, nesse caso favorável, de também permitir 
que o Brasil renegociasse sua dívida. Então, 
n_~ concordo com a superestimação, ao con
trário, acho que é_a Comissão mais importante 
que há hoje em_atividade no Congresso Nacio
nal- e assim iniciei o meu discurso. 

V. Ex' falou também que é apenas, uma 
declaração de intenções. Oaro, eu concordo, 
é uma dedaraçáo de intenção e há um velho 
.ditado que diz que "a estrada para o inferno 
está pavimentada de boas intenções". Espero 
que a de V. ~chegue ao céu; a minha, supo
nho, vai ao inferno- receio que vá; são pontos 
de vista contrários. Até me coritive, não contra
aparteando V. Ex'. 



4094 Quarta-feira 23 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Agosto de 1989 

O Sr. José Fogaça- V. Ex'" me permite? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois 
não. 

O Sr. José Fogaça- Essa questão não 
é feita isOladamente, ou seja, quem conduz 
esse proces~o até o final não é a Comissão, 
esta é a parte. Não é a Comissão quo;;; negociei 
com os banqueiros. 

OSR.JARBASPASSARINHO-Aí,no· 
bre Senador José Fogaça, quando o chame~ 
ainda há pouco, de José Pompeu, foi porque 
S. Ex' estava ao OuVido de V. Ex" e juntei os 
dois nomes, fiz um anat:~rama. 

Senador José Fogaça, a quem me dirijo 
agora. VeJa V. EX', o Congresso Nacional, to
dos sabem, hoje, no Brasil, e naturalmente 
isso passa para o exterior, é a grande força 
politica brasileira. Todos sabemos e ouvimos 
por aí repetir que temos uma Coristituição par
lamentarista num governo soi-disant presi
dencialista. Então, sabemos a força que o 
Congresso tem hoje, e isto impressiona evi
dentemente as pessoas que lidam com aquilo 
que é o dinheiro, que Garret chamava de ex
cremento de dem6nio. _Mas o dinheiro é alta
mente sensível a esse.tipo de ameaças e a 
essa _suspensão indefmidé'! no tempo! É evi
dente, conc_ordo com V. Ex", e chego a supor 
que, na hora de votarmos uma coisa dessas 
em plenário, talvez o voto de V. Fxl' seja dife
rente daquele que foi na Comissão, porqne 
na Comissão seria_uroa_táti_ça de fortalecimen
to dos brasileiros que forem lá fazer negocia
ção, e já no Plenário seria diferente. Pode ser 
que seja. Henry Kissin_ger, por exemplo, escre
veu um artigo a esse respeito, mostrando, pre
cisamente que os pafses devedores -já vai 
a mais de um trilh_ão de dólares o déficit do 
Terceiro Mundo- não podem ser sangrados, 
porque, se sangrarem, os credores perdem 
muho. Relativamente o valor de face, tenho 
ouvido opiniões divergentes. Umas admhem 
desde logo que todo tltulo brasileiro estaria 
submetido a isso nos bancos me:nores; outros 
dizem que absolutamente não estariam. São 
poucos os bancos, que fazem, desde logo, 
no mercado secundárip_, a diminuição do va1or 
de face; bancos mais_ importantes compram 
esses valores para mantê-los. 

Agora, vamos verificar o caso do Presidente 
do Citibank. Este homem _te_m acionistas no 
Mundo inteiro. Ele não poderia chegar aqui 
no Brasil e declarar, ao sair de uma audiência 
com o Presidente da República, que o Brasil 
é inadimplente. Nessa altura ele teria proble
mas gravfsimos, dentro e fora dos Estados 
Unidos, relacionados com o Banco. Ontem, 
ou hoje, li no jornal algo que me leva a sa~entar 
o aparte do Senador Jo&é Fogaça, e pedir 
a S. Ex• com a inteligência brilhante que Deus 
lhe deu e que ele cultiva, que pense nesta 
hipótese. Uma coisa é o que diz o Presidente 
do Otib<Plk, como maior credor de banco par
ticular d"o Brasil, e o diz publicamente, e outra 
é o que ele dfz em reserva. Há uma nota -
de hoje ou de ontem, repito - onde ele teria 
saído do Pa1ácio muito mal impressfon<Kio. 

E ao lhe perguntarem por quê, ele disse: "por~ 
que passei o tempo todo lá e o Presidente 
s6 falava sobre o novo livro de que é autor 
e não falava sobre a dívida externa". Quer dizer, 
"os marimbondos de fogo" possivelmente, 

-agOra; passam a ser outros marimbondos, e, 
em conseqüência disso, o Presidente do Oti
bank sai de lá a1armado. Isso não vai ser dito 
publicamente, mas no seu bo<lrd com certeza 
será revelado. E não apenas esse seu otimis
mo expreSSado para garantir, inclusive, tam
bém, a própria retaguarda do Gtibank. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, gostaria de apar
tear V. Ex' 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Dou 
o aparte a V. Ex', com prazer. 

O Sr. Cid Sabóla de CarvaliÍo - Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, estou ouvindo o 
pronunciamento de V. Ex" e o considero da 
maior importância. Mas quero chamar a aten
çãO âe alguns detalhes que foram ditos, por 
exemplo, pelo Senador Wason Martins. Deta
lhes importantes. todos nós sabemos da exis
tência de contratos. Não há nenhum débito, 

-nenhum crédito que não seja objeto de um 
contrato, e nesse contrato houve a eleição de 
foro; todo contrato culmina com a eleição do 
foro, para dirimir as possíveis dúvidas perante 
o Poder Judiciário. Vta.._àe regra, como saJien
tou V. ~. é o credor quem impõe o foro, 
isso é verdade. Então, o Brasil tem em sua 
déSvahtagem, além de dever que as dirimên
cias todas sejam examinadas em Nova Iorque 
ou em outros lJJgares assemelhados, que não 
posso imaginar quais sejarh, porque não co
nheço minudentemente esses contratos. Ha.
\iemos de convir, também, que, se não houver 
uma atitude mais forte, tudo se limita ao uni
verso das cláusulas contratuais, e aí não há 
o que conversar, é cumprir o contrato ou se 
sujeitar ao Poder Judiciário. No entanto, não 
pude compreender como chegar essa ques
tão ao Supremo Tribunal Federal sem a for
mUlação de uma competente ação, que não 
sei como se iniciaria. Porque lá é: um tribunal 
constitucional. reservado às causas constitu
cionais, não é órgão consulente, não é uma 
consultoria; não sei como o Supremo iria pro
nunciar-se sobre esses contratos. Gostaria, só 
e.m aditivo a9 que pronuncia V. Ex', dizer um 
detalhe, para auxiliar o meu companheiro Se
nador José Fogaça. Paris era iluminada a gás 
neon, e a firma que iluminava Paris tinha um 
contrato de 100 anos. Quando a energia elétri
ca surgiu no Mundo, e foi também iluminar 
.Paris, ainda faltavam longos anos para o cum
primento contratual, para que o contrato fosse 
_9.evidamente cumprido entre Paris, a Capital 
francesa, e a firma encarregada de iluminá-la 
,daquele modo rudimentar. Não houve dúvida 
alguma em não se_ ~~mprir o contrato, porque 
pr:~alecia, naquela oportunidade, o interesse 
maior da sociedade, o interesse público. O 
que o Senador José Fogaça quis dizer - e 
de certo modo disse muito bem - e apênas 
repito com as minhas palavras, é que os fatos 
sociais ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Aliás, 
se V. E:x!' me permite. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Pois 
não. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- A in· 
tercala~a é importante, porque o SenadOr Jo
sé Fogaça, sendo um_dos homeD$ mais bri
lhantes, sempre sabe o (rue quer dizer. 

O Sr. Cid Sabóia de Calvalho --Sim, 
e diz muito bem mas como V. ~ não é um 
advogado militante como eu, talvez tenha fal
tado a expressão exata da superveniência dos 
fatos sociais sobre as cláusulas contratuais, 
o que é objeto de ações específicas para de
monstrar a ineficácia de _c;.(áy_s_ulas_contratuais. 
Então, o que há com a dívida externa é que 
a re_alidade brasileira não suporta os contratos 
celebrados, e que, com a fome, com a miséria, 
com a desgraça do povo brasileiro, temos que 
contemporizar essa situação enquanto discu
timos uma política para encontrarmos a solu
ção da dívida. Então, é evidente que há casos 
neste momento_ que devem ser examinados 
mais à luz dos fatos do que à luz do Direito. 
A pr~dominância do fato _sobre o Direito é 
uma questão muito difícil_. e V. ~ .. Com a 
sua suprema inteligência, com a sua habili
dade e com a sua experiência, por todos nós 
louvadas, sabe disso muito bem Muitas vezes 
as questões sociais são maiores do que as 
questões legais. T ai vez na dívida, mais que 
nos contratos, estejamos agora vivendo a 
questão brasileira a questão social brasileira 
maior que tudo isso. Concordo com V. Ex', 
com toda a sua argumentação, como sempre 
muito brilhante, lúcida, dE:. um político de pri
meira qua1idade. V. Ex', graças a Deus, revelou 
no Brasil uma questão muito lúcida, ou seja, 
da conveniênda e inconveniência da aplica~ 
ção disso. Isso é que é verdade. Eu agradeço 
a V. Ex' por ter-me ouvido com a suifatenção. 

O SR. JARDAS PASSARINHO -Sou 
muito grato a v. ~. nobre senador~ p"ela colo
cação que fez, inclusive essa, que é multo·-rm
portante. 

Eu dizia ainda há pouco, não sei se em 
__ conver:®,_ creio ~u. que, não sendo o Direito 

uma ciê!lcia exata, ele dá margem a Interpre
tações diferentes. 

Veja V. Ex• Quando o Senador Severo Go
mes, homem ao qual ninguém poderá acusar 
de ser leniente. com esse tipo de conduta que 
hoje se crttica, pois a atitude do Senador Seve
ro Gomes sempre foi uma atitude energica, 
clara, definida, contra, é S. Ex" que se sur
preende com aquilo que pareceu excesso para 
nós e parece até escassez para outros. Essa 
é a diferença. Entretanto, no momento em 
que se discute uma matéria dessa natureza 
é claro que vamos ter que ir ao Supremo, 
até porque, quando houve depoimentos de 
juristas, que não foram obrigados pela inteli
gência do Relator, eles consideraram que os 
contratos eram absolutamente corretos do 
ponto dé vista constitucional. AJ vem uma lon· 
ga discussão do ponto de vista jurídico, que 
o Setiadoc Severo Gomes trat_ou em profun
didade no seu Relatório. 
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O Sr. Roberto Campos - Permite~me 
V. Ex", nobre Senador Jarbas Passaiinho? 

O Sr. Pompeu de Sousa- Concede~me 
V. EJrum aparte, nobre Senador Jafbas Passa
rinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Te
nho muito prazer em conceder a palavra ao 
Senador Roberto Campos, que pediu o aparte 
antes do Senador Pompeu de Sousa, c.om 
uma colocação que eu gostaria .de fazer, que 
não sei se S. Ext aceitará facilmente. Jamais 
conversei com -o Senador Roberto Campos 
sobre isso, mas, ao que sei. ele foi uma das 
pessoas que, ao tempo do Governo Góulart, 
fazia parte de negociações para moratória; ou
vi dizer isso. O Senador Wilson Martins falou 
ainda há pouco nas sete moratórias. Acho que 
são até mais. Sobre uma delas talvez o Sena
dor Roberto Campos pudesse falar, ainda ao 
tempo do Governo Goulart. A outra colocação 
interessante é que, quando ele foi Ministro do 
Planejamento, a dívida diminuiu. 

De maneira que, com_esses dados, ouço, 
com muito prazer, o aparte do senador Ro-
berto Campos. ~ 

O Sr. Roberto Campos - Ouvi apenas 
uma parte da exposiçáo de V. EX, que me 
pareceu brilhante e indsiva. Falo com alguma 
autoridade sobre o problema da dívida, pois 
negociei três consolidações diferentes, e_ em 
meu tempo de_ participação no Governo Cãs
tello Branco logrei efetivamente diminuir a dí
vida. Aqueles da Comissão que se debruçarem 
sobre a análise do passado descobrirão que 
foi um dos raros períodos da História brasileira, 
o Governo Castello Branco, em que a dlvida 
foi efetivamente diminuída. Negodei consoli
dações de dívidas formadas, principalmente 
durante o Governo Kubitschek, já como em
baixador financeiro de Jânio Quadros. E, em 
seguida, negociei consolidações de _dívidas 
formadas durante o Governo Goulart, aí já en
tão como Ministro do Planejamento. Se falo 
com autoridade neste assunto, falo também 
com enfado, porque a nossa discussão de hoje 
parece repetir, quase ípSJ!; litterls, uma discus
são que se realizou em 7 de junho de 1 831 
quando rio Parlamento Imperial se _discutia a 
moratória em termos, aproximadamente, 
iguais aos atuais, o debate era entre Evaristo 
da Veiga e Cunha Matos, e as duas posições 
eram de que se deveria pagar a dívida, e a 
posição do Ministro da Fâzenda era de que 
não se deveria pagar a dívida, porque isso 
entorpeceria o cresdmento brasileiro, por par
te da oposição. É, portanto, monótona essa 
discussão e toda cheia de equívocos. Torne
mos a questão dos juros flutuantes. Juros flu
tuantes, meus Senhores, é uma forma de cor
reção monetária que existe nos países indus
trializados. Antes de se generalizar o surto infla
cionário dos anos 70, os empréstimos eram 
dados a juros fiXOs. Quanâ6 começou o surtO 
inflacionário, os países fmanciadores, os paí
ses industrializados não adotaram a correção 
monetária, apenas nos juros passou a estar 
embutida uma parcela que r-epresenta as ex
pectativas inflacionárias. COrno quer o Brasil 
impor ao Mundo juros fixos enquanto o Mundo 

não se livrar da expectativa inflacionária? E 
absolutamente impossível, os depositantes 
nos bancos querem wna remuneração real, 
tradicional, além daquela parcela de jwos que 
nós aqui chamamos correçáo monetária ou 
correção de capital. Essa é a praxe do mer
cado internacional e é absolutamente justa. 
Por que será que um POupãdOr ou-i..im deposi
tante num banco estrangeiro tem que receber 
menOs que o valor real emprestado por se 
ignorar a expectativa ou a realidade inflacio
nária? Não há a menor razão parã isso. Gos
taria de citar, textualmente, o que se dizia em 
7 de junho de 183_1, na Câmara dos Depu
tados da Reg_ência Trina Permª.n~nte: 

"A nossa situação atual é crítica, não 
digo que não possamos s-àir da má posi
ção em _que estamos, podendo e tendo 
a econOmia em jtúzo, mas é um fato que 
não pode aconteçer senão com o tempo; 
as nossas círcuristân<:ias hão de melho
rar, ao passo em que for se desenvol-

- vendo a indústria, poréiri"ilào rapidamen
te. Não nos lembremos, Sr. Presidente, 

--por maneira nenhuma, de suspender o 
pagamento de nossa dívida externa, não 
vamos aumentar a desgraçada lista das 
nações da América que não gozam do 
menor crédito e são até olhadas com hor
ror, como destituídas de boa-fé, se é que 
na Europa nãO chegam a ser tratadas 
de "bárbaras". Quais s'erão os resultados 
dessa medida de não pagar os juros e 
a amortização dos nossos empréstimos? 
Creio que os mais tristes e deploráveis 
que se podem apresentar à consideração 
humana." 

É um dis_cws_o de Cunha Matos, debatendo 
com Ev<irísto da Veíga, em 7 de junho de 
1831. Estamos, agora, versando o mesmo te
ma. O _Brasil não pode impor aq sistema finan
ceiró infemàCfonal o meio que o Brasil julga 
tnais atraente para formar sua dívida; não pode 
exiglr juroS fiXoS. AlgumaS- instituições fman
ceiras internacionais podem praticar juros fi
xos, porque não dependem de depositas co
merciais. Os bancos comerciais, com os quais 
estamos endividados em 62 milhões de dóla
res, não- têm outra alternativa senão a prática 
de juros flutuantes. Çon_sicleremos o problema 
do foro. Ç_pmo muito bem disso o Senador 
Jarbas Passarinho, o foro é decisão do credor. 
Quando o Brasil empresta a Angola, não tem 
a menor conSideiãção pelo foro de Luanda; 
quando empresta à Zâmbia. não aceita o foro 
de Lusaca; quando empresta a Moçambique, 
não aceita .o foro de_..Maputo. Orna das razões 
é, em p_rimeiro J_ugar, porque se ~speita que 
o foro do devedor tenha uma prejudiciaJidade 
fav6ráYel aO devedor; em segundo lugar, que 
só se aceitam forOs- de paíSes que tenham 
uma tradição jurídica consolidada. Por que isto 
é qUe,-em geral, nos documentos intemé!,cio
nais, mencionam os foros de Nova Iorque, 
de Londres o_u de Zurique. Os Estados Unidos 
têm uma Cónstituição que durou 200 aitos; 
a Inglaterra tem uma sólida tradição de fide
dignidade jurídica; também o_ tem a Suíça. 
No Brasil, estamos na• oitava Constitt.Uç:ão e 

já proclamãmos doze ou treZe moratórias. Ê 
claro que ninguém vai aceitar o foro de Brasí
lia, assim como o Brasil não aceitaria o foro 
de Maputo, sendo Moçambique um país de 
des-colonização recente e de tradições jurídi· 
cas desconhecidas. A dívida externa brasileira 
está longe ~e ser o n055_9 maior problema. 
Há Pelo menos quatro problemas maiores em 
gravidade: primeiro, a inflação; segundo, a ex
cessiva regulamentação da economia, que re-
duz a eficiência e aunienta Custos; terceiro, 
a privatização, que auxiliaria resolver a inflação 
e aumentar a taxa de eficiência da economia; 
quarto, a dívida interna; e apenas o quinto 
problema é a dívida externa. Se_ hoje suspen
dêssemos totalmente o pagamento da dívida 
externa, estaríamos, em teoria, economizando 
absolutamente zero, porque, se o revide da 
comunidade financeira intemacionar fosse 
suspender os créditos de curto prazo no inter
bancárlo, eles zerariam a conta e o Brasil dei
xaria de remeter 1 O bilhões de dólares e cance
lar-se-iam- créditos em favor do Brasil de 10 
bilhões de dólares. Que mágica besta todo 
esse exercício para apenas zerarmos a conta. 
Não teríamos, absolutamente, nenhuma van
tagem. Aliás, não há essa conexão que se pos
tula entre dívida e crescimento. Na realidade, 
na América Latina, os países c)ue estão cres
cendo sustentadamente- Chile, Uruguai, Co
lômbia - estão pagando suas dívidas, assim 
como estão, a Coréia do SUl, a Tailândia, a 
Indonésia, em proc:esso rápido de crescimen
to e mantendo correntes os pagamentos da 
~ndo-os, como estão fazendo agora as Fili
pinas e como rez n:unU.:: ... ~ ."''éxico. Países 
,da América Latina que tomaram atitude com
parável à da nossa Comissão de Dívida Exter
na do Congresso, a saber, Peru, Argentina, 
por exemplo, não conseguiram retomar o 
crescimento; vão ser obrigados a retomar ne
gociações; é o que está aiiunciando o PreSi
dente da Argentina, e _é o que está anunciando 
o candidato à Premdência do Peru, Mário Var
gas Uosa. Há várias ilusões sobre o problema 
do suPerávit comercial. Jmagina~se, por exem
plo, que somos obrigados, pelo comunidade 
financeira internacional, a ter um superáVit de 
exportações para saldar a dívida. Meus Senho
res, nunCa vi nenhum exportador que, em um 
momento de concluir wna transação, pense 
patrioticamente na suâ. contribuição pàrâ o 
serviço da dívida brasileira. Se ele exporta é 
porque encontra um preÇ"o melhor no exterior, 
ou porque ele deseja diversificar mercados, 
ou porque ele deseja melhorar a sua escala 
de produção, economizando, indusiv_e, custos 
em benefício do mercado interno. O nosso 
saldo de exportação não provém de uma pres
são internacional sobre o exportador, para que 
eJe exporte m~ls. Na realidade, nenhum expor-

- tador, ao concluir um contrato, pensa estar 
pateticamente agindo para salvar o Brasil. 
Nosso saldo de exportação vem de que, feliz

~ mente, temos um setor Privado ágil, que pro
- cura optar entre alternativas intemas e alterna~ 

tivas extemas de mercado. E porque impor· 
tamos pouco demais porque queiramos gerar 
um saJdo cambial. Não importamos pouco 
demais porque somos prbtecionistas e por ter~ 
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mos reservas de mer~ado, porque para mil 
produtos essenciais temos necessidade de li
cenças, estamos sujeitos a. controle ele Impor
tação. O Mundo ficaria deliciado se 'diminuís
semos nosso saldo comercial, importando 
mais, porque, se importássemos mais, tam
bém, possivelmen_t_e, e_xportaríamos mais, e o 
comércio :;e moveria para uma plataforma su
perior, de vez que as nossas exportações in
cluem um insumo importado_e, quando enca
recemos o inSLLrQP importado, diminuímos o 
potencial de exportação. O Mundo preferia 
que importássemos mais e; se tivéssemos sal
dos, que _os tivéssemos em nível superior de 
comércio, e Mo representando apenas uns 
miseras 1% do comércio mundiaL Fala-se 
num reforço da autoridade de_n~s nego_cia
dores dada pelo Congresso Nacional, ao ado
tar uma atitude de endurecimento_ face à dívi-:_ 
da. Meus Senhores um endurecimento do 
Congresso seria regiStrado com certo interes
se. Mas o Brasil não jnfluenciará em nada nos
sa capacidade negocial se nãQ tive~; programas 
e se não mudar de atitude, Se nos apresen
tarmos com um programa antiinflaciOnárlo 
corrente, os nossos negociadores terão autori
dade negocial. Se o Brasil indicar _que adotou 
um mínimo de racionalidade, quer dizer,_ que 
não vai mais pedir dinheiro emprestado, que 
declara de antemão_ que não está em ~ndi
ções de pagar, e, sím, vai fazer coisa diferente, 
isto é, chamar capitais de rtsco, abandonando 
as restrições que exfst_em por exemplo, na lei 
de informática, que impede a vinda de capitais 
estrangeiros para todo o setor da eletrônlca 
modema, se o Brasil adotar um programa de 
privatizaçáo, poderia resolver parte da dívida 
interna e elirninar o problema da dívida ~er
na, inclusive dispensando discussões sobre o 
va1or face. Essa discussão :;;obre o valor fac_e 
me parece extremamente cómica. Qual será 
o valor face da divida brasileira? Se olharmos 
o mercado secundárk>, formado pelos peque
nos bancos que querem fugir do risco Brasil, 
o valor da dívida é 32 centavos. Mas essa dívida 
comprou alguma coisa. Com essa divida, 
compramos Boeings_,_ em que voamos diaria
mente; c_om isso, compramos ltaipu; com isso, 
compramos parcelas da Usiminas,_ a Credi
mus, Cosipa e a Siderúrgica Nacional. Supo
nhamos que os credor_es nos digam_ rn1,1ito 
bem, aceitamos o valor face de 32 centavos 
por dólar. Propomo-nos a recomprar, por esse 
valor, aquelas peças de equipamento para as 
quais, supostamente, demos financiamen.Jos. 
EstaríamOS- pará vender aquelas parcelas_ da 
Usiminas fmandadas por empréstimos exter
nos a 32 centavos por dólar? Será que é este 
o valor real da divida? O valor real da çlívida 
é o va1or real comprado com a dívida. Não_ 
acredito que nenhum de nós acelte que esse 
patrimônlo vale apenas 32_ce0ta\.'os-por dólar. 
Vejamos, portanto, o grau de confusão mental 
em que estamos._ embarcados Suponhamos 
que se adotasse _um programa de privatização 
composto da seguinte forma o Governo Con
vocaria os principais credores d_a cU vida interna 
e lhes proporia converter os seus títulos de 
dívida em ações de estatais, prívatizando-as, 
e, depois, se voltasse para os credores estran-

geiros, dizendo: "Propomo-nos a pagar a dívi
da em ações_minoritárias das empresas esta
taiS prtvatfzadas e aceitaffios, então, que essa 
conVersão de dívidas em ações, não em di-

- nheiro~_seja feita pelo valor face". Melhoraria 
enormemente o crédito do Brasil e passaría
mos a ser um País respeitável, porque não 
é País respeitável Um PaíS que-se delicia ei'n 
proclamar que a sua dívida vale apenas 32% 
do seu valor face. Voltaríamos a ser um País 

_ ieSpeitado e teríamos uma boa parcela, se 
não a quase totalidade da dívida, relevante õo 
caso, que é a dívida para com os bancos priva
doS~ A diVida para com os bancos intenacio· 
nais, como o Banco Mundial e o Banco lntera
merlcano, não nos deve causar quakjuer mÕ
sa. Esses bancos estão dispostos a aumentar 
sua expQ:;ura, a aumentar emp~Stimos ao 
Brasil, desde qUe o Brasil tenha algum progra
ma econômico coer~nte. Minhas palavras se 
destinam, nobre Senadof, unicamente a 
apotá-lo nessa árdua tarefa de restaurar um 
mínimo de racionalidade, após esta explosão 
de irradoD._a_lidéJde que ocorreu na Comissão 
da Dívida Externa, cujo primeiro parágrafo, 
aliás, é uma agressão estupradora do principio 
da não-retroatividade, e me adimiro que vários 
juristas aqui tenham endossado o art. 1 ~ 

"São declarados nulos e de nenhum 
efeito os contratos de endividamento_ex
temq _da 8epública _Federativa do Brasil 
que não tiveram, no passado, a aprovação 
do Congresso Nacional." 

Pa_rec:e-me, a um eçonomista ignorante em 
Direito, que é uma agressão estupradora ao 
princípio da não retroatividade. Multo obriga
do. 

O Sit. JARBAS PASsARINHO- ~uito 
-gfato ao meu ito_bre Colega da nossa grande 
Banc~da de ~ots Senaçfores, a Bancada à que 

·-está reduzido o PDS, mas ouvimos a palavra 
qqe, evidentemente, pode não ser aceita. do 
ponto de vista de concordância, por muitos 
âos Srs. Senadores, mas que, repito, indiscuti· 
velmente esclarece o que estamos discutindo 
e merece meu respeito total. 

ci nobie seilador POmpeu de Sousa, inquie-
to, já há algum tempo pediu-me o aparte que 

-==-tenho a honra de conceder _a S. ~ E vejo 
-que ele o quer fazer de pé. O Regimento, que 
S. Ex" manda cumprir, proíbe isto, mas, agora 
que S. EX1' se sentou, ouço com grande prazer 
este meu eminente Colega, por quem tenho 
admiração e ligações afetivas há muitos anos. 

à Sr. José Fogaça -Aliás. o Regimento 
também proíbe que V. ~fique de costas para 

- -a Mesa. _V. Ext, como se dil no Rio Grande 
_do Sul, "os grandes homens são como bondes 
ou como_anjos, não têm costas". 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sim, 
mas V. 5I' se equivoca, primeiro, porque não 
SQU grande homem; segundo, poçqye não fi
qUei de costas, fiquei de ilharga. Fiquei de 
ilharga, porque também não poderia torcer 
o meu pescoço para ouvir o nobre Senador, 
que está na última bancada, sem poder ter 

pelo menos um movimento físico, pelo menos 
de me volW.r para a direita. (Risos.) 

Ouço o nobre SenadOf Pompeu de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Sena· 
dor Jarbas Passarinho, eu quero começar 
agradecendo-lhe a _lição de_Regimento. V. Ex" 
é um veterano na Casa., ex-Presidente, e eu 
sou um calouro. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Um 
Calouro já mUito bem conceituado no cçmhe-
-ciinehtõ do ~e_gímento. -

O Sr. Pompeu de Sousa -Aceitei humil
demente a lição de. V. Ex' e logo tratei de 
assentar-me para lhe responder. Mas devo di· 
zer__que me pusera de pé pelo respeito que 

. V. Ex' me merece. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ora, 
isso leva a no$a discussão aos velhos tempos 
-do Parlamento. Lerrlbro-m-e-qUe tiveritõs -Um 
deb.:ife effi que um deputa dó- mais normal
mente um deputado do que um senador -
diz a outro: V. -Ex!' é iim cretiilo, ou V. Ext_ 
não é um cretino. V. EX', pelo menos, está 
sendo um Parlamentar elegante. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Por fa1ar V. 
Ex• nos velhos tempos do Parlamento, eu 
aproveito a deixa para dizet ·que pretendo dar 
um aparte bem curto, bem co_nciso,_em con~ 
traste, como muito bem assinalou o nobre 
Senador Severo Gomes, com o apãrte mais 
longo da história do Parlamento que acaba~ 
mos de ouvir. 

. OSR.JARBASPASSARINHO-V.Ex' 
não deve entrar no grupo de delãtores. 

O Sr. Pompeu de Sousa - o- Senador 
Severo GO!_Ties apenas registra uma coisa im~ 
pessoaJ e objetiva, que se chaffia re16glo. f-1\as 
queria &zer eU a V. EX' que me senti obrtgado 
~dar-lhe este aparte, e_ até co~angidamente 
subi a este plenário, des_ci da Mesa para este 
plenário, senti-me obrigado a fazê-lo, porque 
V. Ex' tarito e tão inSistentemente citou o meu 
nome ... 

OSR.JARDASPASSARINHO-Penso 
que por três vezes. 

O Sr. Pompeu de Sousa- V. Ex'! citou 
o meu nome tantas vezes que acabou transfor
mando o nome do nosso nobre Colega José 
Fogaça em José Pompeu, ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Ai foi 
uma citação parcial. 

O Sr. PO_mPeu de SOus~- .•. de ta1- ma
neira V. Ex'i estava obsecado com o meu no
me. Foi um procesSO obsessiVo" de-v. Ex'! 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
· estava era com a imagem de V. EX" debruçado 

sobre os ouvidos do nobre Senador José Fo
gaça, que tinha acabado de me dar um aparte 
ao quat eu estava respondendo. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Era exata_
ri-tente o qu-e-eU ia dizer, nobre Senador JarDas 
Passarinho. Eu não dou este aparte com a 
autoridade juri9ica do nobre Senador Cid Sa~ 
bóia de Carvalho- que eu lamento não esteja 
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mais presente aqui -, que, com a sua abali
zada condição de, além de eminente Senador, 
eminente causíd.ico, até observou qo.e o nosso 
eminente Professor-José Fogaça não era ad
vogado militante, e talvez por Isso não tivesse 
tanta autoridade jurídica. Eu não tenho nenhu
ma autoridade juridka, porque, ao contrário, 
não sou nem advogado, quanto mais advo
gado militante. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Se 
V. Ex' me permite, não é nenhum d_emérito. 
O Senador Roberto Campos contou-nos, há 
dias, uma história em que Pedro, o Grande, 
visitava a corte da Inglaterra. E o rei ou a rainha, 
não me lembro, fez a recepção· ao czar da 
Rússia, e apresentou-lhe os seus maiores-cola
boradores, no gabinete, e eram muitos advo
gados. E depois que Pedro, o Grande, pergun
tou quantos advogados eram, disse: "na Rús
sia tenho dois, e quero enforcar um". Eiltão, 
v. Ex~' não tem culpa de não ser-.ãdVOgaao.- --

0 Sr. Pompeu de Sousa - Já que V. 
~ me lembra essa desculpa, eu devo apro
veitara "deixa" -V. Ex'está-medandomuitas 
.. deíxas". Daí eu tenho que deixar o meu pro
pósito de falar brevemente. -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Aliãs, 
permita-me dizer que eu duvidava que V. EX' 
falasse brevemente. Era uma intenção. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Eu ia falar 
assim, nobre Senador. AliáS, já que V. EX' se 
refere a esse problema de que não importa 
ser ou não ser advogado - se V. Ex1' também 
não o é, que eu saiba, também não é nem 
bacharel de Direito, mas é um eminente jurista 
castrense, nós sabemos disso, V. Ex' tein real
mente esse conceito, e eu jáinenciOnei, Várias 
vezes, esse conceito, e V. E'x!' realmente me
rece. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
aprendi alguma coisa lá, exatamente na área 
castrense, a esse respeito. Primeiro, uma defi
nição de Direito de Ulpiano;jus estA segunda, 
cansaram de me_ dizer também - e aqui há 
grandes juristas --" direito é bom se:nso." 
V. ~ é um padrão de bom senso, logo é 
um homem de Direito._ _ 

O Sr. Pompeu de Sousa - Mas, com 
a mesma humildade com que confesso todas 
as minhas deficiências, confesso -também a 
minha deficiência no terreno· em que o nosso 
eminente __ Colega Senador Roberto Campos 
nos deu 1.011 grande, um terrencial, um diluviai 
esparrame de cultura económica, de cultura 
histórica, de cultura geográfica, de cultura da 
geografia política brasileira, citando episódios 
- confesso minha tgnorânda nesse episódio 
que nem meu bisavô, o Senador Pompeu, Se
nador do Império, até a Sua morte, nem ele 
mesmo poderia ter participado de nenhum 
dos dois episódios, porque num desses, ele 
tinha 5 anos e no outro; 11 anos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ele 
foi mais feliz do que nós, porque ele era do 
Senado permanente, ele era o titular até amor
te. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Depois de 
duas vezes bigodeado pelo Imperador D. Pe
dro II, porque, como V. Ex~ sabe, no Senado 
do Império havia uma lista tríplice e o Impe
rador podia escolher o primeiro oU o terceiro 
e, por duas vezes, bigodeou o primeiro coloca
do, que era o futuro Senador Pompeu. 

OSQ. JARRAS PASSARINHO- Aliás 
a mesma queixa tinha o nobre conterrâneo 
de V. Ex' e grande figura da Literatura brasi
leira, J_osé d~en~~-

0 Sr. Pompeu de Sousa- Exatamente. 
Aliás, ambos grandes Senadores. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E 
quando faziam discUrsOs n1uitó zangados, no 
Senado, Cotegipe, que não se continha diante 
da possibilidade de uma frase de efeito, como 
José de AlenGªr parece que era filho de padre, 
ele _dizia para o Plenário: "Só- porque o pai 
tem coroa, ele pensa que é filho de rei." Aliás, 
naquele te!f!pO, os padres ainda tinham coroa. 

O Sr. Pompeu de' SOusa - Eu ia justa
mente -já que V. ~ se antecipou, assina
lando essa circunstância -, eu ia dizer que 
esse era o único traço comum entre mim e 
José de Alencar, porque, se ele era filho de 
padre,_ eu sou bisneto de padre; o Senador 
Pompeu erã padre, como V. Ex" sabe, e, aliás, 
o nosso Colega Jr.itãhy MagãlhZles é h-ineto 
de padre, do mesmo padre, do Senador Pom
peu. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E ha
via, mais ainda, um conceito em que se dizia 
que todo filho de padre era inteligente, ainda 
tem mais isso_ e está provado. Nessa árvore 
genealógica que está aí. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Mas, nobre 
Senador, a minha _intenção não era de fazer 
toda essa digressão, muito menos de dar a 
esplêndida aula magna que o nosso eminente 
senador Roberto- CampoS nos deu. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex' 
fica elogiando tãnt6 essa parte que_ lembra 
a bist6_ri_a do PSD, quer dizer, primetro man
dava as flores, depois ia ao enterro-.-(Risos.) 

O Sr. Pompeu de Sousa- A magnífica 
aula magna com que nos iniciou, com bri
lhante didática de mestre-escola em todos os 
segredos da História, da G_eografia ~ da Ciên
cia Ecciriômica. Mas, Sr. Presidente, Sr. Sena
dor Jarbas Passarinho, meus çaros_CoJegas, 
perdoem-me por essa digressão e V. Ex" é 
cc-responsável por ela. Mas quero dizer que 
vim aqui, humildemente, apenas para dizer 
que V. Ext me estava atribuindo um papel mui
to importante nos acoritecimehtos de ontem 
na Comissão do Endividamento Externo, para 
resumir -o nome é enorme- então, quero 
dizer apenas o seguimento: o que eu humilde~ 
mente pretendi foi -faier um pouco o papel 
de pomba da paz, porque, na verdade, eu quis 
oferecer o processo Operacional que compati
bi1izasse_ o Relatório, o brilhante Relatório do 
Relator com, vamos dizer, a intenção do nosso 
nobre Colega, o Deputado Oswaldo Urna Fi
lho, que tinha um contra-relatório, que se 

transformaria, vamos dizer, em substitutivo e 
atifufnà.ticamente,_ se vitOrioSO, passanã -ele a 
ser o Relator, perdendo o meu eminente amt
gõ e Colega Severo Fagundes Gomes _a ~sua 
condição de Relator. Então, -humilderri~ente, 
pretendi que se conservasse tudo no Relatóriq 
Servero Gomes: a parte expositiva, a parte con~ 
clusiva e até a parte decisória; tudo, enfim 
apenas acrescentando uma pequenina emen
da a um único item da parte de decisão, da 
parte resolutiva. Devo realmente confessar, 
ainda mais tão humildemente, como nz· todas 
as confrssões Çtnteriores, que esta decisão nas~ 
ceu , vamos dizer, de um cochiCho entre nós 
dois, entre o eminente Senador José Fogaça 
e mim por que estávamos dispostos a ser, 
ambos, pombas da paz neste episódiO: Muito 
obrigado a V. EX'. 

O SR. ,JARBAS PASSARINHO -Agra
deço muito a V. Ex~ V. Ex.' fica muito bem 
no papel de pomba da paz, acontece _que cau
sou a guerra. 

Sr. Presidente, sei que o tempo já foi multo 
mais longo do que aquele que seria permitido, 
mas não posso deixar de ouvir a pessoa que, 
hoje, justamente é objeto da minha home
nagem e que me pede um aparte, que é_ o 
riõbre Senador Severo Gomes. 

O Sr. Severo Gomes ~ Nobre Senador 
Jarbas PasSarinho, infeliUnente não estava 
aqui no início do seu disct.U'So, portanto, não 
posso abordá~lo na sua extensão. No entanto, 
não posso fugir de, neste debate, trazer tam
bém a minha contribuição àquilo que se cha
mou aqui de restauração da racionalidade. De
vo reconhecer que essa prática de juros flu
tuantes foi estabelecida, corriO disse o nobre 
Senador Roberto Campos, em função da infla· 
ção. Era uma forma de se estabelecer a corre
ção monetária. E não foi só isso. É preciso 
lembrar que em certa altura, o governo ameri~ 
cano, numa política declarada para pôr em 
ordem a sua casa, provocou uma alta artificial 
das taxas de juros, que não tinham nenhuma 
relação com o mercado nem com a correçáo 
monetária. Era o désejo dos aniericanos de 
encontrar um caminho para reduzir a inflação, 
e, quando foram pôr em ordem a casa, racha· 
ram as casas de todos os seus vizinhos, cau
sando-lhes danos. É um princípio elementar 
do Direito que quem causa um dano tem que 
repará-lo. Então, é preciso distinguir. Podem 
até ser alvo de crítica, taxas Hutuantes dentro 
do nível do mercado contra aquelas que vêm 
de um política expressa do governo ameri
cano, que causaram um dano irreparável a 
todos os devedores, elevando pesadamente 
as suas dívidas. Entendo até que isso poderia 
ser objeto de urna ação, não s_ó do Brasil corno 
d~_ outros países que sofreram dano tão gran
de e devertam pedir reparação. A outra ques
tão, _ligada. também a_ essa preo_cupação de 
rêstaurar a racionalidade, ê a de que, natural
mente, quando um banco vai fazer um con
trato, não quer submeter-se ao foro do deve
dor -e aqui os exemplos dados pelo Senador 
Roberto Campos fOram-muito grandes. A dívi
da 'que me assalta é que essa presunção de 
que o foro do devedor seja parcial a este tem 
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a sua contrapartida também na caso do foro 
do credor. No caso, comprovadamente, há 
um episódio bastante conhecido e hoje exem
plar de uma disputa entre o Allied Bank e 
Costa Rica, em 1983. C_ostc) Rica feV.e gant.o 
de causa; no entanto, o governo _americano 
apelou na condição de amicus curíae, e no 
mesmo mês a Corte de Nova Iorque, a mesma 
Corte, reformou a Qeci~o l=JUe tinha dado em_ 
favor de Costa Rica, para dar ganho de causa 
ao AUied Bank, e ar_gumentando claramente 
que mudava a sua det:_isão porque passava 
a entender,_ em função da ação do governo 
americano, que es~_nova decisão corr~~pon
dia mais à política econômica americana e 
ao interesse da ddad~ de Nova Iorque como 
centro financeiro do Mundo. A terceira restau
ração da racionalidade é que quero dizer ao 
üustre Senador Pompeu de Sousa que S. EX' 
não entende nada de paz dentro das suas 
ações na busca da paz, quer dizer, compa
tibilizar um relatório com as decisões que lhe 
am frontalmente contrárias._ Então, o Senador 
Pompeu de Sousa que me perdoe, mas S. 
Ex!' não estava, no caso, propondo a paz, esta
va também ofendendo, frontalmente, aquilo 
que queremos, que é a restauração da racio
nalidade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Obri
gado, nobre Sen_acl.or_ S_~ero Gomes. Acho 
que não foi perdido o tempo do Senado. É 
wna afirmativa que faço que não está centrada 
em mim, mas em todos n6s. E tenho a impres
são de que, além da solidariedade que preten
dia oferecer ao gesto do Senador Severo Go
mes, quando sentiu, exatamente - eu não 
usaria expressões tão d_ur<l$ -, mas quando 
ele se sentiu fronta1mente contrariado na sua 
premissa em relação às conclusões que a Co
missão acabou tomand-o, essa ati~de, Sena
dor Severo Gomes, fói para míni edificante, 
porque provou que V. Ex" mantém wna_ linha 
de coerência e que n_ão quer fugir dela; e, 
se tivesse que pennanecer _Relator da Comi~
são, teria que asswnir, de quaJquer maneira, 
aquilo que vai de encontro e não ao encontro 
do seu pensamento. T"ave_oportlUlidade, hoje, 
de ler a carta - como dizia no início deste 
discurso - que V. Ex', Senador Severo GO
mes, mandou ao Presidente da Comissão. 
Acheia-a irrespondível. E foi por isso que até 
inesperadamente e não previamente pensan
do que acabei tomando o tempo do Senado 
para fazer este discurso. 

Mas já está ausente _do_ plenário_ o nobre 
Senador José Fogaça. Acho que S. EXf levan
,tou uma questão que nós, agora, poderemos 
ficar de acordo: é que, na medida em que 
trouxemos a matéria, aqui, para o Plenário do 
Senadõ, e que otNLmos a declarélçâQ do Sena
dor Wllson Martins, que foi voto vencedor, ou
vimos a declaraçãQ d_o Senador José fogaça 
de que ia ser apenas uma tática - eu não 
diria uma estratégia, mas um., tática dentro 
da estratégia geral do campo financeiro -, 
mostrando que o Brasil não pretende, por seu 
turno, realmente deixar de pagar, e que está 
apenas fazendo tsso como uma forma d~ for
çar condições para favorecer aos negociado-

res brasileiros para negociarem imagem de 
força. ls;;o, possivelmente, se for repercutido 
na imprensa brasiJeira e tiver a possibilidade 
de ser transmitido, também, para a imprensa 
mundiaJ, pode diminuir os efeitos desastrosos 
que eu ~_çeio .baja, a partir do momento em 
que aprovarmos o que aprovamos ontem. 

Era o que tinha a dizer e agradeço a V. 
E;x<S (Muito bem! Palma_:;) 

D/SCGRSOPRONGNC!ADOPELOSR. 
LEl7E CHA lfS NA SES$JO DE 18-B-89 
E QGE, ENTREGGE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA P(Jl3UCADO POS7E
RIORMEIYTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Pro
nuncia _o Seguinte discurso.) -:-Sr. Presidente, 
-srs. Seriadores, ontem, não tive oportunidãde 
de participar da intensa discussão sobre a divi
da externa, motivada pela apresentação do pa
recer do Senador Severo Gomes, Relator da 
Comissão instituída par esta Casa~ em cumpri
mento às determinações do art 26 do Ato 
dãs Disposições Constitucionais Transitórias. 

Assisti a wna parte da discussão do Parecer 
e me surpreendi que o Senador Severo Go
mes, a que eu dirigira carta como projeto em 
tramitação nesta Casa, ã ele nenhuma refe
rêilcia frzeram. A carta dirigida aO- Senador 
Severo Gomes está redigida nos seguintes ter
mos: 

Meu caro Senador Severo Gomes 
É V. Ex'- o Relator da Comissão mafs 

importante em andamento no Congres
so: Dívida Externa. 

Por isso tomo a liberdade de lhe enca
minhar meu Projeto n9 33/89, que sus
pende seu pagamento por 1 O anos, com 
mais 1 O anos para a liquidação. 

Embora sejam políticos-os seuS pres
- supostos, as razões são de natl,.lreza jurí

dica. 
O primeiro fundamento é o da força 

maior, eis que ninguém está obrigado ao 
impossível. A impossibilidade é causa de 

- alteração oLÍ de resolução dos contratos. 
-O segundo elemento diz __ respeito ao 

arbítrio contratual. Quando wna das cláu-
- sulas pode ser manipulada por uma das 

partes apenas, a nulidade é perfeitamente 
invocável. Não desconhece V. Ex' que os 
juros da Dívda Externa estão sujeitos aos 
percentuais da Jlbor e prime rate; essas 
taxas oscilam na conveniência dos cre
dores. 

A terceira, de natureza constitucional, 
tem seu Fulcro no art 26 das Disposições 
Transitórias, da Consti.tulção, isto é, o 
mesmo dispositivo que determinou a for
mação da comissão da qual V. ~ é rela
tor. 

Ora, se aquele artigo em seu parágrafo 
29 admite a irregularidade da dívida, per
mitindo mesmo a declaração de sua nuU
dade ~ S!Jj~itan_cfo seus responsáveis pu
nição judic!al, Ç0!110 ~ntão pagarmos os 
jwos de dívida por tal forma suspeitosa? 

Além do projeto, mando-lhe artigo so
bre a Moratória Legal, publicada noJomBI 
de BrasOia de 17-3-89. 

Como _ele_ está em .andamentp no Se
nado, já tendo recebido parecer favorável 
na Comissão de Justiça, bein que poderia 
constar das conclusões de seu parecer, 
como l,l_ma_altemativc;í legal para suspen
são temporária do pagamenío ·da dívida. 

Acredito no seu patriotismo e desde 
que o projeto seja incluícto no parecer, 
antecipo meu voto faVorável à sua apro-
vaÇão. . -

CordiaJmente, Leite Chaves. 

Sr. Presidente, ô pi-oj~t<)_ tev~ gra"nde rePer
cussão, está em andamento no Senado, tem 

-esses fundamentos juríd~cos e eu me su_r
preendi que nenhuma referência a ele o pare
cer do Senador Severo GomeS tiVesse feito. 
Surpreendeu-me também o fato de o Senador 
apresentar um projeto parcial, aliás um relató
rio parcial. Nisso o Senado esta imitandp_ a 
outra comissão que, num menosprezo à serie-
dade da Casa, apresentou o seu parecer por 
metade apenas. [sso nunca houve no Senado. 
Primeiro, retira a seriedade, mostra que não 
houve empenho no cometimento do plenârlo 
à comissão. 

Mas Iéldo, Sr. Presidente, esse_ Parecer do 
Senador Severo Gomes, surpreendeu-me 21 
pobreza. Ora, qual foi a finalidade desta Comis
são? É_ a_ comissão mais impOrtante, é a Pri·
meira vez que se cria uma comissão no Con
gresso Nacional por determinaçãO constitu
cionaJ. Diz o art. 26 das Disposições Constitu
donais Transitórias: 

"Art. 26. No prazo de um ano a ·con
tar da promulgação da Constituição, o 
Congresso Nacional promoverá, através 
de Comls$ão mista~· exame analítico e pe-
ric:ial dos atos e fatos geradores do. endivi
damento externo brasileiro. 

§ 19 A comissão terá a força legal de 
Comissão Parlamentar. de inquérito para 
os fins de requisição e convocação, e 
atuará com o auxílio do Tribunal de Con-
tas da União. -

§ 2<? Apurada irregularidade, o Con
gresso Nacional proporá ao Poder Execu
tivo a dedaração de nulidade do ato e 
encaminhará o processo ao Ministério 
Público Federal, que formaJizará, no prazo 
de ses~nta dias, a ação ca_bivel." _ 

A Constituição foi clara, foi explícita: apurar 
irregu]ariddes e encaminhá-las. 

Mas a que ~ndusão chegou O parecer'
estou-me referindo ao anterior à aprovação 
no plenário da comissão. Chego à seguinte 
conclusão: 

fsto posto, propomos: 

~'1<? que a corriiSsã6 encaminhe ao 
Senado pi"ojetõ de resolução no qual se 
fixe, como con-dições necessárias para 
aprovação da operação de crédito exter~ 
no, a escolha de um foro neutro para 
o julgamento _de __ questões relativas aos 
contratos, a indicação de árbitros neutrqs 
e a inexistência de cláusulas de favorec;i~ 
mente de uma das partes sem a devida 
compensação; 
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29 que a Mesa·Uo Congresso Nc:~clo- do, com audiências de pessoas responsáveis, 
nal promova as medídas necessárias jun- entendidas na questão, juristas, economistas, 
to ao Supremo Tribunà:l _federal para a que estão comparecendo e dando os seus 
decretação da nulidade do$ ~cor dos rela- depoimentos, sobre os diversos ângulos dessa 
tivos à dívida externa que não bbseNaram problemática, que ainda vai ser objeto de deci-
o mandamento constitucional do ~:,_eferen- são da Corri.lssão. O Senador Severo Gomes 
do do LegisJativo; · ... -., fez um trabalho alentado, um trabalho que 

3~ que a comissão encaminhe à Me~ mereceu o respeito de todos nós, com propos-
do Congresso Nacional projeto de lei re-,,, tas que foram discutidas e aceitas, eu repito. 
vogando o Decreto-Lei n" 1.312174 e~ le- ··Y· Ex!' aí disse que deve ter sido recusado ln 
gislação correlata; iotum, mas não foi não. Todo os itens foram 

4?- que a Mesa do Congresso Nacio- aceftqs, ~penas em um deles houve o acrés-
nal notifique o Poder Executivo para que cimo de uma proposta, subscrita pelo Depu-
promova as medidas judiciais cabíveis vi- tado Irajâ Rodrigues e outros componentes 
sande ao ressarcimento dos danos cau- da CoinísSão. Mas o trabalho foi feito dentro 
sados ao Brasil, pela elevação unilateral daquilo que foi detenninado pela COmissão, 
das taxas de juros; que era um exame parcial da questão, não 

59-que o Congresso promova, junto se chegou ainda ao final_dos trabalhos. E não 
ao Ministério Público, a responsabilização é novidade, o Senador Jarbas Passarinho foi 
dos negociadores da dívida externa pelas Relator da Comissão de Energia Nuclear, 
irregularidades já apuradas nesta fase dos quando eu entrei aqui no Senado, há 11 anos, 
trabalhos." e S. Ex' apresentou um parecer parcial, dentro 

de uma fase do trabalho. Isso não é novidade, 
Eu não assisti ao final da votação do projeto, Senador. Então, eu apenas 0 aparteei porque 

mas sei que ele foi em parte, ou quase que V. ~ fez uma declaração dizendo que os 
totalmente, rejeitado. E não podia ser de forma Membros da Comissão deviam ser represen-
diferente. Quando o Congresso dá poderes tantes dos bancos, e não são, acredito que 
específicos. chega-se a conclusões tão vagas! nenhum deles seja representante de bancos, 

O CongreSso dirigia-se ao SUpremo para e depois que não deveria ter sido feito o traba-
postu1araanulaçãode'atoselvadosdevíciosl... lho parcial, mas esta foi uma determinação 
Primeiro, o Corigresso não pode ir ao Supre- da Comissão. 
mo; segundo, o Supremo, recebendo qual-
quer consulta dessa natureza, declinará ime- O SR. LEITE CHAVES- Eu agradeço 
diatarnente da sua competência, porqúe o foro a V. Ex' a observação. Pode não ser de repre-
é internacional. Como é que o Supremo vai sentantes de banqueiros a totalidade dos 
discutir aqui a validade de um contrato, que Membros da Comissão, mas as conclusOes 
tem New York como foro de eleição? desse relatório somente os favorecem. Quem 

A CP! sugere que o Congresso apresente chega a conclusões manifestamente impos-
um projeto de lei, quando era a própria comis- síveis de serem cumpridas está pretendendo 
são que o deveria fazer. Nunca vi coisa tão que outros resultados sejam obtidos. 
pobre, tão pequena em relação ao Congresso -Outra coisa, Sr. Presidente, essa Comissão 
Nacional. Acho mesmo que essa comissão foi constituída para chegar a conclusão, para 
devia ser dissolvida, Sr. Presidente, e outra determinar a apuração de responsabilidades. 
constituída para fazer algo mais sério. Mas o que fez ela? Uma primária digressão 

Quando esta Casa tem o poder de fazer sobre Direito Constitucional.- fnduSive até as 
leis, inclusive congelando a divida, fica com pessoas citadas já são desatualizadas. Isso 
essas divagações! Parece-me até que, em aqui parece ter sido feito por estudantes de 
grande parte, essa Co"rnissão está composta Direito Constitucional que ainda não concluí-
de homens que representam banqueiros. EJes ram o curso. 
não querem é a sustação da dívida, Sr. Presi- É lamentável, Sr. Presidente, que o Can-
dente, querem o seu pagamento a qualquer gresso não tenha feito 0 que ele pode fazer 
custo. e deve fazer, que é fazer lei a respeho. A Cernis-

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Exl' me são poderia ter concluído por um projeto de 
permite um aparte? lei. Como é que vamos discutir no Supremo 

matéria dessa ordem, se o Parecer não espe-
OSR. LEITE CHAVES- Ouço o aparte cific_a, sequer, os atos que devam ser anula-

do nobre Senador Jutahy Magalhães. dos? Como é que o Congresso tem condições 
O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro para pleitar no Supremo a nulidade desses 

lugar, eu faço parte da Comissão e não repre-- atos, quando o foro é outro, quando as partes 
sento banqueiro nenhum, faço questão de di- teriam que ser citadas externamente, por roga-
zer bem isso, porque, nesta hora, começam tória, com a demora conhe<::tda? Como é que 
a aparecer, assim, essas dúvidas. Quanto à unilateralmente poderia o Supremo_ Tribunal 
Comissão,Sr.Senador,fuivotovencido,inclu- Federal decidir que um contrato é nulo sem 
sive; mas dos cinco itens a Comissão aceitou a citação da outra parte? se-a:-outra parte for 
quatro; somente a um foi acrescentada uma citada, o que é que ela dirá imediatamente? 
proposta, contra a qual eu me posicionei. Mas Dirá que ela não está obrigada àquele foro. 
o Relatório é pardal, decidido pela Comissão, Além do mais, Sr. Presidente, essas conclu- · 
que não é do Senado, mas do Congresso, sões poderiam inferir tendenciosidade, porque 
e essa Comissão determinou que se tratasse, o Brasil_utilizo.u o dinheiro, não podendo argüir 
nesta fase dos trabalhos, que estão continuan- a nulidade dos contratos de forma comprome-

tedora, inapropriada. Diz a lei que ninguém 
pod_e beneficiar-se da sua própria torpesa. Co
mo é que o Brasil vai dizer que o contrato 
é nulo depois que recebeu o dinheiro? Isso 
não tem sentido, Sr. Presidente_. É preciso que 
futuramente essas Comissões do Congresso 
Nacional sejam constituídas pelos mais capa
zes, por quem saiba fazer o ofício. O critério 
de escolha, até aqui, tem sido o pior; basta 
o Parlamentar manifestar o desejo para inte
grar a Comissão. Há exceções, é verdade, Sr. 
Presidente, mas esse não é um Relatório que 
corresponda à expectativa da Nação, o Relató
rio de uma Comissão instituída pela Consti
tuição no seu art. 26. Quando existe melo legal 
da sustação imediata do pagamento da dívida; 
quando o País não pode sequer pagar os Juros 
desse ano, no montante de 19 bilhões; quando 
há um projeto em andamento nesta Casa com 
essa eficácia, com esSa possibilidade, comes
sa intocabUidade jurídica, vem a CPI com su
gestões inexeqüíveis,_ alegações vazias, enga
nosas, que apenas refletem o desejo de fuga 
da responsabilidade, encaminhando a solução 
para outro órgão, quando nós ac:jui é que te
mos a competência para a solução do proble
ma através de lei. Como é que essa Comissão 
não condui.u por um projeto? -- -------

Estranho também, Sr. Presidente, que, 
quando a melhor sugestão - embora não 
fosse a mais legal- é apresentada, em forma 
de projeto, para um Deputado, o Sr. Senador 
-SeVero Gomes abandona a Comissão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. lEITE CHAVES - Com todo pra
zer, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Leite Chaves, cqstumo respeitar as opi
niões alheias e, quando discordo de qualquer 
posição, mais ainda merece respeito, mas vejo 
que V. Ex" está fazendo acusações muito sé
rias. V. Ex" participou, inclusive, de uma parte 
dos trabalheis da reunião em que foram vota
das essas questões e Já não levantou essas 
dúvidas. V. EJr não participou inteiramente dos 
trabalhos da Comissão, isso mesmo, não deve 
ter presenciado uma discussão ampla que foi 
feita a respeito do por quê que está sendo 
levado ao Supremo. É porque ficou estabe
lecida- pelo menos no espírito da Comissão 
-:_a certeza de que não çabe ao Legislativo 
considerar inconstitucionais esses contratos 
que foram assinados. 

O problema da constitucionalidade, ou não, 
deve ser levada ao julgamento do Judiciário. 

-Só o Judidiciário pode estabelecer esta in
constitucionalidade. Daí a razão por quê o as
sunto é levado ao Supremo. Para que si mani
feste a respeito da questão. Quanto ao Sena
dor Severo Gomes - não tenho procuração 
de S. ~. que infelizmente, não está podendo 
comparecer hoje ao plenário-. S. E".>r deiXõu 
de ser Relator porque não pode subscrever 
aquilo com o que não concorda. E, como 
Relator, se permanecesse, teria que subscre
ver a decisão que foi tomada na Comissão, 
e S. Ex!' não pode. Então, normalmente, V. 
EX" sabe muito bem, é designado o Relator 
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do vencido, que é outro -e não aquele que 
apresentou um parecer que não foi aceito na 
sua inteireza. Por esta razão é que o Senador 
Severo Gomes deixou de ser Relator. Não é 
por outra razão _qualquer. Apenas S. ~ não 
pode s_ubscrever aquilo com o que nao con
corda. 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço a V. 
Ex' mais uma vez, mas s6 respeito opinião 
que se imponha ao respeito. Não é por ser 
de terceiro que se tenha de respeitar qualquer 
opinião. Respeito opinião- que tenhe~ alguma 
substância e nunca insensatez, como no caso. 

Estive na CPI para manifestar a minha sur
presa de não ter havido referência sequer a 
projeto de minha autoria sobre a diVida, _enca
minhado ao relator, mediante correspondên
cia. Inclusive o li. Distrlbuí, na ocasião, 6 pro
jeto entre os M~mbros da Comissão. Foi esta 
a minha participação. SurpreendiMmet Mas 
quando li as primeiras linhas deste relatório 
primário, de estudantes ainda jejunos em Di
reito Constitucional, eu me su[pi"eendi pela 
primariedade. __ 

Primeiro, a Comissão -não quero colocar 
todos os Membros - não se ateve sequer 
pára a finalidade da Comissão. Ela não foi 
chamada para se pronunciar sobre constituM 
donalidade. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Leite 
Chaves, V. Ex' não _acompanhou os trabalhos. 
Houve uma de_cisã_o_desta Comissão para o 
relator apresentar este relatório parcial, exata
mente sobre a parte jurídica. 86! Os trabalhos 
da. Comissão continuam, e vão continuar até 
5 de outubro. 

O SR. LEITE CHAVES- Não creiQque 
existam condições de essa Comissão subsistir. 
Ela é terminativa: ela não é uma Comissão 
ab aeterno. Ela foi constituída para apresentar 
sugestão. 

O Sr. Jutaby M3galhães-Até_5 de outu
bro, Senador. 

O SR.. LEI1E CHAVES -Apresentadas 
as sugestões, ela condui seu objetiv? constitu
cional e regimental. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Ela vai con
cluir os trabalhos dia 5 de outubro. 

O SR. LEITE CHAVES-Agora, estafar
sa que está_ sendo posta em prática, no Sen~ 
do, da eternização _das Comtssões, fazendo 
relatórios parciais, isso nunca existiu. Outra 
coisa, a finalidade d.;1 Comissão é específica: 
chegar à uma conclusão; ela não é uma Co
missão Permanente. Ela é uma ComiSsão para 
apresentar sugestões. E -termina dizendo: 
"Apurada a irregularidade ... " 

O Sr. Jutaby Magalhães- Senador, per
mita-me uma explicação apenas: ela vai termi
nar os trabalhos dia 5 de outl.lbro. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Peça' ao nobre Senador Jutahy ~galhães 
solicite o aparte. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Pedi permjs.. 
são a S. Exf, e o Silêncio_ confirmou a permls-

são, porque S. Ex" é democrata e atend«: à 
necessidade de que se dê uma expllcaçao. 
S. EX' não pôde--acompanhar os trabalhas da 

_Comissão; então, não tem conhecimento des
se fato. O prazo final é.5 de outubro, e, nesse 
prazo, a Comissão terá_ que apresentar toda 
a conclusão dos seus trabalhos. Então, essa 
parte inicial tem um r_elatório parcial sobre 
uma questão jurídica. E S. EX- pode discordar 
totalmente do relatório. É um direito de S. 
EX' QUero explicar que 'foi parcial, por determi
nação da própria Comissão, que, certo ou er~ 
rado, deddiu que deveria ser apresentado este 
parecer parciai.A conclusão dos trabalhos tem 
um prazo: 5 de_ outubro, e terá que ser cum
prido esse prazo. 

O SR. LEITE CHAVES -Quero dizer 
a V. EX' que a Coinissão podia apresentar seu 
Relatório até num dia, num mês. 

O Sr. Jutahy Magalhães - É o caso .. 

O SR. LEITE CHAVES -Agora, o que 
ela não pode é chegar a conclusões e depois 
continuar a fazer o quê? Primeiro, o _que diz 
o art. 26? Diz: 

''No prazo de um ano a contar da pro
mulgação da Con~tfu..iição o Congresso 
Nacional promoverá, através de Comis
são Mista, exame analítico e pericial dos 
atas_ e fatos geradores do endividamehte 
externo brasileiro." 

Não houve qualquer exame pericial; nada 
disso houve. Ao invés de ela ouvir perito, ouviu 
bacharéis, alguns advogados. E sequer o pro
nunciamento deles foi_ trahscrito, ainda que 
ertl'reSumo, no Relatório. ColOcaram pronun
ciamentos de alguns juristas, alguns deles até 

-desatualizados em relação à Constituição 
atual. -

~g':lndo: 
·· -.. § 1 ~ A Comissão terá a força -fega1 

. _de Comissão Parlamentar de inquérito ... " 

Então, ela pode requisitar. Não requisitou 
nada! Ao que consta, nenhum agente na for
mação da dívida foi ouvido. 

T erC:eiro: -

''§ 29 Apurada irregularidade, o Con
- gresSO Nacional proporá ao Poder Execu

tivo a declaração de nulidade do ato e 
encaminhará o processo ao Ministério 
Público Federal, que forma1izará, no prazo 
de sessenta dias, a ação penal." 

_Encaminhará o processo aq_ Ministério Pú
blico. Quer dizer, ela terá que chegar a respon
sabilização de autoria. 

Quais foram? 
- Se houve irregularidades, _se houve meios, 
se houve comprometimentos, quais foram as 
pessoas passíveis de responsabilização? E es~ 
saS pessoas terão que ser indicadas ao Procu~ 
radar-Geral da República, que as processará, 
na forma da lei 

Então, não houve um nome, não houve 
uma referência, não houVe uma citação. Não 
sei qua1 é o sentido e o alcance prático desse 
Relatório. 

O Sr. Jutahy MagaJhãe&- Parcial, nobre 
Senador, parcial. 

O SR. LEITE CHAVES - Mas onde é 
-que a lei fala em parcialidade? Uma Comissão 
tem que concluir! Comissões que não têm 

-senso de sua responsabilidade é que chegam 
com essa história de parcialidade. Não há no 
Regimental Não há na lei referência a relatório 
parcial, sem conclusão. -

Sr. Presidente, deploro profundamente. Vol
tarei à discussão, mas se-guramente este Rela
tório não está à altura das expectativas do Se
nado, nem ainda à altura das esperanças do 
País, que está sendo assolado por uma dívida 
injusta e imoral, pagando 19 bilhões_ de dóla~ 
res por ano, e a Comissão vem- apresentar 
um Relatório meramente de considerações ju
rídicas. Além do mais, nem sequer o seu papel 
maior cumpriu, que é o de oferecer wna con
clusão. 

Então, se esta Casa ·pode; pela lei, e _nisso 
reside a sua competência maior, resolver o 
pmblema, por que remetê-lo a outras instân
cias, s_obretudo quando, antecipadamente, se 
sabe que não são elas competentes para este. 
assunto?- __ _ _ __ 

Sr. Presidente, voltarej a_o assuoto, pedindo 
a transcrição do projeto e de um artigo sobre 
a moratótia~(Muito bem!.} ___ --~---

DOCUJ11ENTOS A Q(JE SE REFERE 
O SR. IEfTE CtfA IES EM SEU D!SCG[?-
50. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 33, DE 1989 

Dispõe sobre a suspensão do paga
mento da dívidapúblíca externa brasUelra. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica suspenso, pelo prazo de 1 O 

anos, o pagamento do principal, juros e aces
sórios dadívi~_e:Ktema c:tª-- União, dos Est.éldQs, 
dos Municípios, das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista. 

Art. 2° Durante o_ prazo de suspensão. o 
-valor da dívida pública externa permanecerá 
congelado em seus níveis atuais, não sofrendo 
acréscimos de juros ou de quaisquer outros 
acessórtos. _ 

Art. 39 Vencido o prazo de suspensão, o 
pagamento da dívida pública. externa será rea
lizado em parcelas anuais, du~ante os 1 O anos 
subseqüentes~ amortizando-se, em primeiro 
lugar, o principal,_ e por último, os juros _e ou-
tros acessórioS. · ~- · -

Art. . 4? Esta lei entra em vigor na data de 
Suá publiCação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

-o pagamento da diVida pública externa não 
pode significar a imolação do povo brasileiro. 
Enquanto õão se processa a revisão da forma
_ção hiStórica_ da dívida _externa, necessária para 
selecionar seus componentes legítimos e ex
cluir os ilegítimos; é Indispensável a. adoção_ 
de medidas imediatas de proteçãó política, 
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económica e social da coletividade, consls~ 
tentes em (a) suspender o pagamento pelo 
prazo de 1 O anos, (b) colígelar o seu valor 
global nos níveis anuais e (c) distribuir os pa
gamentos em parcelas anuais amortizáveis 
em 1 O anos após o término do prazo de sus
pensão. 

A providência constitui imperativO de sobe
rania política para garantir o desenvolvimento 
nacional, resguardar a dignidade da pessoa 
humana e criar condições de erradicação da 
pobreza e da marginalização, dentro do pro
grama de construção de uma socfedade de
mocrática. livre e justa. A sustação da sangria 
à economia nacional produzida pela remessa 
de capital líquido para o exterior (em troca 
de simples mudança nos registras contábeis 
dos credores) provocará a dinamização das 
ativ:idades produtivas no Pais, afastando a re
cessão pela retornada dos inv~entos; evi~ 
tará o sucatearnento e a obsoletização tecno~ 
lógica do parque industrial brasileiro, af!avés 
da liberação da importação e do estímulo ofi
cial às atividades de pesquisa, essenciais para 
elevar a competitividade no mercado interna
cional: libertará as forças produtivas da cami
sa-de-força do receituáric elo FMI, com a reo
rientação global da economia para atendi
mento das necessidades internas, e seus refle
xos sobre o mercado de trabalho; o custo de 
vida, as taxas de inflação: e ajnda mais impor
tante: permitirá o estabelecimento de nova po
lítica salarial compatível com as necessidades 
reais do trabalhador viabilizada pela superação 
da compulsão de exportar para conseguir divi
sas para pagar a dívida - o círculo vicioso 
do subdesenvolvimento e do arrocho salarial. 

Fmalmente, a suspensão do pãQ-amento da 
dívida externa é medida de sabedoria política 
para prevenir convulsão social desencadeada 
pelo desespero das massas marginalizadas do 
processo de produção e de consumo, e insu
portavelmente oprimidas pela violência estru
tural e instib.ldonal de um capitalismo subver
sor que deforma e destrói a matar riqueza 
da nação: o ser humano. Ato de soberania 
nacional é, complementarmente legitimado 
pelos princípios constitucionais de indepen
dência e de autodeterminação -- sem· falar 
na situação de necessidade, diante da qual 
toda a lei cessa -, que rejeitam e excluem 
a submissão do País aos apetites egoísticos 
de credores ~emos. A legitimidade da deci
são manifesta-se como valor superior ao de 
meras legalidades contratuais, aliás. de origem 
duvidosa: os credores induziram, levianamen
te. a formação da divida, como expediente 
esperto de repasse de petrodólares acumu
lados no mercado financeiro pelos choques 
do petróleo. Os credores também - e não 
somente os devedores - devem participar 
dos ânus e responsabilidade por uma divida 
em parte induzida por eles mesmos para resol
ver problemas próprios, e em parte artificial 
pelos acréscimos unilaterais ou ligados a fato
res imprevisíveis e incontroláveis. Se o direito 
privado dos povos civilizados prevê a possibi
lidade da suspensão de pagamentos e repro
gramaçáo de compromissos por devedores 
~articulares, atendidos determinados requlsi-

tos e independente de consentimento dos cre
dores então o Estado, personalidade jurídica 
de direito_ póbUco, pode sUspender o paga
mento de dívidas e reprogramar o cumpri
mento de obrigações, com maiores e inais 
justific{l._f[as razões. E se o credor não pode 
rectuúr o_ devedor privado à fome ou à miséria, 
então a má fé e a leviandade de instituições 
financefi'as e de--G6vemõS .:ilie!lígenas não po
dem prostrar uma nação soberana, em nome 
de legalidades duvidosas e em declarado con
flito com critérios de legitimidade e de justiça 
que orientam a criação, interpretação e aplica· 
ção do Direito contemporâneo. 

Essas razões excepciOI-mls Justificam a: sus-
pensão e o COiigelarnento da dívida externa 
brasileira pelo prazo de 1 O anos, assim como 
a inversão da ordem -de prioridades na reto
mada dos pagamentos no decênio subse
qOente, começando pelo principal e terminan
do pelos_ acessórios (D.T. da Constituição, art, 
26, §§ I• e 2•). • -

Sala das Sessôes1 14 de março de 1989. 
-Leite Chaves. 

LEGISlAÇÃO aTADA 

· CONSmUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Ato das Dispos/ç6es Constitucionais 
Transitórias 

Art. 26. No prazo de um élno a contar da 
promulgação da Constituição, o COngresso 
Nacional promoverá, através de Comissão 
Mista, exame analítico e pericial dos atas e 
fatos geradores do endividamento externo 
brasileiro. 

§ 1~' A Comissão terá a força legal de Co
missão Parlamentar de Inquérito para os fins 
de requisição e convocação, e atuará com o 
auxílio do TribUnal de Contas -da União. 

§ 29 Apurada irregularidade, o Congresso 
Nacional proporá ao Poder Executivo a decla
ração de nulidade do ato e encaminhará o 
processo ao MiniStérío" Público Federal, que 
formalizará, no prazo de sessenta dias, a ação 
cabível. · 
.......... , •.•........ ,,._,..__~ .... --. ___ __....._ ............... . 

(l'is Com~ssó_es de Q:mstítuição eJ_Usti~ 
ça, Relações Exteriores é de -Finanças.) 

Jornal de Brasília Bras1lia, 17 de março de 
1989 

A MORATÓRIA LEGAL 

Leite Chaves 

A divida pública externa é uma-lanceta nas 
veias do Pafs. O Brasil está sangrando e os. 
extertores se mãnifestam nas camadas mais 
pobres, na mesa dos trabalhadores que estive
rem em greve nacional. 

Apre§entei um projeto de lei ao Senado, 
suSpendendo por 1 O anos o pagamento da 
divida pública externa, entendendo--se como 
tal a de responsabilidade da União, dos Esta~ 
dos, Municípios, sociedades de economia mis
ta e empresas públicaS. 

_ Terminado esse prazo, voltarão a ser feitos 
os pagamentos, em mais de dez anos, inver
tendo-se a proposição: primeiro o capital, de
pois os juros e em seguida os acessórios. Em 
relação normal entre credor e devedor é que 
o pagamento se faz a partir, dos acessórios. 
Em situação de recoilhecida anormalidade, 
inverte-se a propoSição, pois jamais teria o 
devedor condições de saldar o seu compro~ 
misso. 

Funda-se o projeto no estado de reconhe
cida necessidade em que está o País, pois 
é princípio jurídico universal de que ninguém 
está obrigado ao impossível. E impossível é 
o pagamento da dMda com a alienação das 
próprias entranhas nacionais. Isso afetará a 
ordem pública e a honra nacionais e, por via 
de _conseqüência, a soberania 

A cüvida ademais é ilegitima. Ela foi forçada 
pelos credores e no se\J próprio interesse, por 
não térem à época onde colocar o grande 
volume de dinheiro proveniente dos petrodó· 
lares carregados para os setis cofres. 

Tinham eles consciênda do risco e tanto 
isso é verdade que os "spreads" (taxas de ris
co) pagos pelo Brasil são_os maiores do mun
do. Vejam o jogo, enquanto-se cobravam taxas 
de tal porte do Brasil e dos países latino-ame
ricanos, os mesmos bancos isentavam da taxa 
correspondente a Austrália, só por pertencer 
à comunidade SéPCônlca. . . . 
__.Os contratos q-ueformalizam esses emprés

timos são os mais leoninos possíveis. Estabe-
lecem que os juros deverão ser pagos de acor
do com o "príme~rate''_ou a "libor", taxas essas 
que podem ser aumentadas ou diminuídas 
no interesse dos próprios bancos credores. 
À véspera do venc_imento de uma simples 
prestação, a dívida pode assim aumentar as
tronomicamente. É princípio jurídico estabe.:. 
Jec_ldo na codificação de todos os países do 
Ocidente que é nula a cláusula contratual que 
fique ao arbítrio de uma das partes. E é preci
samente o que tem ocorrido com esses em~ 
préstimos. Isso é causa de dúvida e também 
motivo para postulação judicial, perante qual· 
quer corte intemaciona1. 

Esse projeto encontra fulcro na Constitui
ção atual. Eis qUe o artigo 26 de suas Dispo
sições Transitórias Olifíg'a qUe O País ·raça, no 
prazO de um an9, ·exame analítico ~ pericial 
dos atos e fatos geradOres do endividamento, 
obrigando o Congresso Nacional a propor ao 
Executivo deCiãi'ãçãõ de nUlidade do ato. en
caminhando o processo ao Ministério Póblico. 
Ora, adniítindo~se a hipótese de irreguliuida~ 
de, como pagam uma dívida eivad.a de tama
nha suspeita? _ 

O projeto será acómpanhado no Senado 
com grande atenção. Hão de aparecer os juris
tas e_ec_onomistas de encomenda, cujas mãos 
chefram a azinhavre, para dificultar sua apro
vação. Também surgirão órgãos de divulga
ção que procurarão dilpinuir o projeto para 
se credendarem a anúncios e conhecidas van
tagens de banqueiros internos e externos. 

A luta vai começar, sobretudo, entre os que 
defendem o Brasil, e os que o vendem. Estes, 
atuam na sombra, mas os debates públicos 
os revelarão à luz e à execração pública. 1!: 
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por tudo isso também que a moratória lega1 
é o único _caminho. 

Leite Chaves é Seiiador (PMDB - PR) e 
membro das Comissões de Justiça e de Rela
ções Exteriores do Senado Federal. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
CONVOCAÇÃO 

O Excelentíssimo senhor_Presidente da Co
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
BeneYides, tem o prazer de convocar Vossa 
Excelência, para a reunião extraordinária, a 
se_ _realizar quinta-feira, dia 24 de agosto, às 
17 horas, na sala de reuniões da Comissão, 
Ala Senador Alexandre Costa, com base no 
art. 108, parágrafo único, do Regimento Inter
no, em deco_rrência da matéria constante da 
pauta, se encontrar em regime de urgência, 
com o prazo para a apreciação por parte desta 
Comissão, se encerrar no próximo dia 25. 

Secretaria da Comissão, 22 de agosto de 
1989. ---. Carlos. (iuUfierme Fonseca, Secre
tário da Comissão do Dístrito Federal. 

16' Reunião, em 24 de agosto de 1989 
PAUTA 

Item I -Projeto de Lei do Distrito Federal 
n~' 34 de 1989 Mensagem n~' 051/89-DF. (Men
sagem no 044/89.:01\0, de 13-7-89, na ori
gem). Dispõe sobre a regularização ou -des
constitulção de parcelamentos urbanos im
plantados no território do Distrito Federal, sob 
a forma de loteamentos ou condomínios. 

Autor. EXecutivo locaL 
Relator: Senador Meira Filho. 
Parecer. Favorável ao projeto, por constitu

cional e jurfdico, com as-emendas n<JS 1, 2 
e 3, todas do relator, e ainda, favorável à emen
da n9 1 do Senador Pompeu de Sousa, na 
fonna da subemenda que apresenta, e con
trário a emenda de n"' 2, também do Senador 
Pompeu de Sousa. 

Conclusão: Matéria adiada da reunião dO 
dia 22-8-89 para que sejam ouvidos em au
diênda pública, representantes de entidades 
brasilienses anteCedendo a respectiva discus
são e votação do projeto. 

S(JBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

14~ Renião, realizada em 15 de agosto 
de 1989 

às onze_ horas do dia quinze de agosto de 
mil nO\Iecentos e oitenta e nove, na sala de 
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre 
Costa, presentes os_Sei1hores Senadores Mau
ro Benevides, Presidente, Aureo Mello, Fran
cisco Rollemberg, Irapuan Costa Júnior, Edi
son Lobão, Lourival Baptista, Chagas Rodri
gues, Pompeu de Sousa, Mauricio Corrêa, Ney 
Maranhão, Raimundo Ura, João Menezes, e 
o Deputado Geraldo Campos, reúne-se a Co
missão do Distrito Federal. Deixam de compa
recer por motivo justificado os Senhores Sena
dores Meira Filho, Márcio Lacerda, Aluizio Be
zerra, Leopoldo Peres, Ronaldo Aragão, Odacir 
Soares_, João Lobo, José PauJo Biso!, Mauro 
Borges, Carlos De'Carli e João Castelo. O Se
nhor Presidente abre a sessão dispensando 

a leitura da Ata anterior que é dada como 
aprovada e passa ao item 1 da pauta que se 
refere ao requerimento do Senador Meira Fi
lhO Para que "várias ,entidades sejam ouvidas 
a respeito da realidade urbana e rural do Dis
trito Federal, para melhor instrumentalizar os 
me_m_b_ros desta Comissão, sobre o Projeto de 
Lei_ do Distrito Federal n~ 02 de 1 989". Após 
várias di_scussões, é ã.catada a sugestão do 
Senador Chagas Rodrigues, para que seja en
viada cópia do Projeto às autoridades, orgãos 
e entidades citadas nos requerimentos para 
que elas se manifestem por escrito. O Senador 
Maurício Corrêa sugere então, que os Projetas 
de __ Lei do DistritoFec:leraJ nç& 2 e 34, sejam
examinados por uni mesmo Relator, no caso 
o Senador Francisco Rollemberg que é o Rela
tor _do Projeto de Lei do Distrito Federal no 
2, o mesmo pOdendo ocorrer com o Antepro
jeto do Deputado Augusto de Carvalho que 
trata do mesmo assunto. O Presidente escla
rece que o Projeto de Lei do DF n? 34, já 
se enç:ontra com-o Senador Meira Filho para 
emitir seu parecer e que este teria que ser 
consultado para que o Projeto seja redistri
buídO a outro Relator. Acrescenta também que 
a apreciação em conjunto de matérias perti
nentes só poderia ser feita em plenário de 
acordo com o artigo 258 do Regimento. Infor
mando que irá consultar o Senador Meira Fi
lho sobre a redistribuição do Projeto e que 
a secretaria da Comissão irá tratar de enviar 
oficio às autoridades e entidades citadas nos 
requerimentos, o Senhor Presidente passa ao 
item 4 já que os itens 2 e 3 tratam do mesmo 
assunto. O Senador Pompeu de Sousa, retirã 
o seu requerimento (item 4 ) "solicitando de
poimento de diversos cidadãos e autoridades, 
em face das denúncias de eventuais irregula
ridades na gestão política de arrendamento 
de terras públicas do Distrito Federal ",_0 Se
nhor Senador alega que o assunto já está pres
crito Crónologfcamente pois o mesmo já foi 
investigado, inclusive o Diretor Executivo da 
Fundação Zoobotânica do Distrito Federãl já 
não se encontra mais no cargo. O Senhor 
Presidente consulta a Comfssão sobre o item 
5 qUe trata da denúncia do PMDB-DF,soli
cltando sindicância administrativa para rigo
rosa apuraçlío dos atas de improbidade admi
nistrativa perpetrados pelo Sr. Francisco Car~
neiro Filho no exercido da função de Diretor 
Executivo da Fundação Zoobotânlca do Dis
trito Federal". Após breve discussão, é deci
dido que da mesma forma que o item anterior, 
o item 5 é considerado prescrito. Dando pros
seguimento, o Senhor Presidente passa ao 
item 6, referente ao "Projeto de Progamação 
do Seminário BrasJ1ia Ano 2000" do Senador 
~urído Corrêa. O Senhor Presidente sugere 
que ele se reúna com os três Senadores do 
Distrito Federal para acertar a data de realiza
ção_ do Seininá.rio e a sua programação, e 
que após chegar a um acordo irá oficiar à 
Mesa do Senado a data da realização. Solicita 
tambem, o empenho de todos os membros 
da Comissão para que este Seminário não 
se perca como tantos outroS já realizados. Pas
sando ao item 7 _que trata do Projeto de Lei 
do Senado n~> 13 de 1988-DF, que "aprova 

a alteração da denominação do Banco Regio
nal de Brasília S/A - BRB, dispõe Scibre sua 
participação no capital de emprêsas, e dá ou
tras provldêncías". O Senador-lrapuan Costa 
Júnior pede visfã.s do processo, que é conce
dida. Continuando, é exaniirüldo o item 8 que 
trata do Projeto de -Lei do DiStrito -Fedéri:ll no-
19 de 1989 que "estabelece a eleição direta 
dos Administradores Regionais do Distrito Fe
deral, fixa suas atribuições e dá outras provi
dências". O Relator Senador Francisco_Ro
llemberg, pede para reexaminar o Projeto, o 
que e ã.c:eito pelo Senhor Presidente. Prosse
guindo, passa-se ao item 9 que se refere ao 
Anteprojeto de Lei do Distrito Federal que 
"proíbe privatizações de terras e mudanças 
na destinação do uso dos solos do Distrito 
Federal até que sejam adotadas as providên
cias qUe dispõe". O Senador EdiSon Lobão 
solicita que se adie o exame deste projeto. 
nQ__que é atendido. Atendendo solicitação o 
Senhor Presidente passa ao item 11 que refe
re-se ao Anteprojeto de Lei do Distrito Federal 
que "dispõe sobre a criação da Escola Técnica 
Regional de TéigUatinga (Região Administra
tiva III)". O Senador Pompeu de Sousa pede 
vista do processo, no que é atendido pelo Se
nhor Presidente_._ Em segUida é examinado o 
item 12 que trata do Anteprojeto de lei do 
Distrito Federal que "dispõe sobre normas" 
para a proteção do meio ambiente nos casos 
em que especifica. Pelo fato do Relator não 
estar presente, a discussão da matéria é adia
da. Filializando passa:se ao item 1 O Qú.e-trãta 
do Anteprojeto de Lei do Distrito Federal que 
"dispõe dobre a utilização da-s águas sUbter
râneas situadas no Distrito Federal". O Sena
dor Mauricio Corrêa informa ao Senhor Presi
dente que não há mais quorum para votação 
da matéria. Constatada a falta de quorum , 
o Senhor Presidente adia a votação da matéria 
e encerra a sessão. Nada mais havendo a tra
tar, eu; Carlos Guilherme Fonseca, lavro a pre
sente Ata que após lida e aprovada será assi
nada pelci Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FISCAUZAÇÃO 
E CONTROLE 

s~ Rewúão Ext.raorcfináriay realizada em 
dois de agosto de mD novecentos e oiten~ 
t.aenove· - · 

Às nove horas e trinta minutos do dia dois 
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove, 
na sala de reunião da Comissão de Assuntos 
Socials, Ala Senador Alexandre COsta, sob 'a 
eresidência do Senhor Seriador RobertoC.:Un
pos, reúne-se, extradfdinariamente, a Com~ 
são de F~scalização e Controle com a presença 
dos Senhores Senadores Jutahy Magalhães, 
Mauro Benevindes, Meira FilhO, Mãrco Maciel, 
Edison Lobão e Carlos Patrocínio. Observa-se 
também a presença dos Senhores Senadores 
Jarbas Passarinho e Severo GOmes. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores AJuízio Bezerra, Gerson Cá
mata, Mansueto de Lavor, Nelson Wedekin, 
Marcondes Gadelha, João Lobo, José PauJo 
Biso!, Dirc-eu "O:lrileíro, Carlos Alberto, Moisés 
Abrão, Mausício Corrê a e Jamil Haddad. Dan-
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do início aos trabalhos e dispensando a leitura 
da Ata da reunião anterior que é dada como 
aprovada, o Senhor Presidente convida o Ex
mo. Sr. Renato Archer, ex-Ministro da Previ
dência e Assistência Social a tomar assento 
à mesa, lembrando que esta série de audiên
cias foi solicitada pelo Senador Afonso San
cho, tendo em vista a abumdância de noticias 
divu1gadas sobre a crise da Previdência, para 
que esta Comissão chegue a alguma condu· 
são sobre se o modelo brasileiro deve conti
nuar ou propor uma alteração substancial. 
Com a palavra, o Senhor Ministro Renato Ar-
cher explica que preparou uma exposição 
com o objetivo de abordar a crise atua!, na 
qual esteve envolvido_ e os motivos que o leva
ram a pedir demissão do Ministério, "uina vez 
que o Senhor Presidente da República afir
mara que os benefícios concedidos pela Cons
tituição quebravam a Previdência Social e ele 
tinha lhe fomecido a informação de que, no 
seu entender, isso não aconteceria, desde que 
o texto constitucional e a lei fossem rigorosa
mente obedecidos". Razões estas que procu
rará mostrar na sua exposição, passando en
tão à leitura do seu texto. Após fazer uma breve 
introdução, aborda: a gestão fmanceira entre 
novembro de 1987 a julho de 1988;amelhoria 
dos benefícios de duração continuada; a im
plantação do S(.[DS; o MPAS e a nova Con'sti
tuição; os problemas atuals e_ conclusão. Ter
minada a exposição, o Senhor Presidente pas
sa à fase dos debates, concedendo a palavra 
ao Senador Jarbas Passarinho, dizendo este 
que será polêmico, uma vez que se sentiu 
atingido particularmente com o discurso do 
Exmo. Sr. Ministro quando afirmou: ".,.novos 
e pesados déficits em 1983 e 1984", não co
mentando que naquele período vivia-se, não 
s6 a nível naciona1 como mundial, uma acen
tuada recessão econômica. O Senador Jarbas 
Passarinho indicou também que melhoria de 
arrecadação no periodo posterior à sua gestão 
proveio principalmente da reativação econô
mica e expansão do emprego em 1985 e l 986 
e que a ampliação dos benefícios fora filan
ciada em parte pela eliminação do "fundo de 
contingência", o que viria a criar dificuldades 
futuras. Ainda com a palavra, ao referir-se ao 
grande avanço na seguridade social da nova 
Constitufção, foi aparteado pelo SenadorJuta
hy magalhães. Dando continuidade aos deba
tes, o Senador Mauro Benevindes apresen
tando os motivos da ausência do Senador 
Afonso Sancho que se encontra em São Paulo 
submetido a tratamento médico, pergunta ao 
Senhor Ministro Renato Aicher sobre os repas
ses dos recursos da Previdência para o SUDS 
(Sistema Único e Descentralizado de Saúde). 
Prosseguindo, o Senador Jarbas Passsarinho 
sugere que seja ouvido o Deputado Jofran 
frejat para tratar do déficit previsto e as altera
ções do déficit em função do desenvolvimento 
da economia, sendo a proposta acolhida. A 
seguir, o Senhor Presidente solicita autoriza-

çâo à Comissão para, parrilelameilte as au~ 
diências sobre a Previdência Social, dar curso 
a soliciü1ção do senadOr Leite Chaves_ para 
ouvir empresas estatais paiã análise de custos 
Sãlariais e Vantagens extra-Salariais, assim co
mo o surto~ de grevismo, propondo iniciar pelo 
Banco do Brasil. Não havendo objeção, o Se
nhor Presidente afirma que assim procederá. 
Agradecendo a presença do Senhor Ministro 
Renato Archer e de todos os demais, às doze 
horas a Presidência ence-rra a reunião, lavran
do eu, Maria OlimPia Jiménez de Almeida, Se
cietária da Comissão, a presente Ata, a qual, 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e levada à publicação junta
mente com as notas taquigráficas, Conforme 
deterni.iitaÇao-aaPresiçténcia. -,Senador Ro
berto CampOs, Presidente. 

ANEXO A ATA DA 5• REUNIÃO, EX
TRAORD!f'IÃRIA, DA COMISs-íO DE FIS
Oillõ!piO E CONTROLE, REALIZADA 
EM 2-8-89, QUE SE PUBliCA COM A 
DEWDA AUTORIZAÇÃO DO PRES!DEI'/-
TE DA COMlS&\o. .. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -
Infelizmente, na louvável maneira do costume, 
toda vez que se reinicia uma sessão legislativa, 
há um período de aquecimento de motor em 
qúe iláo é_ fácil congregar quorum. Mas nós 
ternos uma exposição interessante a ouvír do 
MirUsti'o Renato Archer, que, aliás, tem com
promisso de família [lO ~io de Janeiro por 
motivo de doença. Portanto, S. Ex!' não poderá 
fiCar conosco muito tempo. No sentido de nos 
acomodarmos à sua bitola de tempo, decidi 
iOiciar prontamente a rellii.iào. 

Esta série de audiênciás f6i Solicitada pelo 
Seriador AfOnSo Sancho, tendo em vista a 
abundância de notícias divulgadas_sobre a cri
se da Previdência. Um dos motivos de indaga
ção é Por que, durante a Cor1stituinte, quando 
se estavam votando ampliações_ dos benefi· 
cios previdenciários, se procurava implantar 
o conceito usado e seguridade integral, não 
foi o CorlgreSs6 advertido dOS-impãctos frnan
ceífõs que vtriam a ocorrer. ·rma9ina-se que, 
se issÇI _tivesse ,sido feito, hav~ria um pouco 
mais de prudênCia no alargamentO desses be
neficias. 

Além disso, há algUns problem-as- de natu
reza es~tural antes que conjuntural a dis~r. 
Será conveniente continuar-se o modelo de 
capitalização ou é- melhor mudarmos para o 
modelo de repartição? _ 
_ (!m~ segunda questão estrutural que se co
loca é qual o peso relativo a ser dado à previ
dência pública e privada. Há mundialmente 
hoje uina tendência de privatização_ da Previ~ 
dência. Alguns sistemas de privatização são 
radicais, como o Chileno, em que existe uma 
õPção entre a previdência pública e a privada. 
E os __ que optam pela previdência privada se 
dispensam totalmente de contribuição para 
a previdência pública. É um sistema de livre 

escolha. Já a Inglaterra, que está num intenso 
processo de reforma de tçda a sua legislação 
previdenciária e de assistência à saúde, tem 
um sistema que se pode chamar de duas tia
ras. Há uma tiara obrigatória que também im
plica em beneficias bastante reduzidos. É uma 
contribuição genericamente imposta à socie
dade. No entanto, existe uma segunda tiara, 
esta de natureza voluntária, podendo, então, 
o contribuinte votar ou pela segunda tiara be
nefícios ampliados da previdência pública, ca
so em que as contribuições iriarri para in51ítui· 
ções privadas. Essas instituições privadas são, 
geralmente, de três tipos: institutos de investi
mento para aplicar as contribuições re_çoJhldas 
·e criar um pecúlio, instituições de seguro de 
vida e, fmalrnente, in~tuições de seguro m_é
dico. 

O objetivo dessa série destas audiênCiaS, 
é;--principalmente, chegarmos a alguma con
clusão sobre se ou não o modelo brasjleiro 
deve continuar ou se se deve propor uma alte
ração substancial. 

Há alguns problemas que talvez o Mínistro 
pudesse abordar dando-nos- o beneficio da 
sua experiência. Será viável a aposentadOria 
integral por tempo de serviço? Isso é coisa 
que existe em poucos países do mundo: não 
mais de seis, acredito. Na vasta maioria, só 
existe aposentadoria integral por idade. Será 
viável a equiparação entre trabalhadores rurais 
e urbanos, dado o fato que o trabalhador rural 
tem certas condições de _subsistência, em vir
tude de sua inserção económica no meio rural, 
que não beneficiam o trabalhador urbano e, 
de outro lé}do, tem muito menor capacidade 
contributiva? Uma terceira questão é se será 
ou nilo viável a Wliversalização da cobertura, 
independentemente da contribuição? A nossa 
Constituição foi mrerriamente ousada ao am
pliar e universalizar a cobertura independen
temente de contribuição. A luz da experiência 
do Ministro, será isto factível atuarialmente? 
Será isto contabilmente algo executável? Tem 
a palavra o Sr. Ministro. 

OSR.RENATOARCHER-Exm•Sr.Sena
do! Roberto Campos, Srs. Senadores, rrilnhas 
Srt" e meus Srs.: 

_Confesso_ que, pela convocação que tiVe, 
ao tema que me foi dado, que seria a presente 
crise da Previdência, eu preparei uma- expo
sição com o objetivo de abordar esta crise 
atualmente existente. Ne_la_e_u estive envolvido. 
Eu solidtei minha demissão de Ministro da 
Previdência por entender que Sua EXcelêricia 
o Senhõr Presidente da República afirmara, 
num programa de televisão, que os benefícios 
concedidos pela Constituinte quebravam a 
Previdência Social. E eu tinha lhe fornecido 
a informação de que, no meu entender, isso 
não aconteceria, desde que o texto constitu
cional e a lei fossem rigorosamente obede
cidos. É o que vou procurar mostrar nesta 
exposição que faço aqui neste instante. 
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BAlANÇO DE; UMA ClE:sTAO 

Renato Archer 

IN"mOOOçAO: 

Dados do próprio Governo brasileiro mos
travam que, em 1984, 60% da população bra
Sileira vivia em condições de pobreza, indigên
cia ou_miséria absoluta. Eram, pOrtanto, cerca 
de 80 milhões de bra_sjleircs que não conse
guiam viver em condições mínimas de digni
dade. Quando se comparam estes números 
com os fornecidos pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), pode-se concluir que o Brasil 
conbibtúa, naquele ano, com cerca de 12% 
da miséria do mundo. É uma triste estatística. 

Esta situação s6 pode ser modificada por 
wna ação deddida do Estado, como atar cen
tral na luta pela eliminação de desigualdade, 
através do agente permanente do gasto social 
do Governo- a Previdência, _Foi esta a tarefa 
que se impuseram os ministros do PMDB _ao 
assumir o MPAS, com ·o advento da Nova Re
pública. Foi esta a taref., que me impus, ao 
assumir a Pasta da Previdência e Assistência 
Social, em continuidade__a_o trabalho já reali
zado pelos Ministros _Waldir Pires e Raphael 
~e Almeida Magalhães. 

Avançar no cumprimento dessa tarefa signi
ficou, antes de mais nad_9, conhecer as carac
terísticas próprias deste mundo de dimensões 
fantásticas que ê a Previdência Social brasi
leira. Para se ter uma idéia de seu gigantismo, 
basta lembrar que mobiliza recwsos da ordem 
de 1 O bilhões de dólares em seu orçamento 
- o equivalente, portanto, a 1 O% de nossa 
dívida externa e a 75% de toda a __ arrecadação 
tributária do GOverno Fed_erai; pode-se esten
der esta comparação e diz_er que o montante 
de contribuições previdenciárias ê da.mesma 
ordem de grande~ que o !CM, é quase duas 
vezes e meia maior que o !PI e cerca de dez 
vezes maior que o Finsocial, totalizando cerca 
de 5% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Além disso, atinge em sua ação cerca de 
12 milhões de aposentados e pensionistas, 
28 milhões de contribuintes e m<!lis de 100 
milhões de pessoas, se contarmos todos 
aqueles que, de uma formc,1 _O!J de outra, são 
beneficiados por sua açã_o,_lsso_signiflca que 
o público-alvo (dada a universalização dos ser
viços médicos e a ~~nsão_gradativa dos be_:: 
nefícios previdenciários e das atividades assis
tendais a camadas cada vez mais amplas da 
população) acaba se ~onfundindo com a pró
pria população brasileira. 

Some-se, agora, a esses números o poder 
político real que deles decorre. São _200 mil 
servidores- o correspondente à terça parte 
do funcionalismo público federal. E são milha

-ri::s dedeiegados, c;io Prorura1, espalhados pe
los mais distantes munldpios do País e dota
dos de um poder de vida e de morte sobre 
as populações locais - o poder de decidir 
quem é e ·quem não é trabalhador agricola 
para fíns de aposentadoria. 

Dai a voracidade com que os sobreviventes 
do clientelismo, nutridos por mais de 20 anos 
de ditadura, se lançaram (e ainda se lançam) 
sobre a Previdência. Daí o estado de letargia 
em que se encontrava o seu corpo funcional, 
prisioneiro de rotinas administrativas inade
quadas. Daí a manutenção de sistemas e mé
todos de trabalho antiquados, que levam ao 
desespero e à desesperança todos os que ne
cessitam da proteção previdenciária. Daí as 
ffias e a corrupção, as nomeações sem con
ct:.rrso-;-asq5romoções sem recurso ao mérito 
e Os baixos salários pagos (mais da metade 
dos servidores previdenciários recebia, ainda 
etn nOVembro de 1987, menos de dois salários 
mínimos). 

O quadro em que encontrei a Previdência, 
em novembro de 1987, no entanto,já indicava 
algumas modifi.cações. Do déficit crônico que 
ocorria até 1985, passara-se ao equilíbrio fi
nanceiro, equilíbrio este que viabiliz_ou as pri
meiras medidas para a criação de um novo 
modelo assistencial e para avanços, ainda que 
pequenos, na rrielfiOria dos beneficias previ
denciárlos. Ao deixar a .Previdência, ern julho 
de 1988, haviam os iniciado o caminho de sua 
modernização. Nesse contexto, estávamos 
empenhados em criar e- reforçar todos os me
canismos que promovessem, pela moderni
zação, a humanização do atendimento. 

Modernização, descentralização e democra
tização foram as três metas que nortearam 
a atividade dos Ministros do PMDB ao longo 
de .três anos e meio, à frente do Ministério 
da Previdência e Assistência Social. Continui
dªd~ admini$trativá, a chave de seu relativo 
êxito. 

Fãtar desta experiência, hoje, aqui, não é 
~penas uma honra para mim, expressão que 
a_ fQrmalidade sempre obriga a coloc:ar no iní
cio-de apresentações deste tipo.~. na verdade, 
um déVir ·que a vidã pública impõe a todos 
~queles cjue acreditam que a democracia e 
o-imPêrlo da lei são condições imprescindíveis 
para superarmos o quadro de graves dificul
dades em que vivemos e consolidarmos uma 
grande Nação neste País. - -

II. A ClESTAO FINANCEIRA EN"mE NO
VE;MBRO DE; I 987 
E; JULHO DE 1988: 

Todos os estudos até hoje realizados para 
avaliação do desempenho fmanceiro do Siste
ma Nacional de Previdência e Assistência So
cial (SINPAS) eVidenciam a exce$$iva vulnera
bilidade das receitas frente a_o movimento cí
clico da economia. Os dados de que dispomos 
comprovam essa hipótese. Em 1980 e 1981 
o sistema registrou pesados déficits, em fun
ção da conjuntura de crise; as medidas então 
adotadas para elevar a receita produziram um 
pequeno. superávit em 1982, mas não com
pensaram os efeitos do agravamento da crise 
eêonômica nos dois anos seguintes. O resul
tado foi a ocorrência de novos pesados déficits 
em 1983 e 1984. Nos dois anos seguintes, 
d sistema apres~ntou superávits, pois, a par 
das medidas de sane~mento financeiro e mo~ 
ra1ização administrativa então adotadas, a eco
nomia retomou uma trajetória de crescimento. 
A reversão dessa tendência em 1 ~a7 produziu 
reflexos imediatos s_obre as receitas do Sinpas, 
que cresceram apenas 1% nesse ano. 

Constatado esse ponto, devemos, antes de 
tecer qualquer consideração sobre o desem
penho financeiro da Previdência entre os m_e

ses de novembro de 1987 _e julho d~ 1988, 
recordar brevemente o que se passou na eco
nomia brasileira naqueJe período._ Se quiser
mos definir em apenas duas palavras as condi
ções que então prevaleciam, podemos diz~r: 
instabilidade e incerteza. Instabilidade dos indi
. cadores do nivel real de atividades, incerteza 
dos agentes econômicos quanto aos horizon
tes de seus negócios. Após um breve hiato, 
proporcionado pelo plano de estabilização do 
MinistrO Bresser Pereira, a inflação retomava 
celeremente a elevados patamares, criando 
em toda a sociedade a idéia de que não restava 
quase nenhuma margem de manobra ao Go
verno para 'a utili2;aç~o dos instrumentos de 
polític~ e~ontn:níca; A evolução do Produto 
Interno Bruto (PIB) talvez seja o indicador mais 
preciso deste estado de coisas: o PIJ3 em 1987 
cresceu apenas 3,5%' apresentando ligeiro 
decréscimo em I 988 (fabela I). 

A combinação ·destes dois f"!tQres- acelé-
ração inflacionária e estagnação do produto 
-explica o desempenho problemático de to
das receitas tributárias vulnerávets a variações 
do nív~l de atividades económicas, entre elas 
as contribuições previdenciárias. 
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TABElA 1 

TliXAS DE CRESCCIMENTO 00 PlB 
1987-1988 

(X) 

Atividades 1987 

Total 3,5 
Agropecuár f a 14,0 
- Producão vegeta 1 15,5 
- Producão animal e derivados 11,0 

Indústria 1,1 
- E>~.trativa mineral -o. 1 

1988 

-0,3 
-0,4 

1,7 
2,2 

-2,5 
0,4 

Nov 83 
a 

JuT 84 

I. Sãldo Iniciã.f (166,8) 
· 2~- Recebimentos 9.813,0 

- Arrec. Bancária 8._944,3 
- Rend. Apl i c._ Fin. 74,7 
- TrariSf'. da !,ln ião 786,0 
- -C\Jtros 8,0 

- Transformação 0,9 -3,4 
3. Pagamentos 10.399,8 - Construção 1,1 -2,9 

... Servicos indus~rais de - Beneficies 
- Ass. Médica utilidade pública 3,3 6,3 
- LBA e Funabem 

serviços '3,3 2,2-- - O<ltaprev 

- Comércio 2,5 -2_,8 -Pessoal 
- Transportes 4,8 3,4 - Trans. a Tere. 

- Outras Despesas - Comunicar;;ães 9,1 10,5 
- Inst ltu.icões financeiras -4,7 0,3 4. Saldo Final - Adtrinistrar;;ão pública 2,1 2,1 
- Outros servicos 3,7 4,7 

Fonte~ lAPAS. 

Fonte: Departamento de Contas Nacionais - IBGE. 

TABELA 3 

SINPAS - FlUXO OE CAIXA 
DESEW'ENHO EM TERt«JS REAIS 

(Novembro de 1987 a julho da 1988) 
(em relação ao Igual período do ano anterior) 

(X) 

1PC IPCA !WC 

Recebimentos -1.15 -8,65 -8,81 
- Arrec. Bane. 3,66 -2-,31 -4,38 
- Rend. Apl ic. Fin. -20,81 -25,3_7_~--26,.95 

- Transf. União -20,98 -25,37 -27' 11 
-Outros 54,50 55,02.. -51,74 

Pagamentos 19,62 12, 7~ 10,31 
- Beneficies 4,85 -1,19 -3,31 
- ASS. Médica 78,58 86,40 62.84 
- lBA e Funabem 85,02 74,35 70,62 
- oataprev 93.04 81,91 78,02 
- Pessoal 34,81 21,or- 24,32 
- Transf. a Tere. -23.63 -28,Q3 .:"29,57 
- !)Jtras Despesas 5,91 -o. 20 -2,3_3 --

Fontes: IPC, IPCA e It-FC- Deslp/IBGE 

!GP (bl) 

-15, to 
-10,97 
-31,99 
..;-32,14 
41,28_ 

2, 72 
-·9,96 
51.63 
58,88 
67,56 
15,76 

-~34;42 
-9,06 

It:P-DI -Centro de Estatísticas lBRE/FGV 
Observações: IPCA - Período de coleta "' mês calendário 

amostra= 1 a 30 __ salários mínimos 
Ir-.FC- período de coleta = mês calendário 

amostra"' 1 a 5 salários mínimos 
IPC -calcUlado pela metodologia do JNPC, com 

período de coleta de 15 a 15 CIO _mês se-
9Jinte. 

IGP(DI)::: {IPA-DlK6) + (ICV(RJ)x3 + (INCCK1): 10 

TABElA 4 

G0.4PARAÇÃO ENTRE 0 DESEWa..H'J DA 
ARRECADACÃO PREV IDENC l ÁRIA E A DE 

OUTROR IMPOSTOS 

(Novembro de 1987 a julho de 1988) 
(%) 

Arrecadação Previdenciárfa 
!CM 

IRPJ 
Finsocial 

!PI 

391,65 
394,01 
304,66 
291,59 
249,79 

Fonte: lAPAS e Ministério da Fazenda- SOF 

7.139,5 
1.569,2 

119,6 
34,0 

674,3 
664,9 
198,3 

(753,6) 

TABELA 2 

SII'PAS - FLUXO DE CAIXA 
(NCzS --Mil Correntes) 

NQv 84 Nov 85 Nov 86 Nov 87 
a a a • Jul 85 Jut 86 Jul 87 Jul 88 

(990,9) 3. 76<1,0 ii.713,1 124.131,2 
32.921,4 127.873,0 330.370,7 - '1:548.994,_1! 
28.195,4 116.123,0 264;.~58,4- 1.302-_187,8 

846,9 4.101~0 . 5!;L_313,3 211.512,3 
3 •. 86_2_,4" 6.661,5 201,7 _1.573,7-

16,7 987,5 8.997,3 33.720,3 

33.321,9 115.965,7 253.477,2 1.437.1415,1 
22.527,4_ 7_4. 736,1 - 142.072~8- _706.-299, 7 

4.484..8 16.914,5 39.978,2 "334.603,5 
344,4 I. 192,5 6.526.5 57,209,0 
122,3 466.9 I. 196, 1 lb.$40,3 

3.193,1 12.227,2 - 27.686,7 _17_6.9!c35.'S 
1.857,8 7.680.1 21.215,7 16. 75L.9 

792, I 2. 748,_4 14.801,2 14".373,9 

( 1 ~ ?9_1_.4) 15.671,3- 99.608,6. 235.980,4 

A Tabela 2 mostra a evolução financeira 
do Sinpas, em valores nominais, considerando 
períodos de ~mpo entre novembro e julho 
de cada ano. A Tabela é apresentada em moe
da_corrente, e não em moeda constante, como 
é hábito, devido à dificuldade de determinação 
do deflator mais apropriado. Em situações de 
inflação alta e instável, a escolha do deflator, 
da base e do método de deflação leva a resul~ 
lados inteiramente diferentes. A Tabela .3 expli
cita esta divergência, comparando as taxas de 
crescimentO dôs principais itens do fluxo_ de 
caixa do Sinpas, no período em qUe· estive 
à frente do Ministério, com diversos índices 

- de in11açã0. -
Dessa comparação resulta que itens do flt1· 

xo de c~ixa. tais como Arrecadação Bancária 
e Despesa com Benefícios, apresentam varia
ções reais positivas, quando o deflator e o 
IPC (que mede a inflação oficial); no entanto, 
qUalquer dos outros três índices utilizados (IP
CA, INPC e IGP-DI)"levam a resultados nega
tivos para o período. 

O ltem Arrecadação Bancária, que conta
bilizã não apenas-O-pagamento das contri-
buições previdenciárias devidas por emprega
dores, empregados e autonômos, mas o reco
lhimento de outras contribuições realizado pe
lo Iapas (Sesc, Sesi, Senai, Senac etc.), revela 
os esforços desenvolvidos para garantir um 
patamar elevado de receita para o Sinpas. En
tre as medidas concebidas para este fim a 
mais sign!ficativa foi o __ Decreto n~ -2:4,30, âe __ _ 
20-4-1988~ qUe conceâia aniStiei-de- ri1ultas e -
juros para débítoS previdenciários. O resultado 
desses esforçoS foi um crescimento da arreca
dação superior a dos demais trlbutos federais 
e só compatível ao do !CM. É o que rios diz 
àTabela4. 

Ainda no que se refere aos recebimentos, 
cabe destacar dois itens: Rendimento de Apli
çações Financeiras e iransfet:_ência da União, 
ambos com grandes reduções, em_ termos 
réais. Apesar dos esforçOs do lapas no- sentido 
de promover a otimização do fluxo· de caixa 
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e da permanência da taxa de juros em nNeis 
elevados ao longo de todo o período, a queda 
nos rendimentos das __ aplicaç:ões financeiras 
tomou-se inevitável devido à diminuição _do~ 
recursos disponíveis para publicação, em con
seqüência de um crescimento das receitas 
menor que o verificado para as despesas. 

Quanto às Transfér_ên,c;;.ias da Qnião, confir
mou-se a tendência_já observada em anos 
anteriores de progressiva dessolidarização do 
governo central em relação às dificu1dades fi
nanceiras do sistema previdenciár:lo. Com Is
so, mais uma vez deixou-se de cumprir o que 
determina a Lei n~ 6.4_39, de ]9-9-1977, que 
institui o Sinpas. Esta lei estabelecia, no pará
grafo 19 do artigo 17, a responsabilidade fJnan
ceira da União pelo pagamento das despesas 
de pessoa1 e de administração geral do~ ór~ 
gãos do Sinpas, alêm da cobertura de even~ 
tuais insuficiências financeiras. _ 

É preciso que se _diga, aqUi, que isso ftão 
era uma generosidade do Ciovemo Federal 
em pagar essas despesas. Esse compromisso 
se estabeleceu com o desaparecimento da 
grande dívida que a União tinha com a Previ~ 
dênda. · _ 

Na parte que se refere aoS pagatnento5, po
de~se destacar o expressivo cres_cimento, em 
termos reaís, das despesas com assistênçia 
médica, assistência social (abrangida pelas ru
bricas LBA e Fimal:>em) e __ Oataprev, o que 
me permite afirmar que o período que se es
tende entre novembro c:leJ 987 e julho de 1988 
foi aquele em que mais se fez pelo atendi
mento à saúde, pela assistência social e pela 
modernização do sistema previdenciário na 
história do Sinpas. Um exame mais_ d~talhado 
da política de s_aúd_e do Ministério será feito 
mais adiante, cabendo, no entanto, ressaltar 
desde já que o crescimento real das despesas 
com assistência médica se deveu à implan
taçã_o, pela prlmeira vez em ârn__l:lito nacional, 
do Suds (Sistema Único- e Descentralizado de 
Saúàe). . . .. . _ _ 

Também os esforços visariQo a melhoria 
dos beneficies de duração continuada d~J!ante 
minha gestão serão objeto de destaque mais 
adiante. Cabe aqui apenas uma observação 
quanto ao crescimento das despesas com 
pessoal. Nos primeiros_ meses de_ 1988, _foi 
im:::orporado ao salátio Q_ ~préstirriO patronal, 
concedido pelo Ministro que me antecedeu 
nos últimos dias de sua gestão. Tal emprés
timo foi a fgrm.a encontrada para por fim à 
greve dos seiVidores_ d---ª..Previdência que, co
mo todos recordam, se arrastou por meses 
e _exigiu a participação do próprio Congresso, 
culminando com a elaboraç:ão de um termo 
de compromisso para atendimento das ieMnw 
dicações do funcionalísmo, firmado por todas 
as liderançaS partidárias desta Casa. Entre as 
reivindicações aceitas, com aval do Congresso 
Nacional, encontrava-se a elaboraç_ão de um 
plano de carreira e salários, o qual foi prepa
rado_ poa:r técnicos do MPAS,. assistidos pela 
Sedap e com base em estt,~.dos elabora_çlos 
por instituições. especializadas. Seguidamente 
aprovado por Sua Excelência o Presidente çla 
República, ta1 projeto não teve s~qúênda, per
manecendo parado nos meandros da bufÇl-

crada da Sedap, A concessão do empréstimo 
e sua posterior inclusão ao sa1ario foi portanto 
um ato de justiça para com os seiVidores da 
Previdência dos quais, como já disse, a metade 
recebia menos de dois. salários mínimos em 
novembro de 1987. 

-As TB.belas 5, 6, 7 e 8 examiilam também 
o _fluxo_ de -~aixa do Sinpas, mas por ângu]os 
diversos. As tabelas 5 e 6 apresentam a estru
'tura da receita e da despesa, respectivamente, 
erri térmos de participação percentual dos 
princiPais·- itens. Elas confumaii"l tudo o que 
foi dito anteriormente. Em particular, pode-se 
ver, em toda a sua extensão, o efeito da queda 
das Transferências da União sobre as receitas 

do sistema: de cer<:'a de 8% do total de recebi~ 
mentes, em 1983-1984, passam a pouco mais 
de 2% durante minha gestão. Nelas também 
se pode ver a redução da participação dos 
benefícios no total de pagamentos e o aumen· 
~ dos gastoS com assistência médica e assis· 
tência social durante o período em que fui 
Ministro. 

. 

· Recebimentos 
- Arrec. Bancária 
- Rend. Apl i c. Fin. 
- Transf. da União 
-Outros 

Fonte: lAPAS 

Pagamentos 
- Benef íc1os 
- AssiStência Méc:lica-

- - l8A e Funabem 
""-Dataprev 
-Pessoal 

As Tabelas 7_ e 8, por sua vez, assinalam 
as taxas de creScimento nominal dos princi
pais itens de receita e despesa do Sinpas, repe
tindo de outra forma o mesmo que as anterio
res já descreviam. 

O exame global do desempenho financeiro 
doSinpas. 

TABELA 5 
SII'*"AS - FWXO OE CAIXA 

ESTRUTURA OA RECEITA 
m 

NoV 83 a Nov 8-4 a 'Nov 85 a Nov 86 a Nov 87 a 
Jul 8-4 Jul_ 85 Jul 86 Jul 87 Jul 88_ 

100,00 100,00 100,00 .100,00 _ _JQO,OO 
91,15 85,84 90,81 ao. n 84,07 

0,76 2,57 3,21 17,05 13,65 
8,01 11,73 5,21 2, 72 2.,18 
0,08 0,05 .0,17 0,00 0,10 

TABÉLA 6 
SIWAS - FLUXO DE CAIXA 

ESm.JTURA DA DESPESA 
(%) 

Nov 83 a Nov 84 a Nov 86 a Nov 86 a Nov 87 a 
Jul 84 Jul 85 Jul 86 Jul 87 Jul 88 

100,00 100,()() 100,09 _roo.oo 100,00 
68.65 67,61 64,45 56,05 49,15 
IS,W 13,46 14,59 15,77 23,28 
1,15 1,03 1,03 2,57 3,98 
0,33 0,37 0,40 0.47 0,76 

9,58 10,54 10,92 12,31 6,48 
- Transferências a T"erc-. 6,39 5.58 6,62 8,.37 5,34 
- Outras Despesa-S 1,91 2,38" 2,37 5,8;5 

Fonte~ lAPAS 

Recebimentos 
- Arrec. Bane. 
- Rend. Aplic. Fin. 
- Transf. da Onião 
-Outros 

Fonte: I.APAS 

TABELA 7 

SINPAS - FLUXO DE CArXA-
TAXAS OE CRESCIMENTO NOMINAL DA RECEITA 

(X) 

.. 

Nov -84/J~l 85 Nov 85/Jul 86 Nov 86/Jul 87 

Nov 83/Jul 84 Nov 84/Jul 85 Nov- BSiJut"-86 

2.35,49 288,42" ._158.38 
215,2.3 311.85 128,08 

1.033_, 73 384.~ .. 1.273.16 
391,40 72,4'. 35,00 

108,75 5.813,17 -79,57 

5,18 

Hov 87/Jul 88 

N'ov 86/Jul 87 

368,87 
391,65 
275,60 
2.74, 78 
680,2.2 
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TABELA 8 

Sll\fPAS - FI..UXO OE. CAIXA 
TAXAS DE CRESCIMENTO NOMiNAL ÕA DESPESA 

{%) 

Nov 84/Jul 85 N'ov 85/JuT 86 N'ov 86/JuT 87 Nov 87/Jul 88 

Nov 83/Jul 84 Nov 84/Jul 85 Nov 85/Jul 86 Nov 86/Jul 87 

Pagamentos 220,41 248,02 - -f 18~!)8 <66.s7 
- Benefícios 215,53 231~ 76 90,-10 397.14 
- Ass. Médica 185,80 27-7,15 1.36,35 736,96 
- LBA e Funabem 187,96 246.25" 447,_30 776,56 
- Oataprev 259,71 281,17 156,18 814,6_6 
- Pessoal 373,54 282,93 126,44 539, 17 
- Transf. a Tere. 179,41 313.40 176,24 261,77 
- Outras Despesas 299.45 246,98 438.54 402,49 

Fonte: IAPAS 

Nos meses em que estive à frente do Minis
tério revela um resultado satisfatório. Apesar 
dos reflexos da crise económica sobre a saúde 
financeira do sistema, vulnerável que é às va
riações do nível de atividades, conseguimos 
manter a arrecadação de contribuições em 
patamares elevados e deixar sob controle as 
despesas, com o que pude passar a Pasta 
da Previdência ao meu sucessor com um sal
do de caixa de NCz$ 236 milhões (236 mi
lhões de cruzados novos) o que ao dmbio 
da época correspondia a 1 bilhão de dolares. 

ru. A MELHORIA DOS BENEFÍCIOS DE DU
RAÇÃO CONTINUADA: 

Ao analisar a política adotada pelo MPAS 
em minha gestão visando a melhoria dos be
nefícos de duração contin_uad~ pagos pelo 
INPS, deve-se ter em mente que a lei estabe
lece sua vinculação à política salarial adotada 
pelo governo. Assim é que seus valores devem 
ser reajustados por ocasião do reajuste do sa
lário mínimo, adotados os mesmos parâme
tros vigentes para os salários dos trabalha
dores ativos. 

É exatamente esse atrelamento à politica 
saJarial que explica o fraco desempenho da 
despesa com beneficias, quando medida em 
termos reais. (A Tabela 3 mostra variações 
que vão desde 4,81% posttivos, quando o de
flator e o IPC, até 9,98% negativos, quando 
o índice utilizado e o IGP-DI). Vale, no entanto, 
ressaltar que o comportamento desse item 
de _despesa poderia ter sido ainda pior, não 
fossem as medidas adotadas para preservar 
o poder de compra de aposentadorias e pen
sões. A prova desta afirmativa está em que 
as perdas acumuladas no período 1987-1988 
pelo salário mínimo de referência, que retrata 
melhor a política salarial oficial, foram de 44%, 
quando medldas de dezembro a dezembro. 
(As perdas sofridas pelo Piso Nacional de Salá
rios foram menores-12% -devido às tenta
tivas do governo de recuperar o seu vaJor real.) 

Duas medidas foram importantes neste es
forço para preservar o valor real dos benefí
cios. A primeira data de março de 1988 (com 
efeitos financeiros a partir de maio), mês da 
data-base, quando aposentadorias e pensões 
foram reajustadas pela inflação integral dos 

últimos doze meses, descontadas as anteci
pações ocorridas, repondo portanto as perdas 
devidas ao Plano Bresser (26% de inflação 
do mês de ju1ho, não registrados na contabi
lidade oficial da inflação e não computados 
para fins de reajustes salariais). 

A segunda medida ocorreu nos dois meses 
seguintes (abril e maio de 1988) quando os 
benefícios foram reajustados pela URP do tri
mestre, não congelando portanto a Previdên~ 
cia a aplicação da URP sobre as rendas dos 
benefícios. 

Além dessas duas medtdas de maior signifi
cado, pode~se citar também a continuidade 
da politiCa de vinculação- do valor dos bene
fídos ao Piso Nadonal de Salários, e não ao 
salário minimo de referência, e a introduçã9 
dos carnês verde e amarelo, que permitiu 
uma redução de 30_ dias na defasagem exis~ 
tente entre o mês de competência e a data 
do efetivo pagamento dos beneficias. (0 carnê 
verde destinou-se aos aposentados e pensio
nistas do ProtUral e aos que recebiam renda 
mensal vitalícia rural e·. urbana - fixada em 
50% do Piso Nadonál de Salários ....:...... num 
total de 4,6 milhões de benefícios; o camê 
amarelo destinou-se aos aposentados e pen
sionlSfus _dª áre.a urbana que recebiam o piso 
de_beneficios- calculado em 91,5% do Piso 

_ Nacional de Salário_s - em um total de 2,8 
milhões de benefidoS; os cãmês, portanto co
bririam 62% dos benefícios em manutenção, 
tehdo entrado em funcionamento nos meses 
de julho e agosto, respectivamente.) 

Vale, finalmente, uma referência ao maior 
controle dos pagamentos, política empreen
dida desde 1985, mas intensificada com a de
cisão de se efetuar o recadastramento dos 
beneficiªrios. Esta_ dEt<:!s~o. que constituiu im
portante passo para a modefilização do siste
ma, Contribuiu para ·a redUção das deSpesas 
pela diminuição do número de fraudes come
tidas contra o INPS. 

N. . A _IMP!-AN"f AÇÁO DO SUDS: 
A dedsão de implantar o SUDS (Sistema 

único e Descentralizado de Saúde) significou 
o cumprimento de importante compromisso 
assumido pelo PMDB em seu programa. Sua 
criação, a partir da. aprovação pelo ExCelen-

tíssimo Senhor Presidente da Republica da E. 
M. n• 31, de 10-07-1987, apresentada pelos 
Ministérios da Previdência e Assistência Social 
e da Saúde, e da assinatura do Decreto n" 
94.657, de 20-07-1987, constituiu-se ein pas
·so decisivo para a abertura de um processo 
de descentralização e para a redistribuição de 
papéis e atrlbWções eiltre os níV€lS-federai, 
estadual e municipal na área do atendimento 
ásaúde. 

Ao deixar o Ministério, em julho de 1988, 
caminhava a pleno curso esse processo de 

·-mudanças pelo qual o INAMPS estava deixan
do, já naquele ano, de atuar como órgão·res
_ponsáveJ pela execuçllo direta (através de ser· 
viços próprios) ou lndireta (através de contra
tOs _e convênios) de ações de saúde, transfe~ 
rindo essas atributções aos níveis subnado
nais de governo. Sua responsabiltdade ficaria 
exclusivamente fixada na esfera "fundamental 
da definição de políticas, do planejamento de 
ações e do controle e fLSCalização dos recursos 
financeiros repassados pela Previdência Social 
aos governos estaduais e municipais. 

Entre aS principaiS i"efôrinas €m ancfurTfertto- -· 
naquele período, cabe destacar: 

-transferência da r_~de_ própria· do 
INAMPS, constituída por 41 hospitais e 614 
postos de assistência médica, bem como dos 
1 17. mil funcionários que trabalhavam nessas 
unidades, para a admlnistração direta das se
cretartas estaduais de saúde; 

-extinção das superintendências regio
nais do INAMPS em cáda Estado, incorpo
ração de suas funções pelas secretarias esta-· 
duais de saúde e criação dos escritórios regio
nais em todos os Estados, com a atribuição 
de acompanhar e controlar as ações desen
volvidas e fiscalizar os recursos financeirOs 
transferidos; 

-reestruturação da direção geral do 
lNAMPS, revisão de suaS a:mDUlÇõeS; -elimina
ção de cargos e funções tornados desi1ece:S.. 
sários, e deslocamento de sua sede para Brasí
"lia, com ·transferência· para outros- órgãos do 
Sinpas ou pal'it unidades de atendimento de 
_cerca de 2 mil funcionários e extinção de 1.300 
cargos e funções em todo o país. 

Entre as prindpais medidas propostas ou 
adotadas durante minha gestão para garantir 

_ a implantação do SUDS, Posso destacar: 
1) Decreto 11' 95.861, de 22-03-1988, com 

alteração introduzida p_elo _Decretg n" 95.8Q:2, 
de 4-4-1988: ESte. decreta· dispóS sobre a tm
pl~mentação do SODS, no âmbito de- compe
tência do MPAS, regulando: -

-a tranferência de g~stão de unidades 
assistenciais do INAJV\PS para os EstadOs;· -

-a cessão de uso de bens do patrimônio 
doiNAMPS: 

-o repasse de recursos financeiros para 
aplicação nos serviços de saúde estaduais; 

-a cessão de pessoal para os Estados. 
2) Portaria n9 4.203, de 6-4-1988, que apro

vou a minuta-padrão para a cessão de uso 
de bens móVeis e imóveis do Iflamps aos Esta
dos. 

3) Portaria n' 4.236,- de 12-5-1988, que 
aprovou os modelos padronizados de formu
lários para elaboração do Plano de Aplicação 
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e da Prestação de Contas dos recursos transfe- -uniformidade e equivalência dos bene-
rldos aos Estados para execução do Suds. ficlos e serviços às populações urbanas e ru-

4) Elaboração e aprovação de minutas pa- rais; 
dronizadas de Convênio_Suds e de Tei'ino Adi- - seletividade e distnbutividade na presta-
tivo para transferência de recursos, formali- ção dos benefícios e serviços; 
zando o sistema de acompanhamento, avalia- -irredutibilidade do valor dos benefícios; 
ção e_ controle dos recursos transferidos. :-equidade na forma de participação no 

5) Decreto n~ 96.303~- de 12-7-1988, que custeio; 
permite a aplicação no mercado financeiro ...... d~~ie_rs_i_d_Clde da base de fmanciamento; 
dos saldos de recursos transferidos para os - caráter democrático e descentralizado da 
Estados. gestão administrativa, com a participação da 

6) Portaria n9 4.169, de 25~ 1 ~ 1988, ~i_teraçla comunidade, em especial de trabalhadores, 
pela Portaria n~ 4.235, d,e 11 ~5-1988, que a pro- erhpresãrios e aposentados. 
vou a estrutura transitória da .Direção G~rÇli Recordar estes pontos é importante para 
do lnamps, extinguiu as superintendências re- que se possa avaliar 0 quadro financeiro que 
gionais daquela autarquia e determinou a im- se cria a partir da promulgação da Consti-
plantação _dos escritórios regionais. tuiç_ã_o, em 5 de outubro de 19ea, momento 

7) Portaria n<;> 4.221, de 11-4~ 1988, que em que já havia deixado a pasta da Previ-
constituiu grupo de trabalho para coordenar dência. 
a adoçã_o de medidas técnicas e administra- No plano da " d ]te - · receHa, a gran e a raçao m-
tivas com vistas a plena _operadonalização do trodu_zidq pela Constituição diz respeito à di-
Sueis. -versificação da base de fmanciamento, apre-

8) Portaria n9 4.253, de 9-fi-1988, que apre- sentada nos artigos 1.94 e 195. Aí_ se lê que 
vou o Sistema de Informações e Controle Am- d - - -a seguri ade será financiada por recursos pro-
bulatorial da Previdência Social (S!caps) e de- venientes dos orçamentos da União, dos Esta-
terminou sua implantaçao gradaUva em todos dos e dos municípios, bem como por contri-
os Estados. buições sociais dós empregadores (incidentes 

Este conjunto de medidas, que visou dar sobre a folha de salários, o faturamento e o 
a forma legal, adequada à implantação do lucro), dos trabalhadores e receitas de concur-
Suds, bem como constituir os mecanismos ses de prognósticos. 
de fiscalização e controle necess~rios a sua 
operacionalização, possui __ estou_ ce_rto _ Estas contribuições, no entanto, de acordo 
um significado relevante para a melhoria dos cõmopatágrafo69 doartigo 195,sópoderiam 
serviços de atendimento à saúde para a popu- ser exigidas depois de decorridos noventa dias 
laçã:o brasileira, além de se constituir na base da publicação da lei que as houvesse insti-
indispensável para tomar realidade o princípio tuído. Não se lhes aPlicava assim o princípio 
constitu.cional de estabelecimento de_1,1m Sis· da anualidade (que veda a cobrança de tribu-
tema Único de Saúde no Pais. - tos no mesmo exercício financeiro em- que 

haja sido publicada a lei que os instituf), prin-
V. O MPAS E A NOVA CONSTffOJÇÃO: cipio este estabelecido no artigo 150,10, b. 

Talvez o mais significativo avanço propor- Como a própria Constituição estabelecia os 
clonado pela nova CoriSt..ituição brasileira, no prazos para a tramitaÇão dos projetos de lei 
campo dos direitos e das políticas sociais, diga relativos à organização da seguridade social 
respeito ao próprio conceito de s_eguridade. e aos planos de custeio e de beneficias -
Neologismo importado dos países de língua seis meses, a partir da data da promu1gação 
espanhola, seguridade social quer dizer prote- da Coilsfituição, para apresentação do projeto 
ção social. ProteÇão esta que é_ devida pela ao Congresso,·mas seis meses para que este 
sociedade aos seus membros mais desvalidos pudesse apreciá-lo_ e_ dezoito meses para sua 
e necessitados: daí o con~eito abranger sim ui- implantação progressiva- não havia possibi-
taneamente "as ações de iniciCltiva dos pode- lidade de que tais modificações viessem a 
res públicos e privados, destinadas a assegurar ocorrer durante o atual governo. 
os cüreitos relativos à s_ãúde, à previdência e No plano das despesas, as modificações 
à assistência social", tal como exposto no art. tambénl foram numerosas, apontando, em 
194 da Constituiç~o. seu conjunto, para um aumento significativo 

Aqueles que perderam a sua capacidade das necessidades de finandamento da seguri-
de trabaJho, por velhice.ou desgaste, os doen- dade. Entre elas, podemos destacar: 
tes e as populações carentes necessitam de ____ recomposição do vaiar dos benefícios 
proteção da sociedade, que deve velar para pelo número de saJários mínimos que conti
que tenham uma existência digna. Daí o trata- nham à época de sua concessão (artigo 58 
menta original conferido ao problema pelo das __ Disposições Constitucionais Transitórias), 
texto constitucional, que consagra ao proble- mantendo-se este mesmo critério de atuali-
ma todo um capítulo - o de número II da zação até a implantação do plano de custeio _ 
Ordem SociaL e beneficias; 

O mesmo artigo há pouco citado estabelece 
em seu parágrafo único os princípios que de- -piso de um -salário mínimo para todos 
vem nortear a organização da seguridade 50• os benefícios de prestação continuada (artigo 
cial - tarefa esta de competência do poder 201 • -parágrafo 59

); 

públlco: -garantia de um salário mínimo de bene-
- universalidade da cobertura e do atendi- __ fíC:ici a: pessoas portadoras de deficiência e ido-

mente; sos carentes (artigo 201, V); 

-gratificação natalina de valor equivalente 
aos proventos do mês de dezembro (artigo 
201, parágrafo 6•); 

-nova regra para o cã1cu1o dos beneficias 
com base na média dos últimos trinta e seis 
salários de contribuição, corrigidos mês a mês 
(artigo 202); 

-antedpaçao da idade de ap9sentadoria 
por velhice para _o trabalhador rural, que pas
sou a ser de- 5!fimos para a mulher e de 
60 anos para o homem (artigo 202, I); 

-aposentadoria proporcional aos 30 anos_ 
de trabalho para o homem e aos 25 a-nos 
para a mulher (artigo 202, parágrafo }9}: 

-uniformização dos benefícios concedi
dos às populações urbanas e rurais (artigo 
194,ll); 

-novos cn"térios para o reajuste dos berieff
cios, de modo a preserva-lhes o valor real (arti
go 194, IV, e artigo 201, parágrafo 29); 

-destinação de no mfnimo 30% do orça
mento da seguridade social, excluído o seguro 
desemprego, para o setor de saúde (artigo 
5_5 das Disposições Constitucionais Transitó
rias). 

Também no caso das despesas valem as 
mesmas regras e prazos estabelecidos ante
riormente, ou seja: seis meses para apresen
tação do projeto ao Congresso, sets meSes 
para que este possa apreciá-lo e dezoito meses 
para sua implantação progressiva. Com isto, 
praticamente nenhum efeito financéi'ro das 
mudanças introduzidas ocorreria no atu~ go
verno. E mais, seria possível, através de· estu
dos técnicos competentes, armar-se um plano 
de custeio e beneficies que garantisse a saúde 
fmanceira da seguridade. 

A única exceção a esta regra dizia respeito 
à recomposição do valor dos benefícios pelo 
núrriero de saláriOs mínimos que continham 
à época de sua concessão, mantendo-se este 
mesmo critério de atuaJização até a implan
tação de plano de custeio e benefícios. Pela 
Constituição, os beneficias reajustados se-riam 
devidos e pagos a partir do sétimo mês a con
tar da promulgação da Constituição, ou seja, 
meio do ano em curso. 

-- Para financiar esta despesa, tratou a Consti
tuição de recuperar, em suas Disposições 
Transitórias, o Finsocial, que, pelos principies 
estabelecidos no Capítulo do Sistema Tnbu
tárlo Nadonal, deveria ser extinto. Como se 
sabe, o Finsocial é um tributo que incide sobre 
o faturamento,- sendo, portanto, -cumulativo, 
e a ColislituTÇãO, ém seu art 154, I, veda à· 
União a instituição de impostos cumulativos. 
Por outro lado, o art. 1 95,1, tornou-se o fatura
mento base exclusiva da seguridade: 

Com isto, o Finsocial estaria extinto, não 
fosse a preocupação dos constituintes em for
necer uma fonte de recursos apropriada ao 
financiamento das despesas relacionadas 
com o reajuste do valor dos beneficies. Daí 
a inclusão, no texto das Disposições Constitu
cionais_:rransitórias, do artigo 55, que diz: 

"Até que a lei disponha sobre o art. 
195, I, a arrecadação decorrente de, no 

- mínimo, dnco dos _seis décimos percen
tuais correspondentes à alíquota da con~ 
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trlbuição de que trata o Decreto-Lei n9 
1 .940, de 25 de maJo de 1982, alterada 
pelo Decreto-Lei no 2.049, de 1 ~de agosto 
de 1983, pelo Decreto n~ 91.236, de 8 
de mala de 1985, e pela Lei no 7~611, 
de 8 de julho de 1987, passa a integrar 
a receita de seguridade social, ressalva~ 
dos, exclusivamente no exerddo de 
1988, os compromlssos e projetas em 
andamento" assumidos com programas. 
"Projetas em andamento" (grifo nosso). 

Assim, ao deixar o Ministério da Previdência, 
em julho de 1988, acreditei estar equacionado 
o problema dos impactos fmanceiros !media~ 
tos decorrentes das mudanças estabelecidas 
pela Constituição. O horizonte de dificuldades 
que se descortinava para o SINPAS devia limi
tar-se àquelas derivadas da crise econômica 
-e isto já não seria poiJco.-
VL OS PROBLEMAS ATUAIS 

A razão para as dificuldades de ordem finan
ceira que ameaçam a Previdência Social neste 
ano de 1989 residem exclusivamente no não-

TABELA 9 

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DO fPAS 
(Fundo de Previdência e Assistência Social 

Fontes NCzS milhões ~ 

Receita de Contr ibJições 17.914,9 74,77 
Rece1ta Patrimonial 2.. 712,2 11.34 
Transferências da União 3.097,6 12,93 
0Jtras Receitas Correntes 220,3 0,92 
Receitas de Capital 9, I 0,04 

Total das Receitas 23.959,1 100,00 

Fonte: Orçamento Fiscal- da União_ para 1989 

cumprimento, por parte do Executivo, dos à rubrica Encargos Previdenciários da União 
principias estabelecidos na Constituição para 
a seguridade social · (que, embora seja urna despesa de natureza 

Antes de mais nada, não foi elaborado o previdenciária, não pode ser englobada pelo 

A Tabela 12, no entanto, mostra que pouco 
mais de 40% estão sendo repassados àquela 
autarquia. 

Orçamento da Seguridade Social. Ainda que conceito de seguridade, por lhe faltar o atribu-
to essencial- a universalidade). 

Na verdade, ao considerar como Transfe
rência da União aqtJilo que a Colistituíçáo defi
nia como contribuições sociais, o Executivo 
se exime de contribuir financeiramente ·para 
o equilíbrio do sistema. Mas não é só. Ele 
cria também um mecanismo pelo qual deixa 
de haver controle sobre o destino de eventuais 
excessos de arrecadação. Este, talvez, seja o 

não fosse legalmente exigido para este exerd- --
do, a sua elaboração, mesmo como mera ilus- O Executivo, ademaiS, não apenas de.Scum-
tração, daria maior eficácia e transparência - pre a Constituição. Ele não cumpre as suas 
à gestão da segurldade. O Congresso, por sua próprias leis. O Orçamento aprovado pelo 
vez, não procurou sanar esta lacuna, reagru- Congresso para 1989 previa a alocação de 

72% da contrJ·bw·ca-o sobre o lucro no MPAS pando todas as receitas e despesas das entida- l' 

des e órgãos vinculados à seguridade emane- como contnbuição ao FPAS (ver Tabela 11). 
xo específico. 

Mais grave ainda foi a inclusão, na rubrica 
transferência da União, dos recursos prove
nientes do Finsodal e da -nova contribuição 

TABELA 10 
sobre o lucro, cakulado com base no resul
tado líquido do exercício,_com alíquota de 8%, 
exc__eto para as instituições financeiras, para 
as quais a alíquota é de 12 por cento. Com 
isto, cria-se a ilusão de um crescimento signifi
cativo nas transferências da União, que atinge 
este ano quase 13%, contra pouco mais de 
3% nos últimos anos (ver tabela 9). Não fosse 
este artifício, esta rubrica apresentaria signifi
cativa redução em seu valor real, quando com
parada com anos anteriores. 

CDMPOSICÃO DA DESPESA DO FlNSOCIAL 
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO 

A distorção apontada consiste em desco
nhecer que a ConstitUição brasileira, em seu 
art 195, inclui, claramente, entre as contri~ 
buições sociais, aquelas que incidem sobre 
o faturamento (como o Finsocial) e o lucro. 
E estabelece que, além destas contribuíções, 
a seguridade será financiada com recursos 
provenientes do Orçainerito da UOião. Nada 
autoriza, portanto, a inclusão destas contribui
ções na rubrica de transferências da União. 

1989 

Campos i ção da Despesa 

I_ Ministério da Saúde 
I. 1. Desp. AdminIstrativas 
1.2. Programas e Atividades 

2.~ MPAS 
2.. 1. Desp. Admin1strat ivas 
2.2. Contr-1buicão da União para o FPAS 

3. Ministério da Educacão 
3. 1. FAE 

4. Ministério da Fazenda 

5. Ministério do Inter-ior 
5_ L SEAC (Distr. de leite) 
5.2. lBA 
5.3. Outros Programas Assistenciais 

6. Encargos Gerais da União 
6. 1. Controle de Doenças 
6. 2. Contr ib. ao BNDES (Projetas SOciais) 
6.3. carajás (Infr-a-estrutur-a Social) 

7. Encargos Prevldenciãrios da União 
7.1. Encargos -com rnat i vos e Pens lonlstas 

NCz$ mil 

694.2.83,6 
22..212, 7 

672.070,9 

27.885,2 
16.117,0 
I f. 768,2 

345.922,5 
345.922,5 

1.430,9 

501. 196,2. 
389.484,1 
_89.855,9 
21.856,2 

8a..498,2 
41.919,5 
42.995,7 
3.583,0 

-2.067.081,0 
2.067.081,0 

r. 
18,63 
0,60 

18,04 

0,75 
0,43 
0,32. 

9,Z8 
9,28 

0,04 

13,45 
10,45 
2,41 
0,59 

2.,37 
1, ~2 
1,15 
0,10 

55,47 
55,47 

Finalmente, cabe observar que também não 
está sendo cumprido o preceito das Dispo
sições Transitórias (art 56), lfue previa a incor~ 
poração à receita da seguridade de cinco dos 
seis décimos percentuais correspondentes a 
alíquota de contribuição para o Finsocia1. A 
Tabela 10 mostra que o Orçamento da União 
para 1989 previa a destinação de apenas 
0,75% do montante arrecadado para o MPAS. 
Por outro lado, mais de 55% destinavam-se 

TOTAL DA DESPESA a. 72.6.?J37 ,6- 100,00 

Fonte: Orçamento F.1sca1 da União par-a 1989. 

--
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TABELA 11 

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS FINANCIAÓAS PELA 
CONTRIBUICÃO SOORE O lUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS 

ORCAMENTO F I SCAL DA UN l.ÃO -
1989 

Campos i !i,':ão- da Despesa NCzS:mil ' 
1. Ministério da Saúde 460.121,2 10,84 

I. 1. Programas e Ati v idades 460.121,2 10,84 

2. WAS 3.069.044,6 72,29 
2. 1. Pro'<Jramas e Ati v idades 2-.149,8 0.05 
2.2. Contribuicão da União ao FPAS 3.0S6.894,8 72.~4 

3. Ministério do Trabalho 21.497,9 0,51 
3. t. Segurança e Medicina do Traballlo 21.497,9 0,51 

4. Ministério do Interior 687.999,9 16,21 
4. I. LBA 544.756,0 12,83 
4.2. Funabem 141.094,1 3.32 
.4.3_._ OJtros Programas Asslstenciais 2. 149,8 0,05 

5. Encargos Gerais da União 10.748,9 0.25 
5. I. Carajás- Infra-estrutura Social 10.748,9 0,25 

TOTAL DA DESPESA 4.245.412,5 100,00 

Fonte: Orçamento Fiscal da União para 1989. 

TABElA 12 

TRANSFERê-CIAS DA CCNTRIBUIÇÃO SOBRE O lUCRO AO lAPAS 
1989 

Arrecadar;ão Repasses ao lAPAS 
(NCzS mil) (NCz$) % sobre arrecadação 

Janeiro 338 
Fevereiro t. 734 
Macco I. 440 
Abrjl 163.685 
Maio _145.2.35 120.704 83,1 
JunhO 213.935 103.996 48,6 
Janeiro a 526.367 224.700 42,7 
JunhO 

Fontes: Secretaria da Receita Federal e lAPAS. Nota: (1) 
Estimativa da SP.Cretaria da Becetta Federal. 
Observ~ões: t) ,.Jo Orçamento de 198_9, está previsto a 
dest inacão de 72,29% da_ contribuicão sobre o lucro para o 
~AS. 2.) Se cons !d.erarmos:_.Qie a arrecadação de junho foi 
igual a de mato, teríamos os se9.1intes Yalores; . Total 
janeiro a junhO = t-Cz$ 457.667 

Repasses ao lAPAS (%) = 49%, aspecto mais perverso da 
questão. 

TABELA 13 

('RCAMENTO SIMULADO PARA A SEGUfHDAOE SOCIAL 

1989 

r«:~t·~fi'--1-a·· ···· · · · · ···.;;· · · ·· 

Total da Receita 
1. Contribuições Sociais 
1. 1. Sobre Folha de Salários 
r. 2. Sobre Faturamento 

- Finsoctal -
- PIS- Pasep 

1.3. Sobre o Lucro Operacional-
_ Líquido 

1.4, Sobr_e Receitas de loterias 
2. Outras Recéitas 

29.053,312,6 
26.106.757,8 
17.914.875,0 
3.584.172,4 
3.095.454,6 

488.717,8 

4.249.412;,5 
358.297,9 

2.946,554,8 

100,00 
89,86 
61,66 
12,34 
10,65 
1,68 

14,63 
1,23 

10,14 

·~·-·~--~·-··~·-········-································ 
Total de Despesa 

1 . Fundo do Seguro~Desemprego 
2. Saúde 
3, Previdência 
4. Assistência Social 

~7.9Q4,4~ ... z 94, t5_ 
488.717,8 1,68 

8.608.465,4 29,63 
16.650.351 ;a 57,31 

I .600.950, 7 5,53 

·s~p~~ã~it · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, · ·; ~ssa:s21 :~ · · · · 5:·a5-· ,___ 
fonte;. â~é~~ê~t~. Fi~~~i. ~. U~iã;. ~~~. i9ã9: .... : ....... . 
Nota: (1) Valores médios para 1989, conforme areamento 

Fiscal da União. 

TABELA 14 
ORÇAMENTO S!!.«JLAOO PARA A SEGURIDADE SOCIAL 

1989 

NCz$ mil '/'.: 

TOTAL DA RECEITA 28.564.594,8 100,00 

1. Recel tas do FPAS 
_ !_. 1. Contributr;ãci Previdenctãr1a 

1 .2. Outras Recelt~ 

2. Receitas da Seguridade Soclai_ 
Fora do FPAS 

2.1. Finsoc_ial 
2.2. Contribuição sobre o lucro 
2.3. Receitas de Loterias 

TOTAl DA DESPESA 

1. Despesas do FPAS 
1. l. Previdência 
I. 2, Saúde (!NAMPS) 
1. 3. Outras Despesas 

2. Despesas do Orçamento Fisc-al 
2. 1. Saúde (Min. Saúde + MPAS + 

Transferências) 
2. 2. Despesas Acinin. (WAS) 
2.3. LBA + Funabem 
2.4. SEAC 
2,5. Assistência Social (WAS) 
2.6. Assistência Social (Min. 

do Interior) 
2. 7. Alimentação e t-Utrtr;ão 

(INAN) 

Fonte: Orçamento Fiscal da União 
Elaooração própria,_ 

20.86f.429,8 73,03 
17.861.429,8 62,72 

___ 2.946.554,8 10,31 

7.79;3.165,0 2.6,97 
3.095_.454,6 10,84 
4.2-49.412,5 14,88 

358.297,9 1,25 

26.865,767,4-- 94,05 

23.071.617,1 80.77 
15.909.055,5 55,70 
5.899.124,5 20,65 
1.263.437_~1 4,42 

3. 794. 15_0.3 1~.28 

2. 191.720,9 7,67 
26,717,9 0,99 

779_.217 ,A 2, 73 
557.726,5 1,95 

10.&44,5 0,04 

19.503,3 0.07 

208.487,8 o. 73 

Antes de concluir, e para conhecimento 
desta egrégia Comissão, gostaria de fazer um 
pequeno exercício, reordenando as rubricas 
orçamentárias e elaborando um orçamento 
sintético da seguridade socia1 para 1989. E 
o que aparece na Tabela 13, da qual se pode 
concluir que o orçamento da seguridade para 
1989 seria supercivitário, em um montante 
equivalente a quase 6% da receita, se as contri~ 
buições sociais fossem totalmente apropria~ 
das pela seguridade. 

Tal não ocorre, no entanto. E para mostrar 

e em que se rearrumam os itens de receita 
e despesa, de modo a distinguir aqueles que 
estão dentro do FPAS daqueles que estão fora. 

despesas como o próprlo déficit do FPAS. Co
mo o orçamento cto fPAS aParece zerado no 
Orçamento da União, sendo o seu déficit co~ 
berto com transferências da União, é provável 
qUe o superávit seja apropriado pelo Tesouro 
para financiar gastos que não terão necessa~ 
riamente a ver com seguridade social. 

o destino que terá este superávit, caso de fato 
ocorra, vou apresentar uma última tabela -
a de número 14. A d~erença em relação a 
anterior está em que se exclui o mont<1nte 
relacionado ao segUro-desemprego, inteira
mente vinculado às receitas do PIS-Pasep, 

A conclusão é óbvia. A seguridade social 
estará frnanciando o Tesouro no ano de 1989. 
Enquanto as receitas do FPAS _são insuficieri
tes para cobrir as suas próprias despesas, as 
receitas típicas da seguridade excluídas do or~ 
çamento do FPAS cobrem não só as demais 

Toc:;l.os conhecemos a gravidade da crise 
das finanças públicas em nosso País. A utiliza~ 
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ção para outros fins de recursos que, por lei, 
são da seguridade social, no entanto, não re
solve o problema. Apenas o desloca de uma 
área para outra, permitindo que se eleja a se
guridade - e por extensão a nova ConSti
tuição- como a bete nolre do déficit púb!ícO. 
Melhor, portanto, que se cumpra a lei e se 
encontre outros caminhos para sanear as fi
nanças públicas do País. 
VU. CONCLUSÃO: . . 

o- -c-OITeto enfrentamento das dificuJdadeS 
por-que--passa a: Previdência SociaJ brasileira 
só pode ser· realizado com pleno respeito à 
COnStituição. Antes de mais nada, é preciso 
dar fonna concreta ao principio que estabe
lece as fontes e usos da seguridade social, 
de modo a permitir que a tota1idade dos recur
sos arrecadados das fontes defmidos no artigo 
195 da Constituição seja destinada à seguri
dade e que os excedentes verificados, depois 
de efetuadas as despesas de seguridade reali
zadas em outros ministérios, sejam transfe
ridos ao SINPAS para garantir-lhe uma execu
ção financeira tranqüila. É preciso ter sempre 
em mente que estes são recursos dos traba
lhadores e das empresas destinados exclusiva
mente à construção de um verdadeiro sistema 
de proteção social no Pais. _ _ _ _ 

E preciso também definir com darezã as 
atribuições da União no financiamento de se
guridade. Neste sentido, o melhor caminho 
seria a preservação do artigo 103 do Regula
mento de Custeio di;i Previdencia, aprovado 
pelo Decreto n~-83.081, àe 24-1,:: i979, e-ãltera
dopelo Decreton\'90.817, de 17-1-1985, que, 
aliás, continua em vigor até que a nova legisla- . 
ção seja aprovada. Este artigo determina, co-
mo obrigação da União, o compromisso de 
pagar as despesas de pessoal e administração 
geral dos órgãos do SIMPAS. 

A garantia de pleno funcionamento da Previ
dência Soda! é o eiXo fundamental que permi
tirá tomar real o novo conceito de seguridade, 
criado pela COristitufÇão brasileira. E isto é 
indispensável para o êxito das políticas sociais 
que, fatalmente, terão que ser efetivadas pelo 
próximo governo. Pois, se levarmos em conta 
a convergênda das áreas de atuação do Minis
tério da Previdência - a assistênica rnédiéa·, 
o investimento na área: social-e a cOitceSsãO -
de benefícios previdenciárlos - estaremos 
diante de um painel de instrumentos que per
mite promover políticas eficazes de distribui
ção de renda de atendimento às carências 
básicas da população. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Muito obrigado, Sr. Ministro. Há vários interpe-
lantes inscritos. Tem a palavra, em primeiro 
lugar, o Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, e o Sr. ex-Ministro Re
nato Archer: 

Não era nem mesmo prevista a minha pre
s_ença hoje aqui, fui Um depoente nesta comis
sã.o e trouxe, também, a minha opinião a res
peito da crise da Previdência Social. Instado 
pelo nobre Presidente Roberto Campos; Vim 
e _ouvi V. Ex' Raymond Aron dizia que um 

polêmic_o aos 25 anos de idade é admirável, 
aos 40 é apenas tolerável e dos 50 em diante 
passa a ser execrável. Eu vou ser-polêmico 
if!Celizr_nente com V, Ex•, porque V. Ex' o fel 
conosco, -comigo particularmente. 

-Eu não aceito em hipótese alguma a con-. 
clusão que V. ~fez por escrito, inclusive nesta 
página, página 4 do documento de V. Ex", 
que me parece até que traduz urna incoerêncla 
effi que V. Ex' é fl.agrado. Porque diz V. Ex' 
que todos os estudos, até hoje realizados, para 
avaliação de desempenho financeiro·do SIN
PAS éVidenciam uma excessiva vulnerabilida
de das receitas frente_ ao movimento ddico 
da economia, com que plenamente estou de 
acordo. 

Em seguida V. Ex• fala sobre oS déficits de 
80 e 81, mas quando che9a em 83 e 84, 
ainda c_om déficit, S. EX, nos dois anos seguin
tes, diz que o sistema apresentou superávit, 
pois a par das medidas de saneamento fman
celro e _moralização administrativa então ado· 
tados, a economia tomou a trajetória de cresci
mento. V. Ex' foi injUsto comigo.lnfelizrnente, 
tenho ·que personalizar a questão. 

O SR. RENATO AACHER - Pediria a V. 
Ex" uma pequena observação. 
- O SR. JARBAS PASSARINHO__:_ Pois não. 

O SR. RENATO' AR CHER- Não tive a rrlais 
remota inteitÇào- de personalizar, e -confesso 
a V. Ex' que se tivesse me perguntado 
eu não saberia exatarnente quem foi o Ministro 
naqUela ocasião. Refiro-me ao fato, porque 
__..repito aqui - 83 e 84 por conta da crise, 
e (Ji.iãiilCS"ãõ problérna de moralização eu ape
nas reproduzi o que foi marcado em admirUs
trações anteriores - estou repetindo'- de 
qUé ~tiftha-se modificado o sistema adminis
trativo, e_ com isso teria se corrigido a situação 
de _déficit e passado a uma situação de supe-
rávit Não tive, se V. Ex" entendeu desta ma
neira, faço questão de apresentar, aqui, as mi
nhas desculpas, porque não tive a mais remota 
intensão de personalizar em V. EX' ou em qual
quer outra pessoa particularmente. 

O SR. JARBAS PASSARJNHO- Meu emi
nente _amigo, P,adre Vasconcellos, que era um 
grãn4e educador c;:atóllco, citava um ~nto da.. 
igreja, que eu não- sei qual é - talvez o Sena
dor Roberto Camp<?s conheça melhor do que 
eu, pelas origens_: que costumava_ dizer que, 
quando -uma questão acusatória é levantada 
em caráter geral, e alguém a particulariza para 
si, condena-se. Então, evideilternente, me si
tuei nó problema, porque_está ligado aos anos 
em que eu passeei pela Previdência, e V. EX' 
citou exatamente aos anos de 83 e 84. 

-O primeiro cOntra-argumento que eu levan
to~ em relação a afirmativa de V. Ex!', é precisa
mente este, baseado- na sua afirmação ante
rior: a Previdência é função- ·matemática -··r· 
de salário, é função rnàtemática "f' de econo
mia. De maneira que, quando a economia vai 
bem toda ordem cronológica em que se ana
lisa a vida da Previdência Social no Brasil, a 
Previdência tem saldo, mas quando a econo
mia vai mal a Previdência tem déficit Infeliz
mente a inadimplência crónica da União para 
com a Previdência S_ocial, antes da Lops, de-

pois da Lops e depois da constituição d_o Sin~ _ 
pas, fez com que quando o crescimento da 
economia é grande no Brasil, automaticamen
te os presidente~ da República, todos eles, o 
que fizeram? Automaticamente, repito, deixa
ram de contribuir para a Previdência, porque 
a Previdência se abastava a si própria com 
a cota dupla de contribuição. Então, foi cres
cendo o déficit da União. Ai o que aconte_ce 
exatamente aqui? No ano em que chegou o 
seu antecessor e depois V. EX' O ano de 83, 
como V. Ex• sabe foi um ano terrivelmente 
neQã.tiVo para a eConomia brasileira e inUnillal, 
havia urna recessão económica mundial, V. 
Ex" há de Coiwir comigO, que havia no mundo 
inteiro, estava aba1ada a economia capitalista 
mund~l _e até a socialista. EntãO, o ano de 
83, foi o ano dramático para quem dirigiu a 
Previdência- que infelizmente me coube diri
gir, a :Partir de novembro, quando o Ministro 
que me antecédeu, Hélio Beltrão, deixou o 
Ministério -a questão era continuar pagando, 
pagando o_s 1 O milhões -:- que: agora V. ~ 
afirma são 12 inllhões áe-apos_entados e pen
sionistas - continuar pagando_ os hospitais, _ 
continuar pagalldO o pessoal, que com a intro-
a Previdência e Assistência Social como a FU
NABEM e ·a !-BA. que \dera_m, inclusive sem 
correspondente participação fmanceira. Olha, 
o que aconteceu foi muito fácil. Em 83 It:idta
mos O balanço a zero, com a participação 
da União, em 84 pela primeira vez a União
entrou com 14 por cento da despesa giobal 
da Previdência e fechamos a zero. No último 
dia de _dezembro, conseguimos com o Minis
tro Delfim Netto uma transferência de uma 
chamada conta gráfica do Banco do Brasil, 
que suponho que era conta movimento, ape
nas _alguma coisa da ordem de 1 trilhão e 
200 bilhões de cruzeiros, naquela altura, fe~ 
chando a zero o orçamento daquele ano. 

Para 84 nóS tínhamos deixado, pOrtanto, 
uma previsão de déficit para ser coberto, e 
fomos reduzindo o déficit à proporção em que 
medidas administrativas foram adotadas. Eu 
estaria em condições de mostrar a V. ~. in
clusive, admitindo que V. EX' é um homem 
justo, estaria em condições de mostrar docu
mentos meus sob esta gestão, quando nós 
fomos fazendo a redução do déficit previsto 
até chegar a zero. 

Para 85 o que n6s prevfamos era um déficit 
bem menor, por uma raZão muito simpleS, 
que V. Ex' sabe certamente e n<\o desconhece: 
O Brasil estava saindo da recessão e.conôrnica 
em 84. No segundo 5emestre de 84 o cresci
mento foi de 7 e melo por cento. E no cresci
mento geral de 84, foi de 5,7 nos dados da 
Fundação Getúlio Vargas. 

Quando cftegou ·em 1985, o anteceSSor de 
V. EX' recebeu um ministério em que a partir 
daquele momento a economia brasileira che
gou a _8 por cento do crescimento do Produto 
Interno Bruto, naquele ano. Automaticamente 
me-servindo da própria expressão de. V. Ex"_ 
na situação cíclica da economia, o lAPAS co
meçou a se abarrotar de dinheiro.- Então foi 
problema de moralização. 

Vou, antes que V. EX' rrie aparteie;·ali:er·que 
moralização, e se alguém pode ser apontado 
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por ter .tido _atjvi,dq_de_ moralizadora -na l'.reyi
dência é este Senador que está tendo_ a honra 
de dialogar com V. Ex' Fomos nós que come
çamos, inclusive a partir daquele instante, a 
avaliação da fraude da Prtvidênda no Inamps. 
V. EX chegou pouco depois lá, deve ter tido _ 
noticias disto. V. ~ souDe _que_ eu tive que 
apelar para a Polkia Federal para poder fazer 
a verificação, porque quando começamos a 
verificação de fral.lde no INPS, Um c_o_mpa
nhelro nosso que foi encarregado do inquêrito, 
foi assassinado no_ Rio de J~neiro. [':ião era 
só no Fundo Rural a que V. Ex' se referiu 
com severidade demastad~ r:ta questão dO 
Prorural, pelo nome atual e que era o Funrural 
antigo. Era também no INPS e fundamental
mente no Inamps. Tive que lançar mão da 
Polícia Federal, com o Dr. Tuma, para come
çar a fazer os primeiros inquén1o$ que deram 
o resultado. Pergunto a V. EX', Ministro Renato 
Archer, quem foi mais presei? Em 1984 nós 
colocamos na cadeia o superintendente _de 
um dos grandes hospitais brasileiros, o Hos
pital Matarazzo; colocamos dois médicos da 
chamada a HMJ;:;D, UITl{l empresa, em que pre
sos em flagrante, recorreram ªos lribunàis e 
não conseguiram liberdade. Mas parece que 
a moralização da Nova República, que V. EX' 
saúda tanto, foi tão grande,_ que _a_ partir dal 
todos se c.onsideram hone~. e passaram a 
ser honestos. Não houve n:uJis ninguém preso, 
não houve ninguém resp-onsabilizado. Então, 
o lnamps começou, exatamente a partir deste 
instante, a receber o efeito_de_ªS_Qes policiais 
da Polícia Federal, que eu não tinha mais co- . 
mo fazê-Ia dentro do quadro administrativo 
do próprio Ministério da Previdência. 

Então, a questão em que V. Ex'! diz, os sobre
viventes do clientelismo da ditadura, V. Ex'! 
poderá até ter ra+ão, até por que V. Ex' foi 
muito hone_s_tQ_ ~ disse que_ con_tinuou com 
a sua Nova RepúbUca, está escrito aqui. Por 
quê? Porque antes ele _64._nobre Ministro Ar-_ 
cher, o homem do campo nada tinha, era um 
indigente, a mirn coube, em 67, fazer a aplica
ção da lei do Presidente C.<~:stelo Branco, quem
do a primeira provfdência_ voltad{l. para o cãfn
po, foi exatamente o Funrural. Agora, V, Ex" 
diz nomeações sem concursos. Como é que 
poderíamos ter para o Fundo Rural pessoas 
nomeadas mediante concurso, quando se tra
tava de uma firma, tinha que ser uma _firma 
organizada para poder fazer a administração 
das aposentadorias. 

O SR. RENATO ARCHER :c- Nobre Sena
dor, eu já lhe dlsse que não personalizei os 
Ministros anteriores a rnim. Nomearam para 
o Funrura1 pessoas sem concurso e eu me 
refiro à condenação e à prática que eu não 
adoteí. De forma que eu condenei isso, não 
vou discutir com V. Ex' o problema do Brasil 
de antes de 64, nós estiyemos em posições 
opostas • .g seria em outra oportunidade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Aliás, se 
v. Ex' me permitisse, eu m~- espeCiaiizeJ em 
ler discursos _de MiniStros Ç30 entrar e cSair das 
pastas, É umª' cç.isa deliçioS:?t, QÜ&tdo eles 

__ entram o Brasil é uma coisa, mais negra do 

mundo, quando eles saem· o Brasil é o melhor 
pàfs .. do mlll}do. ~ 

O SR. RENATO ARCHER - Eu não me 
referi ao período da minha entrada no Minis
tério, ao contráriQ._eu fugi a sua regra, porque 
eu e_stou elogiando o Ministério que recebi. 
Só quero.;. 

O sR: JAAEiM Pi\SSARINHO- V. Ex' está 
atacarld.O tarilbém oS Minlstérios. Pelo menos 
o problema atUaJ... - - -· 

O SR. RENATO ARCHER- Ao contrário. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Atacou o 
anterior. 

O SR. RENATO ARCHEAR- Não. V. Ex' 
está personalizando. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -·A oportu
nidade é excelente. Elf estou com isso na gar
ganta há aiQufi:S anos. 

QSR..RENATO ARCHER ::_~PoiS então v. 
Ex'-Varter, -porque como o MiniSiro Waldir 
Pires que lhe sucedeu virá 8.qu_i, v_._Ex.' poderá 
di~cutir co~_o ~_eu suce$0r, que hão é o meu 
c:aso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não. Mas, 
com V. Ex' também, porque assumiu aqui V. 
EX' disse que o Ministro dq PMDB ... 

O SR. RENA TO AR CHER --:·Sem perso
nalizar vou dizer a V. Ex• porque eu coloquei 
isso. Recordo-me de estar n~te Congresso 
hoje o Deputado Dorneles, numa exposição 
diante do Minis.tério, nos primeiros dias de Qo
vemo, dizia que a PreVidência Social, cujo défi
cit previsto para o ano de__85_ era de 8 trilhões 
de cruzeiros, senão me el:l.gano, iria desorga
nizar a vida do Governo. 

O SR. JAABÃs PASSARINHO- Faz -pàrte 
do discurso de início, nobre Ministro. 

O .SR. RENATO ARCHAER- Mas, ele nõo 
era Ministro da Previdência, era Mínistro da 
Fazenda. 

O SR JARBAS ~...SSARINHO - Não. Ele 
não era Ministro da Previdência, mas o Dr, 
Sen-a foi quem deU esse nún1ero: O ilustre 
Deputado que deixou o partidO de V. Elr, foi 
ele quem levou esse número e esse número 
era falseado,_ esse número não era verdadeiro. 
E.a prova disso foi exatamente o desemPenho 
da Previdência em 85. 

O SR RENATO ARCHER - Pois é. Veja 
V. EX' que eu que li os dados voltei para poder 
produzir e atender ao gentil convite do Sena
dor Roberto Cálnj:>os para vir aqui fazer essa 
expOsiÇão, e nos dados do passado, já uma 
pessoa afastada do Ministério, foi buscar a si
tuação, e os números fríos fá encontradOs 
mostra~_ que a previsão era essa. embora 
tenha dTto, cõ-ino eu disse aqui a V. EX', que 
não saberia precisar, porque passei 9 meses 
apenas na Previdência e não poderia precisar 
qual foi O Ministro em tal época, em momentos 
anteriores. 

O SR, JARBAS PASSARINHO. A questão 
está-aPE!náS, Ministrci_Archer, oa siJPosfã colO~

_ cação de que a moralização é que levou a 

wn __ resultado financeirq favorável. Essa é uma 
falácia. infelizmente V. Ex!' incori-eu nelà, quari
do também repetiu as mesmas do Ministro 
Waldir Pires, que V. ~ a ele sucedeu. No 
caso do Funrural, eu acho que não pode haver 
propriamente uma questão _de ogmeação, 
porque é uma firma que _se contrélta para pr~
tar serviços, e aí sim o Ministro Gonzaga Nasci
mento Silva, que foi colega também de Minis
tério do Ministf9 Roberto CamPoS, quando 
passoU pela segunda vez pelo Ministério, ele 
criou um princípio, e esse princípio é esse 
qüe talvez _que v. Ex."' esteja condenando aqui, 
coil10 eü também sofri com ele. É que indica
vam -para O Fuhrural os Deputados inais vOta
dos daquela área, era esse o ~ritério. Então, 
não era uma nomeãçã.O._o-oeputado inais 
votado e o senador não era considerado. Não 
valia. 

_E isso criou um problema dificil; tive que 
reagir, dentro do Ministério, durant~ rninhª 
paSsagem, também de um ano e quatro me
se~ apenas, porque a cada mudança de elei
ção surgiam problemas desta natureza. 

Então-,-tinha-se_ que pegar uma empresa 
qUe estava organizada, para fazer o pagamen
to dos aposentadOs. Esses velhinhos que nun
ca haviam recebido atenção de governo ante-. 
rior, agora, tinham melo salário mínimo. Meio 
saláriO-mínimo era, para eles, melhor do que, 
muitas vezes, o pagamento que Já se fazia 
para professoras estaduais ou municipais. 

QUem pagaria, Ministro Renato Archer? 
Quem Poderia desenvolver essa_ administra .. 
ção da aposentadoria, senão uma empresa 
que se organizasse para estar em quase todos 
os_municípios brasileiros? 

Fizemos um esforço, inclusive para que 
através até das ag~ncias dos Correios~ que 
tinham o maior númei:O de agênciaS ilq Brasil, 
para que pudéssemos_f~er o pagamento para 
essa gente, porque, quantas vezes essas po· 
bres pessoas, que não ree.ebi<ID"l sen_ão_.eS:Se 
meio salário de beneficias, tinham que, - na 
miflha Amazôriia, na Amazônia que V. ~ co· 
!1.bece, pois V. Ex'! é meiO arrtazônico é -m-eio 
nordestino, porque_o Maranhão tem -esta van
tagem, ele é SUDENE e SUDAM ao mesm2_ 
tempO, então, antípoda seria eu, o Ministro 
é ambivalente; é bivalente, no caso -às vezes, 
remar oito, dez horas, -parã_ pOder Vir a um 
bariCo;-no rii:únicí:Pio rt{ais próximo, para rece
ber essa meia-aposentadoria, e pagar logo 
neSsa despesa a metade do que ia receber. 

A corrupção, a fraude que apareceu, MiniS:. 
tro, e que enfrentamos, por exemplo, nos be
nefidos dados por ap-osentadoriá por invali
dez, peço a V. Ex', com o sentimento de justiça, 
que há de ter, para verificar o que foi feito 
em 1984, que foi o ano_em que dirigi a Previ
dência, a mais difícil das tarefas_ administra
tivas que tive em minha, vidª, po~qu-e não ficou 
um dia sem pagar. O que aconteceu? O ~s_ci
mento, de um ano para o outro, só em aposen
tadoria por invalidez, de 24% V. EX', que é 
um experto (experto com "x", porque esperto 
com "s" temos muitos no País) em Previd~n
cia, sabe que essa taxa de cresdmento .. ~.anor- _ 
mm; é ~surda. Somamos, p~ ven'ficação, 

. para exame, para recomendar-ou não a per-
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manênda dessa aposentadoria. Vinte e oito 
por cento das pessoas não se apresentaram, 
Ministro Renato Archer, porque era fraudulenM 
ta a aposentadoria. Isto, dentro das cidades; 
não era pelo Füitrural, não era o Prorural e 
nem no campo. 

No Prorural, o que encontrei? Pagávamos 
um milhão e setecentas rrul aposentadorias 
no campo. Pedi ao JBGE, irTiediatamente, que 
me fizesse uma v_erificaçáo no sentidO de saber 
se havia pessoas com 65 anos de_idade,-e 
mais, no campo, -m~s-s-evolu!T!e· O IBGE res
pondeu-me, depois de fazer o estudo, que ha
via um milhão e quatrocentas mil, no máximo. 
Tínhamos trezentas mil aposentadorias frau
dulentas, ou, no mínimo, duzentas mil, se o 
IBGE houvesse cometido algum erro metodo
lógico de _estatística. como, por exemplo, com 
os bóias-frias. 

Ora, não era possível retomarmos esse pro
blema senão a partir de medida daí para a 
frente, porque para trás eu esbarrava em cartó
rio, em juiz, e não tinha solução. 

O que me dói é que se fei Uma afirrriativa, 
para esta Nação, primeiro, de mágica adminis
trativa, de zerar o débito. Vou ter a oportu
nidade a que V. Br se referiu: Ah, boml Este, 
quero que o Senador RobertO Campos me 
convide para vir aqui. Aliás, posso vir, indepen~ 
cientemente, até, de convite, porque eu gosta
ria de ouvir principalmente essa máglca, como 
é que, subitamente, fala-se em moralização, 
sendo que não tenha havido um fato novo 
nesta moraliZação, pelo menos nos efeitos, 
nas punições_e que foi possLvel zerar o déficit 
por boa administração. No caso, portanto, eu 
diria a V. Ex' ... 

O SR. RENATO ARC'HER - Coloquei as 
duas coisas como concbinitantes; as duas coi
sas ... Quero dizer a V. EX'" que, a meu ver, 
a informática de que o Senador Roberto Cam
pos não gosta ... 

O SR JARBAS PASSARINHO - Ela vive 
com ele. 

O SR RENATO AR CHER- Não é provoca
ção, de maneira alguma, e nem que o Senador 
Presidente entenda como tal. Quero apenas 
dizer que havia um cartório. 

O SR PRESIDENTE (Roberto Campos)
Na linguagem atual é um cartório. 

OSR. RENATOARCHER-É um cartório. 
Mas esse cartório_ que o Sr. me debita não 
é de minha autoria; já o encontrei como lei. 
Na realidade, a viabilização, a meu ver, da ad
ministração na Previdência, é uma decorrên
cia da vulgarização do uso do computador 
no Brasil. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Certo. 

O SR RENATO AR CHER_:_ Falei no SICAP, 
aqui, e quis mostrar exatamente Isto, que, en
quanto não se conseguiu controlar o leito utili~ 
zado em cada hospital, as fraudes se repetiram 
continuadamente. A partir daí é possível che-
car, a qualquer momento, quem ocupou 
aquele leito, que remédio tomou, que opera
ções fez, e é possível fazer uma perfda na 

pessoa e verificar se, de fato, as operações 
foram feitas. 

O SR JARBAS PASSARINHO- Não tenho 
dúvidas sobre essa afirmativa de V. Ex', mas 
eu dei}(aria para o final, que é especialmente 
no problema da assistência imediata,_Os caSos 
a que V. EX'~' se referiu, de ambulatório, dos 
que entram e saem, rapidamente, e que po
dem ter, cornQ tiveram_, ao meu tempo, em 
_que localizamos, no Inarnps, a modificação 
da natureza da doença, para poder faturar em 
cima da Previdência. 

O SR RENATO ARCHER - Sim. Imagi
nem. 

- OSR.JARBASPASSARINHO-Talvez até ... 

O SR. RENA TO AR CHER - Hoje, é muito 
mais diffcil. Não sei se, se não se fiscalizar, 
ê claro ... 

O SR. JARBAS PASsARINHO - Sobre o 
desempenho financeiro, Minfstro Renato Ar· 
cher, passada essa primeira veemênda da alfi
netada que V. ~ deu, naturalmente, em ter
mos históricos, porque V. Ex.' não individua· 
lizou, é claro, mas pelo menos lhe pedi que 
me_ ouvisse, pelo menos em relação à minha 
própria versão. Aprendi, num ditado asiático, 
que todo fato tem três versões: a sua, a rrUnha 
e a verdadeira. Então, V. Ex~ deu a sua, estou 
dando a minha, e vamos buscar a verdadeira, 
ern reJi:iÇã_o _a esse déficit crônico_da Previ
dência. Moralização, portanto, acho que, abso
lutamente, não foi o componente fundamental 
que levou ao excedente de saldo da Previ
dência em 1985; foi o crescimento do Produto 
Interno Bruto em 8%, naquele ano. Foi um . 
milhão, duzentos e oitenta mil novos empre
gos dados apenas na indústria, onde entraram, 
nessa ocasião. E, segundo o Presidente, a 
quem V. Ex' serviu como Ministro, o Presidente 
José Samey, houve um crescimento real de 
salário de 18% no ano ele 1985: Ora, qualquer 
pessoa, com um rrt1nimo de formação mate-
mática, verificará que isso abarrotaria o lAPAS 
de dinheiro. 

Entâo, esta é a primelra observação que 
eu gostaria que V~_ EJc!t reCebesse, não como 
uma defesa de ordem pessoal, mas até para 
analisarmos a história da Previdência. 

--As transferências da União, falamos sobre 
elas, e V. Ex• sabe que elas foram sempre 
praticamente inadimplentes em todos os go

. Yeri-tbs. Tive a sorte de poder obter que, em 
1984, a transferênciã fosse acima daquilo que 
era devido pela legislação. 

Na página 8, faz V. ~ uma afirmação que 
acho ousada e duvidosa, quando V. Ex" afirma 
-e por iss_o falo que gosto de ver o discurso 
de entrada e de saída - que, nesse periodo 
que se estende entre novembro de 1987 e 

'julho de 1988, sUponho que seja o de V. Ex", 
roi aquele que mais se fez pelo atendimento 
à saúde, pela assistência social e a moder
nização do sistema previdenciário, na história 
do Sinpas. 

Gostaria que V. Ex~ tomasse informações 
do passado, de quanto fizemos no sistema 
ififegradõ-ae-saúde, que encontrei- não foi 
novidade minha - e apenas prossegui. E aí 

entraria já urna questão que deixo - estou 
tornando muito tempo de V. Ex", sei que V. 
EX' tem pressa, todos temos, e eu até de apra
zar, se V. Ex' me desse a honra, um dia, de 
conversarmos a esse respeitO, nunca tive a 
oportunidade de es~r C~fT! V. EX' 

O SR. RENATO ARCHER - É verdade .. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Nunca tive 
oportunidade. Antes de 1964, a formação de 
V. ~. embora mUitar da Armada, era uma, 
a minha era outra, no Exército, tírihan1os posi· 
ções c_onflitantes, depois asswno a responsa
bilidade de haver pertencido aos governos pre-
sididos pelos generais, e, talvez, quem sabe, 
conversando, V. EX', de quem tenho referência 
de homem justo, quem sabe nossas duas ver
dades não coincidissem em algum ponto. 

~O SR RENATO ARCHER- É provável. . . - -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu s6 que· 
ria mostrar a V. Ex' que, no Orçamento de 
1984, tínhamos dezesseis trilhões -não sei 
se_ dei a V. Ex' tempo para leitura de sua asses
soria, se era o caso, ou ... 

O SR. RENATO ARCHER- Não. Era uma 
questão pessoal. Nada tem a ver com o nosso 
assunto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Se for 
questão do tempo, termino ... 

o·SR RENATO ARCHER --=-.-Não, Ex!', abso
lutamente. 

O SR JARBAS PASSARINHO - ... dezes
seis trilhões de cruzeiros foi o orçamento da 
Previdência, naquela ocasião. Era o segun~ 
orçamento nacional. O primeiro era o Brasil. 
vinte e seis_ trilhões; o segundo era a Previ
dência e o terceiro era o Estado de São Paulo. 
Mas a primeira, na verdade, para a "alegria" 
do Senador Roberto Campos, e, aí, aspeio a 
alegria, era das estatais nossas.As nossas esta
tais tinham sessenta e seis trilhões. 

-Pois bem, Ministro Renato Archer, seis tri
lhões foram destinados ao Jnamps. Pagamos 
as coritas religiosamente COm os quarenta e 
cinco_dias de prazo, que não vinham sendo 
pagos por problemas económicos d.;1 Previ
dência. E o sistema- integrado de saúde, na
quela altura, que levou a integrar~se _o [namps, 
os Estâdos, através das Secretarias de Saúde, 
os .Municípios, o Ministério da Educação e o 
Ministério da Saúde. Tenho a impressão de 
que foi uma experiência altamente válida. Te
nho muitas dúvidas sObre ei defesa de V. Ex" 
sobre o SUDS. 

O SR. RENA fO ARcHER - Eu diiia a V. 
EX'" que as ações integradas de saúde foram 
as precursoras, foi a evolução desse processo 
que conduziu ao SUDS, que não me coube 
implantar. O decreto que criou o SCIDS foi 
-assinado dois meses antes da minha entrada 
no Ministério. A mim coube, realmente, - e 
passei cerca de seis meses tentante -legali
zar, normatizar o 5005. Há uma seqüência 
imensa de portarias e decretos tentando real~ 
mente regular algumas cofsas que foram feitas 
nos prfmeirOs iristantes do SUDS:- primeiro, 
estabelecer ym convênio padrão entre a União 
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e os Estados, regulando o_ilireito de uso dos 
ediffcios, de como se poderia passar funcio~ 
nários do lnarnps para uma Secretaria de Esta~ 
do, como isto seria regulado, etc. Digo isto 
porque, na realidade, a eliminaçáo de uma 
duplicação de serviços, como o Inamps e a 
Secretaria Estadual, em cada i;;&tado, compe~ 
tindo, duplicando serviços, foi possível realizar 
isto no País inteiro, quer dizer, transferir cento 
e dezessete mil funcionários do Jnamps para 
a Secretaria Estadual, eliminar as duplicações, 
eliminar mil e trezentos empregos e funções 
gratificadas, acabar com as delegacias do 
lnamps nos Estados etc.- E quero dizer a V. 
Ex' que não estou convenddo. Hoje, voltou-se 
atrás, porque as pessóas_ que ocuparam o 
lnamps, velhos funcionários, retardaram esse 
processo. Naquela ocasião, o volume de re
cursos transferidos para os Estados, para es
sas atividades de saúde, a proporção dos mes
mos recursos, é que me permitiu afumar, por
que eles, proporcionalmente, foram os maio
res volumes de recursos transferidos para os 
Estados. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - N. justa
mente reside minha dúvida: se o Inamps acaba 
sendo uma espécie de banco de segunda li
nha, um banco de transferência de meios. Mas 
sobre essa matéria, se V. Ex! me honrar, um 
dia poderíamos conversar. 

O SR. RENATO ARCHER- Com muito 
prazer. 

O SR. JARBAS PASSAR!NilO -Acho que 
pela responsabilidade de V. EX;', de homem 
púbUco respeitado, seria importante, talvez, até 
que trocássemos idéias. 

O SR. RENATO ARCHER - Com muito 
prazer e muita honra. 

O SR. JARBAS PASSARINHO ~Muito obri
gado a V. Ex" Passada esta fase, eu faria rápidas 
perguntas, mesmo porque meus colegas de
vem estar já indignados cOmigo. Por exemplo: 
quando V. Ex' deixou- felfzmente, com saldo 
muito grande, a receita, em relação à despesa 
da Previdência, - com cerca de um bilhão 
de dólares de difefença, uma das coisas que 
estranhei muito quando recebi a ~revidência 
-porque, antes, fui quase três anos Ministro 
da Previdência e Trabalho, juntos- pela se
gunda vez, vi uma Previdência completamente 
diferente, lnclusive, lembrava eu que, na pri
meira passagem minha, no sistema de pes
soal,- e daí a razão por que defendi a sindica
lização do funcionário público --- apenas a 
refer~nda inicial era o salário mínimo. Quando 
voltei, dezessete anos depois, havia deze;;seis 
referências achatadas no salário mínimo, por
que esta gente não tinha voz, não tinha força, 
e recebia apenas a decisão que o Governo 
tomava, imperialmente. _ 

Então, analisei que, de 1981 a 1983, havia 
desaparecido a reserva de_contigênd~_na Pre
vidência. Como homem conheGedor da. maté
ria, V. e:x_. talvez não discordasse de minha 
definição, ao dizer que o INPS é uma imensa _ 
companhia de seguros dos pobres, porque 
a cpntribuição que encontrei não foi muito 
diferente da de V. Ex": era de três sal~ios mfni-

mos a média de contribuição para a Previ
dência SoC:iá.l, da quota dupla de contribuição. 

Com isto temos, portanto, _aposentadorias 
baixas, porque a média de contribuição é bai
:xa. Então, é uma ilusão supor que podemos 
dar contribuições e aposentadorias muito al
tas. Daí a pergunta do Senador Roberto Cam
pos sobre a previdência privada, para articu
lar-se, ou não, com a previdência oficial. 

Então, desapareceu a reserva de contingên
cia. Ora, se não tenho, em _uma companhia 
de seguros, reserva de contingência; não pos
so bancar o risco. Reserva até que eu tinha, 
porque V. ~ foi, como eu, no moménto em 
que foi Ministro, um grande latifundiário urba
no e rural. V,_ EJcl' deve ter _encontrado o que 
encontrei lá: éramos donos até de cemitério 
- talvez, esperando, alguns, a inauguração. 

De modo que minha tendência foi, Imedia
tamente, mesmo no orçamento de 1984, re
por paulatinamente a reserva de c-ontingência 
- eu soube que ela desapareceu. Pergunto 
a V. Ext se, no orçamento que dirigiu, tinha 
re.serva _de contingência? 

O SR. ~TO ARCHER- Não. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não tinha. 
O que é confirmado pelo Ministro Jader Bar
balho; atualmente, também não tem reserva 
de contingência. 

Lastimo que, na hora das ''vacas gordas", 
não se ten~a aproveitado um_a parte desse 
superávit para colocar na reserva de contin
gência, para garantir o risco. Qual a opinião 
de V. E:x' a respeito desse regime adotado 
que se discute? O Senador Roberto Campos, 
inclusive, lembrou a questão comigo: regime 
-de repartição ou regime de capitalização? A 
opini~~ de V. Ex" seria favorável a qual regime? 

O SR. RENA TO ARCHER -Senador, exa
minei aqui, exclusivamente, a solução adotada 
pela Constituição. Acho que _estamos num 
processo de evolução e creio que à medida 
em que o Pais aperfeiçoa seus mecanismos 
- durante o peliodo em que estive na Previ
dência, aprovei uma infinidade de projetas de 
-plano de previdência privada. 

~ O SRJARBAS PASSARINHO-Em grande 
parte V. Ex' trabalhou com orçamento, não? 

O SR: RENATO ARCHER- Sim. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu tam
bém partldpo do ponto de vista- e o explanei 
ao Senador Roberto. Campos -, de que é 
muitQ difícil, num processo de inflação dessa 
natureza, podermos falar em capitalização ... 

O SR. RENATO AROfER-:-- Desaparece
ram as companhias de capitalização, no País, 
gra_ça_s a isso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Exatamen
te. Agora, visitando a União SoViética, na úniCa 
vez em que estive_lá_- e_era __ um_a missão 
fúnel;>re, porque fui lá destacado para as exé
quias do Sr. Andropov -, tive a sorte de pedir 
um encontro com os ministros da Previdência e do- Trabalho da República Russa. E eles fo
!"!'lm e:xtremamente_ ab_ertos comigo, o que sur~ 
preendeu até os diplomatãs sediados em MOs-

cou, que me acompanharam. Disseram que 
até então não haviam podido fazer a equipa
ração entre o campo e a cidade, _em matéria 
de benefício. Não podiam fazer. E, aliás, não 
o podiam por uma razão muito simples, quer 
dizer, V. EX' sabe que a contribuição no regime 
rural-::-:- e tem os dõis su}:)-regimes, o·do Pro
.dutoi- ·ruial e o do êriipréQado rural-, o em
pregado rural não contribuía com coisa algu
ma e o-produtor rural contribuía com nluito 
pouco. Na verdade, outra cotsa que v_erificaM 
mos, quando procuramos as fraudes, os conw 
tribuintes eram as cooperativas, porque ti
nham a escrita organizada, mas quem vende 
na beira da porteira da fazenda, evidentemente 
que não paga e não contribui. Então, como 
comparar isso? IncluSive, a empresa urbana 
transfere 2,4% -ou transferia; no meu tempo 
- da sua folha de salários pclra a empresa 
rural, para ajudá-la; a empresa urbana, junto, 
na cota dupla, dava 30% da folha de salário 
correspondente a empregado-empregador; a 
outra, nem 4%! Como é que se podia fazer 
para que os beneficias fossem iguais? Não 
acha, V. ~. que, neste pontO, nós, na Consti
tuinte fomos ousados em demasia? 

O SR. RENATO ARCHER- V. Ex' analisou, 
inclusive, a~ dificuldades que tinha para fazer 
chegar os recursos para pagar os aposenta
dos. Essas dificuldades existem; por isso falei 
no mecanismo de aperfeiçoamento da admi
nistração pública. Na realidade, creio que seria 
possível, dentro de um projeto de custeio e 
benefício- já que a Previdência é _uma com
panhia de seguros, ela não gera recursos -
aprovado aí- por isso defendi a tese de que 
a Constituição não quebrava a Previdência -
porque seria sempre possível, dentro de um 
plano tecnicamente bem feito_ de custeio e 
beneficio, estabelecer as condições em que 
se poderia pagar o benefício concedido, desde 
que se estabelecesse um__ periodo de contri
buição de não sei quantos anos, porque como 
não posso gerar recursos, tenho que estabe
lecer em cálculo atuarial de como _ter recursos 
para cumprir aquelas obrigações. O problema 
é que este- ProjetO, apesar de ter um prazo 
de 6 me_ses para ser preparado, foi entregue 
em 7 meses - e· fiquei sUrpreso em saber, 
segundo os técnicos da Previdência que pro
curei, em face desse convite para vir a e5tél 
Coni.isSão, que o projeto, depois de ser entre
gue pela PrevidEmdã. ao Ministério do Pianeja
mento, foi substancialmente modificado, prin
cipalmente no que diz respeito a esses pontos 
a que me referi, aqui, de retirar recursos da 
Previdência para colocar no Orçamento ~da 
(Jnião, agravando um processo -que nós já sa
bemos que é possível, e até crónico, de déficit 
da Previdência, em vez. de a União assumir 
o problema com realismo e com realidade; 
de que o déficit, nesse caso aqui, é dela. De 
forma que acho que é uma coisa ousada, mas 
acho não é injusta; teriamos que procurar is
so ... 

O SR.JARBAS PASSARINHO-Injusta nào 
seria, Ministro, de maneira alguma. Acho que 
JÇ>J!Jluito ousado e vi com preocupações, as 
mesmas preo~u~ações que parece que ainda 
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há pouco,-na abertura das sessão, o Senador 
Roberto Canlpos mostrou. É evidente que pa~ 
ra que haja um equilíbrio entre o plano de 
custeio e o plano de benefícios, é preciso que 
uma coisa correspónda à outra: se não tiver 
dinheiro para pagar o benefício, entra-se em 
déficit. 

O SR. RENATO ARCHER - Eu me prec
cupo mafs com aquela colocação do Senador 
Roberto Campos sobre o problema da apo
sentadoria por tempo de seiViço. Realmente, 
entregamos documentos, tentamos m95trar 
exatamente que em nenhum lugar do mLUl_~O 
se faz isso. '\. 

. ' 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ministro,·., 

demos essa equiparação, O Governo declarou 
que a Previdência poderia ser quebrada com 
esses benefícios, inclusive aquele do reajuste 
da aposentadoria pelo valor real daqueles que 
estavam na ativa, mas ouvi, com satisfação, 
depois, o Ministro Jader Barbalho, nos meios 
de comunicação, declarar como uma con· 
quista do atual Governo, do Presidente da Re
pública e não dé1 Constituinte, o atendimento 
que o Governo estava dando às pretensões 
daqueles que desejavam essa equiparação, 
tanto do trabalhador nrral quanto do urbano, 
como também no caso da aposentadoria. En
tão, o GOverno mostra que a Constituinte não 
errou, que eles têm condições de atender. 
Apenas, eles assumem a paternidade do ato 
e não a dáo à Constituinte. Mas como é um 
beneficio à população, o Governo assume es
sa pat~midade, 

tenho que prestar a minha homenagem a V. 
Ex!' agora, pois essa é uma prova de homem 
público ·que não tem medo da impopulari
dade. Eu paguei por is-so. Levantei esta ques
tão, aJiás, estupidamente-:- sou um mau polí
tico, reconheço, porque de passagem, em fim 
de governo, não devia nem ter levantado isso. 
Só -existe aposentadoria por tempo de serviço, 
sem limite de Idade, na Itália, por causa do 
compromisso histórico com o Partido Comu
nista, e em 4 pafses árabes. Mas, como esta
mos nos especializando em ser os melhores 
do mundo em tudo -- somos os primeiros 
a ter, por exemplo, o voto aos 16 anos -
e uma grande democracia, realmente, que é 
a Nicarágua, Com isso, colocamos a securi
,dade._ V. EX' há de me permitir, não com esno
bismo, peço-lhe apenas que não considere 
como neologismo e castelianismo a expres
são "securidade", pois ela é vernáculo, está 
dicionarizada no "Aurélio" e, realmente, vem 
para a linguagem portuguesa, quando se ca
racteriza esse salto que demos. E o eminente 
Deputado tnysses Guimarães, de quem me 
aproximei muito mais na Constituinte do que 
anteriormente e por quem tenho grande apre
ço, recebeu de mbn um bilhete quando disse, 
com muito orgulho, que o Brasil passava a 
ser o 5~ ou o 6~ pais do mundo a instalar 
ade, que é cobertura total dos que pagam 
e dos que não pagam, dos que contribuem 
e dos que não contribuem, dos que estão em
pregados ou não, e assjm por diante. 

Ora, não tivemos talvez a habilidade de colo
car na Constituição um artigo que faça com 
que o brasileiro tenha uma renda média como 
a da Suécia. Com isso, chego ao ponto a que 
V. EX' se refere: como a Previdência não vai 
gerar outros recursos senão aqueles que são 
lei, para que haja um equibbrio, haverá, neces-
sariamente, receita nova. Esta é a impressão 
que tenho, o que não inviabiliza a possibilidade 
de fazer essa grande justiça social. SQ que 
o passo é gigantesco. \ 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Senador 
JarbciS Passarinho, V. Ex' permite um aparte; 
nesse final? 

O SR.JARBAS PASSARINHO- Com mutta 
honra, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR.JUTAHY MAClALHÃES_:_;QuaÍ1!6 ao 
aspecto que V. EX' abordou, agora, a igualdade 
de tratamento social entre o campo e a cidade 
hoje, nós, na Constituinte, realmente votamos, 

. O SR:·,JARBAS PASSARINHO - Senador 
Jutahy Magalhães, V. Ex' sabe que é um dos 
meus afeto~· nesta Casa - afeto masculino, 
réal, nada de intxrpretações equivocadas. Ain
da há pouco o Ministro Renato Archer me 
chamou à colação à presença possível do ex
Governador Waldfr Pires. Eu, agora, também 
digo que o Senador JUtahy Magalhães teve 
uma oportunidade excelente quando veio, 
~qui,_ o _Ministro Jáder B_aJPafho para tratar des
tá mãtérla. Mãs, _a dúvida qUe. tenho é que 
me parece que neste ponto não estará tão 
distante o Ministro Archer de mim. A_ conquista 
é enorme, agora, resta saber a que preço. Este 
será, no meu entender, o preço sociaL V. Ex' 
sabe, Ministro Archer que o Finsocial tinha 
várias destinações e foi praticamente mofto
pol.izado para a Previdência. Então, quem vài 
tratar da merenda escolar, das vacinas de mas
sa, como se fazia, quem vai tratar ... 

O SR. RENATO ARCHER -Senador, con
cordo com V. Ex' ... Eu mesmo, em outro Mi
nlstério, defendi muito a destinação de recur
sos do Finsocial para outras aplicações, mas 
é que ele foi extinto na sistematização e ressus
citado, d.epois, no Plenário, com essa destina
ção especifica. Esta pergtmta me fez o Presi
dente. No dia em que tomou conhecimento, 
ele me perguntou como é ·que iria pagar a 
merenda escolar. O problema é que a me
renda es_colar_ compete ao Ministério da Edu
cação. Mas esta destinação aqui foi estabe
lecida na Constituinte e só. foi ressuscitada 
para essa finalidade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu conse
gui, quando Ministro, 1 O% do Finsocial para 
cobrir especialmente aLBA e a Funabem, que 
eram empresas que chegaram no sistema do 

-MPAS sem correspondência. De maneira que 
peço desculpas a V. EJr pelos 3.5 ·minutos e 
também aos meus colegas por ter tomado 
tanto tempo. 

. O SR.PRESIDENTE(Roberto Campos)-
~uíto obrigado. Concedo a palavra ao Sena
dOr Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr .. Presi
dente Senado_r Roberto Campos, Sr. Ministro 
Renato Archer, Srs. Senadores: 

Antes de mais nada, desejo apresentar à 
Comissão as razões _que determinaram a au
sência, aqui, do eminente Senador Monso 
Sancho, meu colega na representação õo 
Ceará. S. EX' se acha em São Paulo, submetido 
a tratamento médico e, para alegria nossa, 
é possível que Já amanhã retoine ao nosso 
convíviO plenamente recuperado e possa, por
tanto, participar dos debates_desta Comissão, 
dos outros órgãos técnicos da Casa e do Ple
nãrio. 

Sr. Ministro Renato Archer, em razão da brl
lhante__e .incisiva .intervenção do Senador ..).;ti:-, 
bas Passarinhõ; V. Ex' foi compelido a incur~ 
sionar, no âmbito da Previdência, em passadas 
administrações. V. Ex" jã deixou muito claro 
que em nenhum momento da s~a_fala preten
deu personalizar aqueles titulares que recente
mente ou mais remotamente exerceram cç
mo ministro a diefia daquela importante Pas
ta. Quanto a mim, Miiüstro Archer, vou tentar 
conduzi-lo, com uma única inquirição, a afere~ 
cer, com sua experiência e descortino, a oPor
tunidade de responder a seguinte e objetiva 
indagação- aliás, nas intervenções do nobre 
Sen!3.dor Jarbas Passarinho, essa temática foi 
também objeto de referência. 

No item 4 da exposição de V. EN há um 
destaque especial à implantação do SUDS. 
Menciona-se, ali, indusive,_o rol das medidas 
que caracterizaram, já à época da gestão de 
v. Ex~. o propósito de adotar o suos_ pelo 
Governo Federal, o que foi posteriormente 
chancelado por todos nós, Constituintes, e 
saudado entusiasticamente por importantes 
segmentos da sociedade brasileira Diz V. EX"' 
efetuar as medidas garantidoras da implan
tação do SUDS, a transferência da rede própria 

· _cjo lnamps, constituída por 41 hospitais, 614 
pOstos de assistência médica, a extensão das 
sUperintendências regionais do lnamps trans
formadas em escritórios regionais destinadas 
a controlar as ações desenvolvidas e fiscalizar 
os recursos financeiros, a reestruturação da 
direção central do Inamps e um elenco de 
outras medidas que antecederam a definitiva 
implantação do SUDS. Portanto, V.~. como 
titular do Ministério da Previdência", envidou 
esforços decididos para que se promovesse 
a implantação do SUDS em nosso País. 

Pergunto a V. Ex!', Ministro Archer, o seguin
te: O que tem OCOl'rido para justificar que os 
repasses dos recursos da Previdência para co
bertura de despesas do SUDS somente se pro
ceSserri com inexplicável retardamento, cau
sando prejuízos á imaQem dos Governos Fe
deral e Estaduais? E fica a seguinte indagaçáó 
a V. E:>r, que vai obrigá-lo, não a incursionar 
- como pretendeu brilhantemente o nobre 
Senador Jarbas Passarinho - em adminis
trações anteriores, mas vai compeli-lo fatal
mente a alcançar a atual administração, con~ 
fiada ao ilustre representante do Pará, Estado 
que coin-a maior dignidade o Senador Jarbas 
Passarinho repre-senta-nesta Casa do C0i19res
so Nacional. 

A indagaçãQ a V, Ex!' é_ a seguinte: o que 
pode, nobre Ministro Renato Archer.justificar 
o retardamento do repasse desses recursos 
do SODS? É a falta de recursos à Previdência? 
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I:: a inadequaç-ão dos Estados para assumir 
todos os encargos do hovo sistema? É a ine· 
xistência, ainda ~gora, de um orçamento de 
seguridade social? 

O SR. RENATO ARCHER -Agradeço ao 
üustre: Senador e querido ami9o, Mauro Bene
vides, a questão que me coloca, porque, na 
realidade, a instaJação de uro s_ipterna _como 
esse que impUcava na extinção de um órgão 
como o Inamps, passou a_ duplicar o serviço 
de saúde nos Estados, inclusive com o Minis
tério da Saúde-em alg~as áreas, era Possí
vel alinhar em uma única rua um hospital do 
lnamps, um hospital do Estado ~ .!.lrn hospital
do Ministério da Sal;i.de, os três fazendo servi
ços, de um modo geral, de qualidade duvido
sa, quando seria possível unificar tudo isso 
sob uma única direção, com o mesmo sistema 
funcional, com as mesmas práticas, com os 
mesmos ·critérios, etc. Realmente, quem pre
parou e assinou o decreto original foi o Minis
tro Raphael de Almeida Magalhães, que o !~
vou ao Presidente da República, que o assinou. 
E, imediatamente - compreendo perfeita
mente -:- um pouco na tentativa de tornar 
um fato consumado, muitos problemas que 
surgiriam a partir daí não foram considerados 
nesse primeiro decreto, que é de 5 QU 61inhas, 
pelo qual se extingue praticamente um órgão 
com cerca de 140 mil funcionários, que é o 
IDamps, com um grupo de grandes hospitais, 
em alguns casos, hospitais especializados, in
clusive, e seiscentos e tantos ambulatórios e~ 
palhados pelo Pais. 

No caso de São Paulo, que foi o primeiro 
que se feZ,, encontrei o seguinte problema: a 
Secretaria de Saúde, no dia seguinte d?l assi
natura do convênio, simplesmente retirou os 
letreiros do lnamps e colocou "Secretaria de 
Saúde" e ocupou um próprio, que não é um 
próprio da União, mas um próprio que perten
ce ao sistema formado pela contnbuição de 
empresários e_ empregados, para o qual a 
União nunca contribuiu, de acordo com o que 
estabelecia a lei etc. O regime cle:Jr<Wlsfe~ência 
e movimentação desses_ funcionários, o pró
prio problema aqui referido ainda há pouco, 
de que os Estados recebiam esses recursos 
e, pela lei, era:m proibidos de investir no mer
cado de capitais. Então, ·ou investiam por con
ta própria, colocavam na sua conta e investiam 
o seu saldQe o Jnamps e o Ministério da Previ
dência ficavam prejudicados e quando, afinal, 
chegava o momento de_apllcar esses recursos, 
os mesmos eram insuficientes para atender, 
foi preciso regulamentar detalhadamente. Du
rante seis meses mobilizeLum grupo de espe
cialistas, de procuradore& - e aqui até _está 
um deles, Dr. Carlos Eduardo de Carvalho -
que se dedicaram a legalizar, a normatizar o 
funcionamento disso. Multas dificuldades sur
giram, porque nisso, como tinham surgido al
gumas dificuldades com o Tribunal de Contas 
na administração anterior, o Tribunal de Con-_ 
tas passou, muito justamente, a exigir, a fazer 
um acompanhamento desses reç:urs..QS, por~ 
que havia sempre a acusação de que esses 
recursos estavam sendo desviados pelos Esta
dos para finalidades várias. Enquarito eu estive 

lá, durante 9 meses ao todo, dediquei uns 
8 meses a esse prôbléma e durante esse perío
do pude acompanhar Isso porque fazíamos 
leilões constarites com os Secretários de Saú
de. Mas alguns Estados não tinham capaci
dade indusiVe de absoiVer, nem de absorver 
as Secretarias de Saúde do Estado, era um 
déficit do escritório regional do lnamps, lá da 
Delegacia do Inamps. Então muitas dificul
dades surgiram e muitos atrasos fqram feitos. 
Mas no primeiro decreto só se poderia rec.eber 
a parcela seguinte s_e tivesse prestado conta 
da parcela original, o que na nossa burocracia 
era praticamente impossível, já que havia pra
zos de pagamentos estabelecidos, faturam~n
tos etc:. Então passou-se [sso para 60 dias, 
para tentar faditar esses casos; depois pas
sou-se para 90 dias, e o de 90 dias era impoS
Sível modificar. Assim, muitos atrasos se de
ram por uma· grande suspeita Jevaníada, de 
possível desvio pelos Estados. E isso transfor-
mou-_se num embaraço. -

Mas hoje, acredito, depois que se legalízou, 
qUe nórrtfas foram_ estab_elec!das, a transfe
rência desses recursos para os Estados impli
cawfetn que estes íam transferir para os muni
cípios. Outro sistema complexo estabelecia a 
transferência -c(esses recUrSOS, a_través de um 
convênio, par8 os nlunlcípios. Nos munkípios 
haviam próprios do tnamps - muitos deles: 
hospitais, ambulatórios etc. EntãO, formou-se 
um sistema muito complexo; depois de se 
colocar isso em ú.mcionamento de maneira 
elidefite, foi uma dificuldade imensa. Quanto 
ã rec:urstfS, <:reta que não tenham nunc;ajustif!
cado isso. Quando eu sai da Previdência, em 
julho do ano passado, deixei ainda- eu disse 
aqui_- o correspondente a 1 bilhão de dóla
res, em caixa, ao câmbio dél época. E essa 
rec~ité\, o que se previa é. que- mantida -a· ten
dência, a dificuldade económica, chegaríamos 
ao fim do ano c:om um-caixa muito baixo, 
mas com o qué o orçamento da Uni~o estabe
lecia como obrigação da União para pagar, 
em termos de custeio, em termos da lei a 
que me referi aqui, daria para chegar ao ano 
de 1988 aiTida com recuisos próprios. Parti
cipei de algumas reuniões-com o Ministro da 
Fazenda, o Ministro do Plaoejamento e o Presi
dente, e montou-se uma reu_nião conjunta e 
aparou~se c::rue- isso seria possível. Apenas a 
União insistia naquilo que acabou fazendo de
pois da minha saída, de recusar a sua respon
sabilidade no pagamento daquilo que faz para 
todos os MinistérioS, ou seja, pagamento do 
custeio dos funcionários e da administração 
da Previdência Social. Então, é difícil para mim 
saber o uSo, exatamente como-está~ proces
sando, mas entendo que está completamente 
regulamentado e não foi modificado o sistema 
que deiKeUmplantado. 

Ó SR. MAuRO BENEVIDES ~ Explico a 
V. Ex~ nobre"i"•\lnistro, a razão da minha inter
venção: é que quando ainda Ministro o Dr. 
Raphael de Almeida Magalhães, e já agora, 
quando o Ministério está eiitregue ao Dr. Jader 
Barbalhç, não foram poucas as vezes em que 
fui instado pelo Governador do meu Estado 
e pelo Secretário d~ Saúde, a cb1igenciar junto 

ao Ministério da Previdência a transferência 
des_ses recursos. As programações a cafgo 
d"' Secretária de Saúde ficavam Já estacio
nárias, à falta _do repa?se dos recursos do Mi
nistério da Previdênc_ia, Talvez não passá infor
mar a V. Ex' e à Comissão, neste instante, 
se nos últimos 30 dias ou 60 dias, esse repasse 
esteve sendo feito_ com regularidade, mas, 
com mais ant.erioridªde posso afirmar a V. 
EX' QUe tanto na ·gestão passada como na 
aiuaT, os recuisoS foram: retidos inexplicavel
mente, sem que os Estados se favorecessem 
com o envio, nos prazos previstos, das parce
las destinadas ao Sistema Unificado e DesCen
tralizado de Saúde. 

O SR. RENATO_ARCHER- Eu diria ao 
nobre Senador Mauro Benevides que, quando 
eu assurOi, apenas 4 Estados haviam assinado 
esses convênios.....:. alíás, convênios diferentes 
entre si, de forma que no periodo do Ministro 
Raphael dificilmente S. EX!' poderia ser culpa
do disso, porque foram apenas 4 Estados, eu 
é que assinei com todos os Estados restantes. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) :__ 
O Sr. Ministro ainda tem tempo? 

O SR. RENATO ARCHER - Realmente, 
agora o meu temp'? passou a ficar bastante 
escasso. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos}.:::; 
É que ainda hâ uma Série de questões. 

O SR. RENATO ARCHER- Peço a V. Ex
que me convoque em outra oportunidade para 
atender a isso, porque, realmente, é imperioso 
para mtm que eu compareça. 

O SR PRESlDENTE (Roberto Campos)
Agradeço muito a presença do Ministro. Acho 
que a discussão foi utilíssima ·e eu gostaria 
apenas de terminá-la com um pensamento 
_escanda1oso: o atual s[st~ma previsto na Cons
tituição é profundamente antidemocrático, 
porque criou um sistema de _seguridade s:ocial 
compulsório, não deixando ao contribuinte, 
como_ seria democrático, optar pela seguri
dade oficial ou aplicar a sua contrlbWção em 
fundos de investimento ou seguro-saúde, os 
quais, operando em regime competitivo, se
-riam càpazes de prértaffu'elhores serviços, 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr •. Presi
dente, antes de çqncluir, eu gostaria_ que V. 
Ex me permitisse fazer uma sugestão. Basea
do exatamente na troca d~ idéias que tive com 
o Mlnistro Reliato Archer, acho que seria -inte
ressante que a Comissão convocasse para fa
lar sobre esse problema, inclusive do défic;it 
previsto e as alterações do déficit em função 
do desenvolvimento da economia, o Depu· 
tado Jofran Frejat. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto CampôS) -
Acolhicla a sugestão. 

Quero apenas pedir a autorização da Co
rTI!ssão para, paralelamente _a essa investiga
ção sobre previdênda_social, dar curso à solid
tação d_o Seriador Leite CJ:taves; ~ara que c_ó-
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mecemos a ouvir as empresas estatais, come
çando -sugere ele - pelo Banco do Brasil; 
versaríamos os problemas de estrutura salarial 
e mordomia das estatais. O assunto está em 

pauta, a imprensa tem indicado inúmeros abu
sos, em que vantagens extra-salariais se acu
mulam às salariais, sem nenhuma fiscalização, 
sendo tudo isso depois descarregado em cus-

tos a serem enfrentados pelo contribuinte. Se 
não houver objeção, procederei assim. 

."'luito obrigado. 

(Está encerrada a reumao.) 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 116• SESSÃO, EM 23 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTQRA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofido do Sr. 19 Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à reviMo do Senado Fe
deral autógrafos dos segw"ntes prqjetos: 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 15, 
de 1989 (n? 52/89, na Casa de origem), 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Argentina, o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Oriental do Uruguai 
para o Serviço Público da Telefonia Rural, 
na Faixa de 164.600 e 173.355 MHz, furna
do em Brasília em 23 de fevereiro de 1987. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 16, 
de 1989 (n• 65/89, na Casa de origem), 
que aprova o texto do Acordo de Coope
ração Cultural e Educacional enp-e a Repú
blica Federativa do Brasil e a República 
de Cuba, celebrado em Brasília, em 29 
de abril de 1988. 

-Projeto de Decreto Legislativo n917, 
de 1989 _(n9 72/89 na Casa de origem), -
~e aprova o texto do Acordo de Co-pro
dução Onematográfica, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Venezuela, 
em Brasília, em 17 .de maio de 1988. 

-Projeto de Decreto Legislativo nq 18, 
de 1989 (n• 138/89 na Casa de origem), 
que aprova o texto do Acordo sobre Trans-
porte Aéreo entre o Governo da República 

·--SUMÁRIO 
Federativa do Brasil e o Governo do Cana
dá, fumado em Brasília, em 15 de maio 
de 1986. 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 19, 
de 1989 (nQ 139/86 IJa casa -de ori!:)em), 
que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica, Cienb1ica e Tecnoló
gica, entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República 
de El Salvador, em Brasffia, em 20 de maio 
de 1986. 

- ~Projeto de. Decreto Legislativo n9 20, 
de 1989 (n" 14D/86 na Casa de origem), 
que aprOva o -teXto do Acordo de Coope
ração Qentífica e "fecl!_ológica entre o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Portuguesa, ce
lebrado em Usboa, em 5 de maio de 1986. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 21, 
de 1989 (11' '142Já6 na Casa de origem), 
que aprova o texto do Acordo Comercial 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de 
Cabo Verde, em Praia, em I O de maio de 
1986. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 22, 
de !989 (n' 155/86 mi Casa de origem), 
que aprova o texto da Cof'!.venção Interna
cional do Trabalho- orr sobre Normas 
Mínimas da Marinha Mercante, adotada em 
Genebra, em 1976, durante a 62• Sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 23, 
de 1989 (n• 141/86 na Casa de origom), 
que aprova o texto do Acordo sobre Trans
portes Marítimos entre o Governo da Repú~ 
blica Federativa do Brasll e o Governo da 

República da Argentina, assinado em Bue. 
no Aires, em 15 de agosto de 1985. 

-Projeto d~ Decreto Legislativo n~• 24, 
de 1989 (~~--I 69/86 na Casa de origem), 
que aprova· o textO eh Convenção Desti~ 
nada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir 
Evasão Fiscal em Matéria de impostos so
bre a Renda, celebrada entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
vemó da República Socialista da Thecoslo
~quia, em Brasília, em 26 de agosto de 
1986, bem como o protocolo que a--inte
gra. 

-Projeto de J?ecreto Legislativo n~> 25, 
de 1989 (n9 15818_6 na Casa de origem), 
que apiova o texto do Acordo de CãOpe.
ração aentifica e. Tecnológia entre o Go
verno da República do Brasil e o Governo 
do Reino da Dinamarca, firmado em Brasí~ 
lia, em 9 de junho de 1986. ~ 

-Projeto de Decreto Legislativo n~' 26, 
de 1989 (n• 156/8$ na Casa de 'oilgem), 
que aprova o texto da Convenção n~' 145, 
da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT sobre a Continuidade de Emprego 
da Gente do Mar, adotada em Genebra 
em 1976, durante a 62• Sessão da' COnfe
rência Internacional do Trabalho. 

-Projeto de Decreto Legislativo n? 27, 
de 1989 (n9 57/89 na Casa de origem} 
que aprova os textos das Convenções so
bre Ptonta Notificação de Acidente Nuclear 
ou Eníergência Radiológica, aprovadas du
rante a sessão especial da Conferência Ge
ràl da Agência Internacional de Energia 
AtOmica, em Viena, de 24 a 27 de setembro 
de 1986. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAift 
Olretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.2 -Pareceres 

Referente às segw'iltes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n\>-33/88, 

que considera penosa, para efeito de con
cessão de aposentadoria especial aos 25 
anos de se~ço, a atividade proftSSional 
da telefonista. 

- Redação final do Projeto_ de Lei do 
Senado n~" 97/89, que dispõe sobre a prote
ção do consumidor, e dá outras provídên
cias. 

1.2.3- Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Decreto Legislativo n•s 15 
a 27/89, lidos anteriormente. 

1.2.4- Requerimentos 

- N9 428/89, de autoria do Senador 
Afonso Arlnos, solicitando licença, por um 
perfodo de 60 ctias, a contar de 19 de se
tembro próximo Aprovado. 

- N9 429/89, de autoria do Senador 
João Castelo e outros senadores, solici· 
tando que o tempo dos oradores do Expe
diente da sessão de 2 de outubro vindouro 
seja dedicado a homenagear o Dia Nado
na! do Vereador. 
-l'i" 430, 431, 432 e 433/89, respecti· 

vamente, de autoria dos Senadores Fran· 
cisco Rollemberg, Otagas Rodrigues, Lou· 
rivaJ Baptista e Gérson Camata, solidtando 
autorização para desempenharem missão 
no exterlor. 

1.2.5 -Comunicações da PresJdên· 
da 

-Recebimento do anteprojeto de lei, 
de autoria do Deputado Augusto Carvalho, 
que determina a eleição de um diretor-re
presentante dos funcionários para a dire
toria de todas as empresas sob adminis
tração direta ou indireta do Governo do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

-Transferência para o dia 5 de setem· 
bro próximo da sessão anteriormente mar-

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilid-ade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .................................................. NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. 

cada para o dia 24 do corrente, dedicada 
a homenagear o Bicentenário da Deda

. ração dos Direitos do Homem e do Cida
dão. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SE/'111/)0R MACIRO BORGES.-Incen· 
tivo ~ ~ a~Jficultura brasileira. · ·-

SENADOR I..EI'1Ç CHA Vf&, como líder 
-ConstrUção de hidrelétrica e ponte entre 
os Estados do Paraná, e Mato Grosso do 
Sul. 

SENADOR MÁRIO MAM - Considera· 
ções sobre os Projetas de Lei do DF n~ 
15/89, coristante da Ordem do Dia da pre
sente sessão, e n~ 39/89, que trata da polí
tica salarial de funcionalismo do Distrito 
Ferdei~: · 

1.2. 7 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~ 233/89, 
de autoria do Senador _Iram Saraiva, que 
dispõe sobre o serviço alternativo a ser atri
buído pelas Forças Armadas, em tempo 
de paz, aoS alistados que alegarem impera
tivo de consciência, regu1ando o disposto 
no § 19 do art. 143 da Constituição Federal. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Proposta- de Emerlda à ConStituição n~ 
1. de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que a1tera os prazoS estabelecidos no § 
6~ do art. 14, para desincompatibilizaçãO 
dó Presidente da República, dos Governa
dores dO Estado, do Distrito Federa] e dos 
Prefeitos, (5• sessão).Discussão encerrada, 
após usarem da palavra os Srs.João Mene
zes e Leite Chaves. ficando a votação para 
o próximo dia 29, em virtude da aprovação 
do Requerimento n9 434/89. 

Requerimento n9 409, de 1989, de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, s.olici
tando, nos termos regimentais e de acordo 
com o .art. 50 da Copstituição Federal, a 
convocaçãp da Senhora Ministra de Esta
do do Trabalho, D~ Dàrothéia Wemeck. 
para prestar, perante .o Plenádo do Senado 

Federal, informações referentes à sua Pas
ta. Aprovt:Ido após usarem da palavra os 
Srs. João Menezes e Leite Chaves . 

Projet9 d~ Lei do Senadq no. I 5, de.1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito F e.. 
dera], que dispõe sobre a criação da car
re!f'a de fiscalização e inspeção, dos res
pectivos cargos, fixação de valores de seus 

-Vencimentos e dá outras providências. 
Aprovado o projeto e as Emendas de 1 
a 4 da CCJ, ficando Prejudicada a emenda
da Comissão do Distrito Federal. À Comis
são Diretora para a redação final. 

Projeto de Lei n• 31, de 1984 (n' 87rT9, 
na Casa de origem), que proíbe a dispensa 
de empregado acidentado, até doze meses 
após a sua volta ao trabalho, nas condições 
que menciona. Dedarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei do SenadO n? 235, de 
1986, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que altera a redação do art. 58, da 
Consolidação-~s_ Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 ~ de 
maio de 1943 e os arts. 1 ~. 39 e 79 da 
Lei n~ 605, de 5 de janeiro de 1949, insti
tuindo em 40 horas semanais a duração 
máxima de trabalho. Declarado prejudica-
do. Ao Arquivo. -

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Requerimento n~ 429/89, lido no Ex
pediente da presente .sessão. Aprovado. 
~Requerimentos n~ 430 a 433/89, li

dos no Expediente da presente sessão. 
Aprovado, após pareceres da corhissão 
competente, 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SE!YADOR DIVALDO S(IRaAGY- co
mo líder- Homenagem ao Dr. Aureliano 
Chaves, candidato çio PFL à Presidente da 
República. 

SENADOR AFONSO SANCHO- Edi· 
torial_ de "O Estado de S. Pal.Jlo", edição 
de hoje, intitulado "O recado da ccrr·. so
bre uma possível greve geraL 
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SENADOR fi!A(JRO BENEVIDES -
Apelo no sentido da não-utilização de re
cursos devidos a regiões pobres, previsto 
no art. 159 da COnStituição, para o CuSteto 
agrícola, e que estaria em pauta no Conse
lho Monetário Nacional 

SENADOR LOORIVAL BAPTISTA -
Entrevista do--enlpresário Ângelo Calmon 
de Sá à revista Veja, sobre a economia 
brasileira. 

SENADOR NELSON WEDEK!N- Edi
torial do. Jornal "Opinião", de Santa Cata
rina, do dia 22-8-89, sobre trágico acidente 
de trânsito na BR-101, intitulados "Basta'' 
e "Rodovia da Morte". Até quando? 

SENADOR ODACJR SOARES- Extin· 
ção do lmposto de Exportação do Cacau, 
com o _conseqüente enfraquecimento da 
Ceplac. 

SENADOR JOSÉ IGNJ.ao FERREIRA 
- Protesto de S. ~ contra a cassação 
do Prefeito Vasco Alves de Oliveira, por 
ato da Câm,ara Municipal de Cariacica -
E5. 

1.3.3- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4.- ENCERRAMENTO 

2-ATOS DA COMISSÃO DIRE
TORA 

- N•s 22 a 24/89 
3-PORTARIAS DO PRIMEIRO 

SECRETARIO DO SENADO FEDE· 
RAL 

- N•s 39 e 40/89~ 

4-PORTARIA DO DIRETOR-GE· 
RAL DO SENADO FEDERAL 

-N•35/89 

5 -ATAS DE COMISSÃO 

6 -MESA DIRETORA 

7 -LIDERES E VICE·LIDERES DE 
PARTIDOS 

~ !1- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SOES PERMANENTES 

~--------------------------------~~--------------------------~-· 

Ata da 116'~- sessão, em 23 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa ordinária, da 48! Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, iram Saraiva, Pompeu de Sousa 

J..s 14 HORIIS E 30 MINUTOS, i\CHA/o\--5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Alulzio Bezerra - Nabor Jú
nior-Leopoldo Peres-AtHeO MeDo- Oda
cir Soares - Ronaldo Aragão - Olavo Pires 
-Jarbas Passarinho- Moisés Abrão- Car~ 
los Patrocínio - Antonio Luiz Maya -João 
Castelo - Alexandre Costa - Edison Lobão 
-.João Lobo - Hugo Napoleão --Afonso 
Sancho-Mauro Benevides- Carlos Alberto 
-José Agripino- Lavoisier Maia- MarconM 
des Gadelha- Humberto Lucena- Raimun~ 
do lira -:- Ney Maranhão - Divaldo Suruagy 
-Francisco -Rollemberg .:...... Lourival Baptista 
~Luiz Viana -Ruy Bacelar- Gerson Cama· 
ta- João Calmon- Nelson Carneiro- Ro
nan Tito -Severo Gomes-Fernando Henri
que Cardoso -Mauro Borges-lrapuan Cos
ta Junior- Pompeu de Sousa - Meira Filho 
- Roberto Campos - Márcio Lacerda -
Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins- Leite Chaves -José Richa 
-Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro -
Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--A lista: de presença acusa o compareci
mento de 50 Srs. Seriadores. Havendo núme~ 
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
lmbalhos. 

O Sr. 19 Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

e Antônio Luiz Maya 

É tido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofidos 
Do Sr. 1• Secretério 

DA CÂMARA DOS DEPOTADOS 

EncamiD:hando à revisão do Senado autó
grafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 15, DE 1979 

(1'1• 53/89, ria Câmara dos Deputados) 
Aprow o teXtO do Acordo entre Gover

no-da República Argentina, o Oovemo da 
República Federativa do BrasU e o Góver
no_t;l_a_f?epública Oriental do (Jroguai para 
o Setviço Público da Telefonia Rural, na 
Faixa de 164.000 a 173.355 MHz, firmado 
em Brasf!ia, em 23 de feV(#feiro de 1987. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art 19 Fica aprovado o texto do Acordo 

entre o Governo da República Argentina, o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Oriental do Uruguai 
para o Serviço da Telefonia_ Rural, na Faixa 
de 164.000 a 173.355 MHz, firmado em Brasf~ 
lia, em 23 de fevereiro de 1987. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos _à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa resultar revisão do Acordo, bem 

como aqueles que se destinem a estabelecer 
ajustes complementares. 

Arl 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 181, DE 1987 
EXCelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Ni:J.cionaJ: 
Emconfonnldéide com o disposto no artigo 

44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex~ 
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es~ 
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do entre o Governo da República Argentina, 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Oriental do Uruguai 
para o Serviço Público da Telefonia RuraJ, na 
Faixa de 164.600 a 173.355 MHz, flflTladÕ em 
Brasilia, em 23 de fevereiro de 1987. 

2.- Assjm, o Acordo, que resulta de um tráM 
balho técnico coordenado por parte das auto~ 
rldades competentes do Brasil, da Argentina 
e do Uruguai, tem um sentido integracionalita 
marcante, facilitando os serviços de comuni
cações de telefonia rural entre os três países 
vizinhos. 

Brasília,~6 d~j~o-ge 1987. -José ~mey. 
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DTGDAIIDAM·Y 

164/ETEL LOO E02, DE 5 DE JUNHO DE 
1987. -

A Sua excelência o Senhor __ 
Doutor José Samey, 
Prsidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excelência o anexo texto do 
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Acordo entre o GovernO da República Argen~ 
tina, o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Oriental do 
Uruguai para o ServiÇo Público da Telefonia 
Rural na Faixa de 164.600 a 173:355 MJ-Iz, · 
firmado em Brasília, em 23"' de fevereiro de 
1987. -

2. O acesso daS poj)Uiaçóes nirais -às tele
comunicações representa um fator vital ao de
senvoMmento, em razão de que sua precarie
dade, ou inexistência, contribui para -orierar 
os custos de produção e cllficultar o processo 
de comercialização. Por tal motivo, existe por 
parte do setor brasileiro de telecomunicações 
a preocupação na sentido de se atender às 
necessidades de comunicações das áreas ru
rais, através da implantação ou expansão dos 
serviços de telefonia rural. 

3. O anexo Acordo; concluído entre os Go
vernos do Brasil, da Argentina e do Uruguai, 
representa um esforço técnico tripartite, visan
do a facilitar e aprimorar a telefonia rural na 
região de fronteira. O instrumento objetiva,._es
sencialmente, o estabelecimento de uma 
coordenação para a distribuição, consignação 
e uso dos canais de serviço público de telefo
nia rural, compatibilizando as freqüências des
tinadas à telefonia rural com as destinadas 
a serviços de outra natureza, de vez que o 
espectro de freqüêndas é um recurso limi
tado. 

4. O instrumento em apreço exigiu um in· 
tenso trabalho de negociação entre adminis
trações de tE;)ecomunicações dos três países. 
que procederam a adaptações e a modifica
ções nos seus respectivos planos nadom;,Is 
de telefonia, com vistas a evitar indesejáveis 
e prejudiciWs interferências nas faixas especifi
camente reservadas à telefonia rural, por outro 
lado, foi necessária a criaç_ão de padrões técni
cos e a adoção de metodologia de cálcuJo 
a serem atendidos e observados pelos três 
países, para o perfeito funcionamento dos ser
viços de telefonia rural nas regiões fronteiriças. 

5. O Acordo, que reSu1ta de um trabalho 
técnico coordenado por parte das autoridades 
competentes do Brasil, da Argentina e do Uru
guai, tem um sentido integradonfsta marcan
te, facilitando os serviços de comunicações 
de telefonia ruraJ entre os três países vizinhos. 
O Ministério das Comunicações indicou a con
veniência e o interesse em que o Governo 
brasileiro proceda à ratificação do referido ins
trumento, consoante procedimento previsto 
no seu artigo X. para a entrada em vigor do 
Acordo. 

6. Nesta condições, submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência o- anexo 
projeto· de mensagem ao Congresso Nacional, 
para encaminhamento do texto do referido 
Acordo à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renOvar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos_do meu mais profundo respeito.- Ro
berto Allnou Sodré. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPáBUCA ARGENTINA, O GOVERNO 

DA REPáiJUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERI'IO DA REPáBUCA ORIENTAL 

.. Dó tlROQUAI PARA O 
SERVIÇO PÚBUCO DE 

~TELEFONIA-RURAL, NA FAIXA 
DE 164.600 A 1733.'ÍS MHZ 
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ARTIGO! 
Objeto do Acordo 

O presente Acordo s_erá aplicado nas zonas 
de coordenação _estabelecidas pelo Artigo IV, 
para a distribuição, consignação e uso dos 
canais de Serviço Público de Telefônia Rural 
comj::>re~ndidos na faixa de 164.600 a 173.355 
MHz. (Anexo 1), e para a solução prioritária 
das incompatibiUdades de tais canais com os 
atrj~uídos a o_utr_o~ serviços faxes e móveis na 
mesma faixa. 

ARTiaon · 
Definições 

1. Administração: é o órgáo ou departa~ 
menta gõveriiamerital de telecomunicações 
de cada Governo, competente para intervir no 
cumprim~nto e ~ec;ução do presente Acordo: 

2. Serviço Público de Telefonia Rural: servi
ço flXO de radiocomunicações que pennite in
tegrar assinantes rurais à Rede Telefónica Pú
bJica. __ 

3. GrUpo Canais: é uma quantidade deter
minada de freqüências radioelétrfcas distribuí
das a cada área"de serviço (Anexo lll). 

4. Área de Se!Vfço: é a zoila geográfica de 
referência na qual estão localizadas todas as 
estaçêi_es que utilizam o mesmo grupo de ca-
naiS. -

5.. Plano de Teteforua Rural: é a distribui
ção geográfica dos grupos de canais_ (Anexo 
N). 

6.. Modo de funcioOamento: 
a) ·modo de consignação exclusiva (de ca

nais): cada canal de um mesmo grupo, disbi
buido a uma determinada área de serviço, de 
conformidade com o Anexo IV, é consignado 
exdusivainente a um assistente. Será identifi
cado dor~varrte como "monocanal ponto a 
ponto". 

b) modo de consignação compartilhada 
(de canais}: os canais de um mesmo grupo, 
distribuídos de conformidade com o Anexo 
IV, serão acessíveis a qualquer assinante den-

trci da área de serviço, Este sistema Será deno
min~do doral{ante __ "múltiplo acesso". 

7. Os termos e símbolos utilizados no pre
sente Acordo que não estiverem aqui definidos 
corresponderão aos que se encontram defini
dos no Regulai1Jen~ çle RadiocOmunicações. 

ARTIGO ln 
Prioridade do Serviço Público de 

Telefonia Rum! 

1. As Partes acordam em dar prioridade às 
consignações do Serviço Público de Telefonia 
Rural em relação aos demais serviços fiXOs 
e móveJs que funcionem na mesma faixa. 

2 As Administi-"ãi;õeS não consignarão fre
qüência a estações de outros serviços fixos 
ou móveis, ant.es de verificar. pela medoto
dogia de cálculo determinada no Anexo VI, 
a existência de interferência, segundo o critério 
-de proteção estabelecido no Artigo VI às esta~ 
ções que operem ou que venham a ope"rar 
de acordo com o Plano de Telefonia Rural 
(Anexo N). 

3. Em virtude do acordado nos itens prece~ 
dentes, se uma estação- do Serviço Público 
de Telefonia Rural sofrer interferência de uma 
estação de outro serviçO que-funcione na mes
ma faixa, a interferência deverá ser resolvida 
sem prejuízo para o Serviço Público de Telefo
nia Rural, mediante os procedimentos estabe
lecidos no item A do Artigo VIII. 

ARTIGO IV 
Zonas de Coordenação 

1. Para as efeitos deste Acordo, são estabe
lecidas zonas de coordenação _constituídas por 
faixas geográficas, cuja largura com relação 
ao território de cada um dos países, será me
dida na direção de cada pafs, a partir do ponto 
que se indicará, segundo o limite que corres
ponda: 

- limite terrestre; a largura da faixa será 
medida a partir do referido limite. 

-limite lacustre fluvial ou marítimo; a lar
gura da faixa será medida a partif da costa 
do país vizinho. _ _ _ 

2. Alãrgura da falxa:, dO limite até o território 
de cada pais, será 150Km para valores de 
k iguais a 4/3, sem prejuízo do disposto no 
Anexo VII. 

ARTIGO V 
Faixi1s Atribuídas aos Serviços Públicos 

de Telefonia /Jurai 

1. As faixas de freqüências atribuídas por
cada Administração ao Serviço Público de Te
lefonia Rural encontram-se especificadas no 
Anexo I. Do mesmo rriodo, figuram no referido 
Anexo .a atribuição a_ outros serviços fiXOs e 
móveis, que deverão ser- considerados para 
a solução de incompatibUidades, de acordo 
com os termos dos itens 2 e 3 do Artigo IIL 

2. Os canais do SerVIço Público de Telefo
nia Rural compreendidos nas faixas especifi~ 
cadas no Anexo I estão determinados no Ane
xo !L 

3. A distribuição em erupos, dos canais es
pecificados no anexo ll, está determinada no 
AnexoDL 
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4. A distribuição geográfica dos grupos que 
figuram no Anexo DI está determinada no Ane· 
xo lV (Plano de Telefonia Rural). 

ARTIGO VI 
Critério de Proteção 

O critério de proteção para o Serviço Públi4 

co de Telefonia Rural será o segUinte: 

O nível do sina] interferente na entrada 
do receptor não deverá ultrapassar o valor 
de- 130 dBm sobre uma impedancia 
de 50 ohms dentro da largura da faixa 
o canal protegido. 

ARTIGO VIl 

Plano de Telefonia Rural 

I. O Plano de Serviço Público de Telefonia 
Rural figura no Anexo IV. 

2. O Plano foi realizado sobre um mapa 
com a esca1a de 1:1.000.000. 

3. O Plano poderá ser modificado sempre 
de conformidade com as disposições do pre~ 
sente Acordo. 

ARTIGOVOI 
Proc~ento de Notificação e Consulta 

A - Incompatibilidades entre estações do 
Serviço Público de Telefonia Rural com esta
ções de Outros Serviços, na mesma faixa: 

1) No caso de comprovarMse que uma estaM 
ção do Serviço Públtco de Telefonia Rural soM 
fre interferência, de acordo com o critério de 
proteção estabelecido no Artigo· V1, de uma 
estação de serviço fixo ou móvel, a adminisM 
tração prejudicada notificará o fato à adminlsM 
tração da estação interferente, através do for
mulário A que consta do Anexo V. 

2) A Administração notiflcaqa deverá dar 
resposta à notificação em um prazo máximo 
de 30 (trinta} dias contados a partir do dia 
seguinte à data que figure no aviso de recebi
mento, definido na Convenção Postal UniverM 
sal. A resposta deverá informar sobre as medi
das pertinentes para que cesse a interferência 
e indicar o prazo estimado no qual tais medi
das serão adotadas. Quando as mec:Udas fo
rem adotadas, a Administração notificada fará 
comunicado oficial. 

3) Em qualquer caso, a Administração a 
que pertença a estação interferente do seiViço 
fixo ou móvel terá um prazo máximo d_e 18 
(dezoito} meses para fazer cessar a interfe
rência a partir da data de recepção da notifi
cação. 

4) No caso de comprovar-se que uma esta
ção de serviço fiXO ou móvel sofre a interle
rência de uma estação do Serviço Público de 
Telefonia Rural, a Administração prejudicada 
poderá notificar o fato à Administração da es
tação interferente, afim de buscar, na medida 
do possível, solução para a interferência. 

5) Se uma estaçao do serviço fixo ou mó
vel, localizada fora da zona de coordenação 
prevista no Artigo IV, causar interferência a 
uma estação do Serviço Público de Telefonia 
Rural, a Administração a qual pertença a esta· · 

ção interferente realizará o máximo esforço 
com o objetivo de evitar a interlerêncía exis
tente. 

B-Modificações do Plano de Telefonia 
Rura1: 

1) Qualquer modificação do Plano de Tere
fonia Rural deverá ser notificada às demais 
Administrações utilizando-se o Formulário B, 
que constitui o Anexo V do_ presente Acordo. 

2) Considera-se modificações ao Plano Ru
ral qualquer modificação dos An~s lll, IV e 
VOL 

3)- Fixa-se um prazo de 30 (trinta) dias, con
tado a partir do dia seguinte à data que figure 
no aviso de recebimento, definido na Conven
ção Postal Universal, para que as Adminis
trações notificadas formulem sua oposição 
tecnicamente fundamentada - se a tiverem 
-à modificação. 

4) Se exfstir oposição tecnicamente funda
mentada - formulada no prazo correspon
dente -, não poderá ser realizada a modifi
cação, enquanto não se chegar a um acordo 
com as Administrações q.Je se opuserem. Es-_ 
te entendimento entrará em vigor quando fo
rem trocadas, entre as Administrações, as ~sM 
pectivas comunicações de aprovação. 

5) • No caso de não haver oposição tecnica
mente fundamentada ou de- ter transcorrido 
o prazo mencionado no item 3 deste Artigo, 
a Admirllstração notificante estará automati
camente autorizada a realizar a modificação 
notificada, sempre de conformidade com cri
térios técnicos estabelecidos no presente 
Acordo. Sem prejuízo do que precede, a Admi
nistração notificante comunicará oficialmente 
o fato às outras Administ(ações, fornecendo 
os dados incluídos no formulário B, que figura 
no Anexo V do presente Acordo._ 

Para os fins deste Acordo entender-se-á por 
"oposição tecnicamente fundamentada" a 
que se formule com base no cdtédo de prote
ção estabelecido no Artigo V1. 

ARTIGO IX 
Notificaç6es e Intercâmbio 

de Correspondência 

Todas as notificações a que se refere o Arti
go V1D e o intercâmbio de correspondência 
que se realize em virtude do presente AcOrdo 
deverão ser dirigidos às Administrações de ca
da Governo e aos seguintes endereços que 
se considerarão vá1idos, até que sejam modifi
cados por comunicação formal: 
Administração da República Argentina 
Secretaria de Comunicaciones 
Dirección Nacional de Radiocomunicaciones 
Sarmiente 151,4 Piso 
1.000- Capita1 Federal- República Argen
tina 
lF.: (1) 337385 -~339451 -Telex: 21706 
Secon ar ---

Administração da República Federativa do 
Brasil 
Ministério das Comunicações 
Secretaria de Assuntos Internacionais 
70.044 - Brasma-DF- Brasil 
TF.: (61) 223-4992 -Telex: (61) 
1994/611994 MNCO BR. 

Admirllstração da República Orientai' do Uru
guai Administración Nacional de TelecomuniM 
_caciones (ANTEL) Daniel Femaridez Crespo 
1534 
Montevideu - Uruguai 
lF.: (2) 954068 (2)952311 -Telex: lN (32) 
850 

ARTIGO X 
Entrada (!m Wgor 

1. O presente Acordo entrará em vígor na 
data em que o Ministério das Relações Exte
riores da República Federativa do Brasil noti
ficar os Estados que o assinaram de que foi 
depositado o segundo instrumento de i'atifi
cação. 

2. A partir daquela data o presente Acordo 
entrará em vigor entre os Estados cujos instru
mentos de ratificação tenham sido depositaM 
dos. 

ARTIGO XI 
Denúncia 

O presente Acordo poderá ser denunciado· 
por qualquer das Partes mediante notificação 
escrita dirigida ao depositário, cessando seus 
efeitos a partir dos rao (cento e oitenta) dias 
da notificação da denúncia às Partes. A denún
cia efetuada· por uma das Partes não afetará 
a vigência do Acordo entre as restantes. 

ARTIGO XII 
Emendas 

O presente Acordo poderá ser emenâãâO --
total ou parcialmente de comum acordo entre 
as Partes signatárias. As emendas entrarão em 
vigor na data em que as Partes forem notifica
das de suas respectivas aprovações. 

Feito em BraSJlla, aos 23 dias do mês de 
fev~reiro de 1987, em três exemplares origi
nais nas línguas portuguesa e espanhola, sen~ 
do ambos os textos igualmente autênticoS, o 
qual será depositado no Ministério das Rela
ções_ Exteriores da República Federativa do 
Brasil. 

Pelo Governo da República Argentina: -
Hectar Subiza- Juan A.v.gli1o Ciminara. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: -Roberto de Abreu SOe/ré- Antônio 
Carlos Magalhães. 

Pelo Governo da República Oriental do Uru
guai: -Roberto Wvq !5onomi-=-- Miguf!/ Wey 
res. 

USTA DE ANEXOS 

Anexo I. Faixas de freqüências atribuídas 
aos Serviços Públicos de Teleforüa Rural, fixo 
e móvel entre 164,600 e 173,355 MHz. 

Anexo IL Lista de Canais atribuídos ao Ser
viÇo Público de TelefoÕia Rural. 

Anexo IJI. Distribuiçao de Canais nos Gru
pos de freqüencias do Serviço Público de Tele. 
fonia Rural, 

Anexo IV. Plano de T e!efonia Rural. 
Anexo V. Modelos de formulários A e B 

e suas instruções. 
Anexo VI. Metodologia para deterrnlnação 

de interferência. 
Anexo Vil. Valor de K. 
Anexo Vlll. Dados Técnicos Típicos dos 

Sistemas de Telefonia Rural. 
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11 
12 

13 
14 

IS ,. 
17 
18 

" •• 
" " 
" .. .. ... 
" •• .. 
30 

" " " " " " " ,. 
" •• 
" .. 
" .. .. .. 
" •• .. 
" O c&nll n9 811, qu~ eorrespo~~ode Is frequfnciu de lti!o,U KHz SI 

(fda) e 170,13 I'!Hz (Yolta), f ehnHido can•l de re~arn. 1t su 62 
ut111zt'il!iO e:Hl dut1nad& ' fun'i~U d1 urlter nlo 

(ll&nutençlo, •tendl111ento de casos de eurgEn,h, etc.) 

A K E l O Jt ~ U~~GU,\J 

USTA O( CAtto\tS ATkt8UrDOS AO SERVIçO 

PlJBLICG DE TEl.HO~IA RUI!Al 

per•uente ~ 3 .. .. .. 
" .. .. 
•• 
" .. 
" .. 

As frequfnc:hs de ld& d'u 'ada 'anal correspor~dt• I 65 
trans•issto da 'entral e as di volta slo u elo trens~~:~ I uto das. 156 
t-st.aç~u de assinante. n 

CAifAl lt O 

1 

• 
' • • 

IDA (Kllz} 

165.250 
165, U6 
16S, :H O 
!65, 335 
16!.. 360 
t6s. 3S5 

VOLTA !MHrl 

171.385 
171.410 
171.43~ 

111.460 

171,485 

171. 511' 

.. 
" ,. 
11 
12 

" 
" " " 
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165,410 
165, 435 

tu. 460 
16S, 485 
165.·510 
1fi.5, 535' 

165,560 

165.585 
165,610 

165,635 
165,660 

165. 68'!io 

165.110 
165. 735 
16S,Hi0 

165.785 
165, ato 
l6S,8JS 

l6S, 860 
us. e.ss 
16i. 5110 

165.935 
165. t60 
16S, tiS 
1615o, 010 
166.035 

166.060 
166,085 

i66.110 
166,135 
166,16D 

166. 185 

166,210 

lU; 235 
166. Z60 
166,285 

166.310 
166. 335 
166,360 

t66. ~as 
166,410 

166.435 
166.460 
166,485 

166.510 

166. 535 
166. StiO 

166. sas 
166.610 
166. 635 
166.660 
166.685 
166,710 

166.735 
166, 760 
166, 785 

166.810 
166,835 

t66,a6Q 
166. 885 

166.UO 

U6,9lS 
16f, !160 
)66. 985 

167.010 

U7.035 
167.060 
167,085 

167.110 
U7.135 

111,535 

17t.MO 

171.585 

UI.&IO 
171.63S 
171.660 
111."5 
171.710 
111.7l5-
171.76D 
171. J85 

171.810 
171.335. 

171.&60 

171. IS~ 
171, tlO 

171.!1U 
171.9&0 

171.Ui 
112,010 

17i':,03S 

17l.060 
172. 015 
UJ,UO 
171.135 
172.1'0 
J7Z.185 
J72:.21C 
172'.23! 
11Z,Z6t 
172,28! 
UZ,JIO 

172.335 
112..360 
172', 33S 
17Z.CIO 
172,435 
lH".-460 
172,485 
nz. 51 o 
172, S35 

172,560 

17l.S8S 
172,t10 
112.635 
172.660 
172.68S 
172. ?10 
112. 73S 

172.160 
112.1as 
172,110 
172,835 
172,8,0 
tn.aas 
l72'.UO 
172.935 
171!,960 
172.185 
173.010 

ll3.03S 

17l. 060 

17:J.085 

173.110 
173,135 

113.160 
173.185 
113.210 

173,235 
173. 260 
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" 18 ,. 
167.16() 
167,18S 

167.2'10 

173.285 
11l, 310 

173. 33S 

O Ullf.l n9 7S, q_ut to.rrto~ponde h frtqt~EIIc1;u dt 167,110 f!Kz {Ida) e 

113,23!1 MKZ (wolu), l c.htrudo un1l de reserva e sua utllluç.io t!ti 

cl'utluda l fun~i:ll's de carHer nlo pe~manente (~~tanuten~;3:o, 1tendl11ento 
de cHos. de emer9ênehs, etc), 

~HEllOili f\RGENTIHA 

OlSTitl!II,!ICM Ut CAN.ktLH.O.S. tfiU_PDS n.E. Fllf_OU(Mt_tM DO 

SER'IlCD Pt1at!CO OE TELEFQNLA RURA.~ 

As frequ~ncl.n cl'e ld4 de udl cantl'corrnpondtlll is dt 

t"nslllhliO da tentrll e .u de volta sl'o ,n de trlns~r~lulo 1311-
utaçeu 'de us1111nte. 

G 11: tJ P O 

" IS 
18 

" 
GRUPO 11 

• 
" 17 

•• 
" 
lt u p o lll 

lO 

11 

" " " 
" " 

as. 260 

l6S,ts5 
16S. 335 
165.460 

16t>. 560 
165,Ql0 

16-':..695 

165.110 

16!>.310 

1H,360 
16S. 385 

165, 43& 
16!:1, 535 

llí5,6GO 

165,735 
1155.835 

165, HO 

165. &85 

165,510. 

)65. 565 

165. 635 

165. 81 o 
165. 8'8!io 

J65.!1'10 

FREOU(NÇIA.S. (1o1Hz.) 

VOlTA_ . 

l11.38S 

171.410 
111.460 
111. sas 
IH,US 
171.735 
171.810 
17l,US 

fREOUFNCIAS (HKzl 

llill 

1'1.435 
171,485 

11l.Slll 
171,5150 

171.660 

171.785 
171,860 

171.960 

urqun~cus tP'tK:l 
V()LU. 

111. !io3!io 

H1.610 

Ul,U!io 

17l.Ho 
171.160 

111.935 
172.011) 

Ul.OJS 

GRUPO PI 

" " 3D 

" " 
" -., 

' .c u p o 

" " 
" " 
" •• ., .. 

' lt u p o ~~ 

" " " " .. 
" .. .. 

' R u p o ~u 

" " " " " " " 
" 

& R U P O VIl! 

" 

a!io.HC' 

IH.H! 

165,860 

HS;985 

1~6.035 

166.lH 

166.160 

l66. 260 

165.935 

165.960 

lU, 010 
166,110 

166.185 

166, us 

166,310 

166·. 335 

-~ 

166, 060 

a6.0S!io 

166, 21 o 
166,2'85 
l66.38!io 
166,410 

166,460 

166.585 

!H. 3W 
lH,q: 

166, 4b5 

l66. 560 

166.660 

166,710 

166,735 

lH. 78S 

Agosto de 1989 

FR[Qt;(r..CII.S (I',Kzl 

VOtl fo 

Pl.ólS 

111.965 

l7í'.ll0 

PZ.l60 

172.260 

PZ.28S 

172.385 

FUOUfkCHS IK!i;) 

-~.I:. 

172.060 

172.08S 

112'.135 
J7Z, 2J.5 

JH,'JlO 
112.360 

J71,4JS 

H2.460 

fR{Ol.lf!o!C!AS (Miizl 

VOtT~ 

171,185 

tn.zto 
112.335 

171.410 

U~.SIO 

17t.S35. 

111. ses 
UZ.710 

fRfOIJt"CIAS (l':llzl 

WD-tH 

1n. (!:~ 
n•.~~~ 

112,610 

172.66~ 

172.16!1 

172.835 
17l,86D 
112.910 

fREOUtNCJ'-S (11Hz) 

YQL TA 
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" " " " .. .. 
" 

1&6.~35 

166,610 

166,63~ 

166, 810 

166. 83_5 

166,885 
Ui6.Sil0 

172',660 

!72.135 
l1Z.160 

172.935 
172,960 

173. 010 
173, 035 

GRUPO 1X 

" " " .. 
10 

" ,. 
" 

1(>6, riBS 

1 &li. 760 

166.860 

166, g,Js 
166,S85 

167.060 

167.085 

167.160 

fRfOLI(tlCUS (MHll 

_!.Q..!J.!:._ 

J72,810 

112.885 

172.985 
173.060 

173.110 
173. IS !i 

173, 210 

173, Z85 

Ci lt o p o 

.. 
11 

" ,. 
" " 

166,,960 

161.010 

161.035 

167,135 

167,185 

J~7.Zl0 

A N [ lt O III 

fll:tQUCiiCHtS (MHtl 

.!9.!:..!L 

8RA!:-ll 

J7J.D85 

173.135 

173.160 

ol73.260 

113.310 

173.335 

DISTRIBUIC.I:O tlE (,I,NAJS ti~~ GRUPOS DE fREquE_NCJA.5 00 

HRVlCO PllM ICO OE TELEfOP!Io\ RUR.o\L 

~5 ftquc1nt1115 dt id1 dt ud11 C1n1l corrt~POI'lé!~"' h c:e 

'" "' '" '" '" "' ,,. 

'" '" B~Õ ... 
'" ... 
'" 
'" ., 
'" "' '" ... 
'" 
8~3 

'" ... 
~ 846 

"' "' _871 

"' ... ... ... 
815 

"' 
'" 

164,61 
164,89 

164,97 
165,01 

165,03 

165,21 

165,47 

164,61 

164,75 

164,H 
164,91 

165,29 
1,-~.:n-

165,37 

164,63 

164.71 
16C ,8! 

164,l!) 
'164 ,113 

165,15 

165,311 

164,65 

164 .as 
164,87 
164,95 

164,119 

165,23 

165,H 

164,13 

165.11 

165,27 

165,35 

165,49 

165,!tl 

165.55 

1611.~7 

1611,49 

1611,51 
169,61 

169,63 

l611,!H 

170,07 

169,21 

1611,35 

1611,39 

Hill, 51 

1.69,811 

169' ~~ 
169 ,IIi 

169,73 

1611,37 

169,41 

16!1,43 
1611,53 

1611.75 

169.99 

169' 25 
169,45 

l69,U 

1611,55 

1till, 59 

1611,83 

170,01 

169,33 

169,77 

1611,87 

1611,115 

110,011 

170,11 

170,15 

• • 

' 
E 

• • 

fll5l~.l!!I17.C::3!)-P:~ .. c~:..!;,ls .. ~os .. c~u'!.Lis:n"Lrii:EQIJL!:i~l.o.S .. DQ 

SEII:!.'lÇO.-:!ü~I.J.CO .. IlE .. lEL:rEOlilO .. S:UitêL 

•• '. 
c· ,. 
'. 
r· ,. 
.. 
•• 
c. ,. 
'. 
F' 

'. 
,. 
,. ,. ,. 
•• '. ,. 

•• , . 
'. '. ,. 
F' 

G' 

•• •• 
C' ,. 
•• 
f. ,. 

tnnsmhslo .:111 ce-ntral t IS d~ -olu s~o u de tran~miulo d•s 

estlçi5u de- assinante. A$ frequó:nc lar; dr Ida der cttd<'< canal corl"ll."spcndll'a •• de trans-

"' "' "' "' "' '" ~H 

t:;s 

"' 854 

'" 
'" 
'" "' 

164,71 

.]65,09 

165,13 

165,111 

·165,43 
J65,t5 

H~,!;. 

16,,!.5-

165,05 

U.5,07 

165,11 
165,25 
ltis,:u 
165,57 

]611,31 

1611,611 

16~. 73 

H!i,711 

17C ,Q3 

17C•,C•!. 

p:,:~ 

lH,a 
HS,t5 

169,67 

JB,71 

161l,l!!i 
l61l,lll 

170,17 

c 

' 

' 
' c 

.. .. 
c. ,. ,. 
F' 
~. 

'. '. 
C' 

'. ,. 
'. ,. 

•••ln:..ntll'~ 

• 

• 
•• .. .. .. 

.,. 
16!i.:2t •• 

1ó5.2S'5 

16$.3J:S 

16'5~~6· 

16:i.56& 

i6S.ó19 

EtlEO.Ui!I:IClliSJdlfzl 

VOLT li 

:i71.38:S 

f.7:l.!>35 

171.685 

171.73'5 

17~ .83'5 
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k..L.U-f;-t>--l.I 0-lt-U-~.0--111 

EREOU~II'C1AS-Llltnl. 
UEOU~IJCII\S-U:IH:tJ. 

CA!.IALII! , .. VOl-TA 
Cé!>AL_Iil , .. VOLTA 

3 :1.65,310 :t71.43:i 
33 166.<MO 172.185 

• 165,36e 171.~85 

"" :l66,ti8:S 172.2U 

• 165.385 :1.71.510 
3? .166.210 172.335 

B i65.43:S 17:t.:S64l •• 166.285 :t72"" ... HI· 

•• 165.535 171.660 •• 166.385 172.510 

" i65.66e 171.785 ., t60.41C 172.535 

•• 16:5,735 :r.:11.86& •• 166.460 i72.:SB5 

•• 16:S.S35 :r.71.'1n •• 166.585 172.71. 

c_t_u_e_o __ Ill 

EREOUi;!IICU.S_J:ttl:l:rl. D-1-u_r:_o __ uu 

CAtliAL-tll1 , .. YOI..T" REAU.IiiiClAS-!I!Ib:.l 

can•L-Wl , .. IIOI..TA 

7 16:i.41t 171.53:S .. 165 ... 85 171.61. •• 166.360 .t72.48':S .. :1.6.:):.511 171.63:5 •• 166.435 :t72.:s6• 

14 165,585 171.71. •• :1.66 .... 85 172.610 

•• :165.63::i 171.7H D3 166.56. 172.683: 

23 S6:S.Sitt 111.935 DT 166.66t :1.72.7SS 

•• 165.ae:s 172 •• 1. •• J.-66.110 112.03:5 

27 1~.911 172.635 •• 16&.735 172.11&0 

62 1&&.78!5 172 ... 1. 

D.V:-U.I!'~O--IU 

ti\-~.JLa.'t __ !.!.tl.l 

EII:EGUllliCIAS-l.UYd 
EREIIIUCYCl"S-l.lfl;l:~e.l 

CWloL-!d. , .. VOLTA 
··~:;.·•-t:2 , .. VOL7+"t 

•• 165.16 • 171.88:5 •• 1,S.S.510 172.635 

22 165.785 171.9'16 .. 166.53\5 172.66. 

20 1&5.8&0 171.985 •• 166 •• uo 172:.136 

36 1&5.'9P!S 172. !10 .. 166.1.3:5 172.7<'•• 

32 1&6.03:S 172.160 
63 166.810 172.'135 

36 - 166 • .135 - _____ 12.2..260 •• 1ó6.83:S' 172.9'.60 

37 166.160 :1.72.28:5 
66 166.885 173 •• 10 .. 166.260 :1.72.385 
67 166.'110 173.tl35 

G-R-U-1!'-0--!.1! r--!! .. '1-~-n__..~x 

EII:EIUJilllc.tAS-Ltllbl. EI:EQUII:tJ!ClilS_Lrsr:tzl. 

C611AL-t.l1 106 VOLTA i:!:.PIIIL-t.ll 106 IJOL71'1; 

•• 165.9'35 172 •• .60 •• 16&.685 172.8:1.0 

•• 165,96. 172.ts:> •• 1~&.760 172.08!1 

•• 166.61 • 172.135 •• 166.s&• 172.985 

•• 166.116 172.235 •• 164.9:r.!i 173 •• ,. 

38 166.185 172.310 7e 166.985 173.110 

•• 166.23!$ S72.3.Se 73 i67.UO 173.185 

43 166.31t 172-"35 .. 161 •• 0:5 173.2:1.. .. 166.33:1 172-"6. 77 167,160 173.2~ 
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B..ll:-U-l!~O--X 

EII.EQUili!IClO.S-.US~'Zl. 

C.~NOL-1111 , .. 
•• 16&.9.6. 

" 167.01. ,. 167 •• 3~ 

•• 167.J3:!i 

78 167.HJ:!i .. i67-21e 

. " .. _ ..... -... --·· _ ................ . 
·~~·-'"''""'" 

VOt.Tf\ 

173.095 

173.13:1õ 

17::,.160 

173.:u.o 

173.310 

I <.OOMI ... II;,,;...;,·;..n..;, I 
i~õ&:iiõiiiitõ;niiiõW-;;;,;:c;;;;~-:;;;;;;;o.:~;~;:,:-;;.,.;;;.,-;;;;~: .. ~;;;;;;;;oü 
I I I I« ICI .. I•• ,. .. , ........... I "' I .. I < I I M IUI.--1 
I I • I I , .... IIUfl.,l""" I ,..., ... 1 .__. I .,,..,... leM DI 

: ........... : .... : .. :·:-:~.:..:"':"'~. : . : : .... :. ' ' : ...... : ......... :~~: 
: : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ' . 
: : : : : : : : : : : l : 
: : : : : : : : : : . : : 
: : : : : : : : : : l : : 
L .......... : .L .... L ...•. : ........ _L_ .: ...... :. ..... :~·····.-: . .-.. I ·········-····· 

lOCALID.I.!ltS: 

Ptrl ruo de 11tUlthlo HIUO l~diCJr·u·f o"""'' era l~ralt~odt ondt n 

1neontra 1 U!l<;lo CIHfll lnttrlrrldo (ECJ, 

••~• v '''" <lt ~gnoconol 1>0nto 1 ponto lnolcu-sr-lo o~ nomtl eras 
lotllldocru dU uta~Dn lnttdtrldu. 

COOROE~AIHS: 

lndltl<•lt•lo coordt~ICIU l~toqrlll<n, lonpl!udt 

prou~ t '"lnutoJ ,. .. ~tll"''''· da lonlhao;lo dt ~1d1 

lnttrftddn, 

lndiCif•U•ID 

lnttrhrlda. 

FUOUFHCJA~ IHTERFUIQAS: 

l•t ltudl tr 

dll Utt~Dn 

lndlnr-u-f 1 91n~o da lnt•"• n1 lllrt~lo dt "''"''"' .. crt.~ro, 
rtlaçlo 1 lsotrDptc• '"' d!t. 

AHRTURA DO LOBUL01 

tiO~tcor•st·l, ''" gr1u1 1t,.9t11•11s, o lngulo- totll rotdldo so~rt 

phflo IIII! pohrlu~lo corrupondtntt qvt comprunda t dlre~ro dt 

1nhlm1 radhçlo, dtntro do •nl 1 ~olinch radhda rm qu1lq~rr dlrr~lll 

nlo u rtdur lln "'''' dt 3 di tom rtll~lo 1 po!i~ct1 ra<Jitdl 

dlrt~lo. 

[ndlctr·"·l o" plano dr polHIII~h emprrga<lo no1 $lltt'"U <Ir tnttnU, 

•rrtlul (VI ou IU>rlunul (11). 

lndlcar-u-' a tltvu dt 1nt1na, ''" anros, co~n nla~ra n nhrl do 
nlo, 

Alti'IUTE: 

[ndlcar-st·f ''''"\ttl de •1•1'"1 rad~açlo da antena 9r1us 

nugulm•h, p~rtlr <lo Kortt Yfrdtdrlro t no nntido du r~ulhn do 

rr16~1o • 

ATE~UApO IH CABO COAXIAll 

AHHUAC~!l DE FlllR!lS: 

Indicar-u-I 1 at1nu1<;h d1 lnur<;lo, •• di, dOI flltru ldlelonals 

•1 pouu uhth' no Cllllnlto do 1ln1l do radio fr1qufneh 1ntr1 1 
ldl d~ tnns111IUDr 1 1 1nt1n1. 

DAU !l~ COLOCACU ~" SUVICOr 

lndlur-n·' o dh, •h • ano do lnfelo do ur•lço >fi •n•.;l• 

eonsld~rldt. 

... u_,_ .. ..- ,.,.,._. • ........ .,.,,. ......_ •-rrr....:tn• ............. _... 

-........... -........ . 
- _ ...................... 1. 

III,_ -TD'Lt-- • -1(1<...,1• lo lo<o\l .. do ......... ""' ........ __ ,.1_ .............. .. .................. _ 
: \-.,...,;. :c":"~ 1 -:,• ] ~=·~ ! "',;rna;T!::,: ] ::!"u":oo Í :---:--:-.. --:.-· -. ---.,.:----~-.-.-. -:-----:------
: : : : : : :. : 
: : : : : : : : 
: : : : : l ! : 
: : : : o O I l 

: : : : : : : : 
: : : : : : : : 
: : : : : : : : 
1 1 I o I I I I L . I ! I I _L __ •t__ ___ , 

rtETGDOL.OOl#l I""R#I DETEIIIUH..CIIO DE JNTEIIFEUNCIA 
. .. - ·-· 

Bll • " + 111t • "'n w l'ict .;. 8 •r w ,.cr - ,. •1 - 11 d• + "• 

<lnoerol. ~"r ••ngr ou 1~,.•1 • - l:JI IID•• 
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GJ
1 

• Sinal lntor~f",.~ornt• na ...,tro.lfa olo ru••tor or• dlor. 

Yt "',~,,,.,.,, ""' orar<~• "" ,,..,.,.,,,.,..,,. •• lfl•. 

o
1

t • Ganflo ola' o.ntorna trano.al,.•o•• or• <III, 

"rt • lllt•nuacSo dor f"lltroor ••d•t .. nt•• olorl'ol• 4o tran•alo.oror •• 111, 

"ct • o\tC'nuaclo do cabo caaHIO.l da ••t~cli:o tr•norahaora •• 111. 

o,,.., Ganhe dor antorna racor•t.,..a ola ••t•clo lnt•rfo;rlda r• olll. 

"cr • #ltornuaclo do caloa coaxial da cortaçlo racor,.tora •• 1111. 

"'•l • ollt..-.\I•C'I" no aorpaco 1h'""' Dbtlda atravo!a da ••1uh•t• t4rautao 

"• • olllt•nuacSet oforvldo a dltracl'o ••f"olrh••• ~atc .. laola "" •coo-do e

ll,.cn•orndaclo 526 do CCtll, aohotanola~o.,. "•, ..,,.,.,.. olor 11: '""l:t. 

", • "••••• .,,. aua•r•ra••••cla, c- Yalar •• li 111. 

- !H ollor • Mt .. <'l a'll><l•" do •lnal ,,.,,.,.,,.,.,.nl•ro na entr•d• ~o rltCifiiW 

·--

!1%2 • II] - '\!c - lll,.t- ~'~oer """""' ••r .,.,..,,. ou l1u•1 • - 131 di• 

J)<>nd•• 

st2 • Sln•l Fnt,.,.,.,,. • .,t, n• •nt••d• d<~ f'•c•rto ... 

"pe .. lllt•nu•c'lo ""'"'""' ._ utlll~a~lio d• l'ol•rl:uct•• ort.,gc>n•l• lcrutr•
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(À Comissão de Relações Exteriores_ e Defe
sa !Yacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
1'1•16, DE 1989 

N• 65/89, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o texto do Acordo de Coo~ 

raçlio Cultural e Educadonm entre a Re
pública Federativa do BrasU e a República 
de Cuba, celebrado em BrasDia, em 29 
de abril de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica aprovado o texto do Acordo 

de Cooperação Cultural e Educacional entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e_o Governo da República de Cuba, celebrado 
em Brasília, em 29 de abcil de l 988. 

Art. 29 Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas de que 
possa resultar revisão do referido Acordo, bem 
como quaisquer ajustes complementares ao 
mesmo. 

Art. 39 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 494, DE 1988 

Excetentíssimos Senhores Membros dÕ 
Congresso NadonaJ: 

Em conformidade com o "disposto no art 
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do de Cooperação Cultural e Educacional en
tre a República Federativa do Brasil e Cuba, 
celebrado em Brasllia, 29 de abril de 1988. 

Brasília, 25 de novembro de 1988. -José 
Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT/3031$
DAC.LOOCGIJ, DE 6 DE OUTUBRO DE 
1988, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DAS REL.AÇÓES EXTERIORES. 

A Sua ExCelência o Senhor 
José Samey, Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excelência o texto do Acordo 
de Cooperâção Cultural e EducadonaJ entre 
o Brasil e CUba, asSinado em Brasllia, 29 de 
abril de 1988. 

2. o referido acordo visa a reger todas 
as iniciativas a atividades de caráter cultural, 

acadêmico, educativo e desportivo levadas a 
efeito por qualquer uma das Partes Contra
tantes no território da outra, bem corno a pro
mover o intercâmbio e a cooperação bilateral 
nesses setores, nas seguintes modalidades; in
tercâmbio de intelectuais, artistas, p-fofessores, 
educadores, estudantes e desportistas; inter
câmb!Q, tradução e publicação de obras literá~ 
rias; projetas e realiz~ções culturais em geral. 

3. As Partes Contrat.:intes estabelecerão 
uma -comissão Mista Cultural que se ocupará 
da implementação do instrumento, bem co
mo do exame e da aprovação dos programas 
de cooperação e condições de financiamento. 
A Comissi§o reuhir-se-á, em princípio, a cada · 
dois anos. alternadamente em Brasília e Ha~ 
vana. 

4. Permito-me encarecer a Vossa Exce~ 
lência a conveniência de o Governo brasileiro 
ratificar o presente Acordo, para o que será 
neces.sária __ autorização_ prévia do Congresso 
Nacional, conforme os termos do art. 49, inci
so I, da Constituição Federal. 

5. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter projeto de mensagem Presidencial, 
Para que VoSSa EXcelênc;ja, se assim houver 
PQr bem,- encãminhe" texto do Acordo anexo 
à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para -renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Ro
berto de Abreu Sodré. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E 
EDUCACIONAL ENTRE O 

GOVERNO DA REPdBUCA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO 
DA R_f':P_ÚBUCA DE CUBA 

O Governo da República Federativa do Bra
sil e o Govemo da República de Cuba (dora
vante denominados "Partes Contratantes".). 

frispirados pelo desejo de fortalecer os laçC?S 
eomun:s de amizade e compreensão existen
tes entre os seus dois povos, 

Motivados pe]a intenção de desenvolver o 
conhecimento mútuo através da- estreitamen
to das suas relações culturais e educacionais, 

Animados pelos princípios de respeito recí
proco à sOberania e não-intervenção nos as
suntos internos de um dos países por parte 
do outro. 

Acord_am o seguinte: 

ARTIGO!. 
O presente Acordo rege todas as inciativas 

e atividades de caráter cultural, acadêmico, 

educativo e desportivo levadas a efeito pelo 
Governo e pelas instituições governamentais 
de uma das Partes Contratantes no território 
da outra Parte Contratante~ 

ARTIGO II 
As Partes Contratantes promoverão o inter~ 

câmbio e a cooperação bilateral nos campos 
da cultura, da educação e dos esportes, obser
vadas as respectivas JegisJações e normas vi~ 
gentes e o disposto no presente Acordo. 

ARTIGO lU 
1. O intercâmbio e a cooperação entre as 

Partes Contratantes poderão compreender; 
a) o intercâmbio de professores, escritores, 

compositores, pintores, diretores teatrais e ci
nematográficos, artistas, cãiltores, solistas de 
balé, regentes de orquestra, escultores, arqui
tetos, desportistas e estudantes em nível de 
pós-graduação; 

b) a tradução e publicação de obras literá
rias e artísticas da outra Parte; 

c) o inte~mbio de livros, publicações cul
turais e de informações sobre os museus, bi
bliotecas e outras instituições Culturais; 

d) o iritercâmbio de mtssôes educacionais 
de interesse recíproco; e 

e) a organização- de manifestações cultu
rais, tais como exposições, conferências, re· 
presentações teatrais, mostras cinematográ
ficas, apresenta~ões musicais, espetác_ulos de 
dança, exibiÇões- arcences e certames despor-
tivos. --

2. As Partes Contratantes estudarão, com 
a possível brevidade, mecanismos que penni· 
tam um mais eficaz intercâmbio estudantil, 
levando em conta suas respectivas possilida· 
des e interesses. 

3. -A fim de implementar o presente instru
mento, as Partes Contratantes estabelecerão 
de comum acordo progi-amas bianuais de in· 
tercâmbio, que compreenderão atividades de 
cooperação, assim como as condições fman
ceiras, entre outras. essenciais à sua concre
tização. 

4. As Partes COntratanteS fciCUitãrá6,~ em 
seus respectivos territórios, a organização dos 
prograinas bianuais de intercâmbio cultural, 
educacional e desportivo no âmbito do pre
sente Acordo, inclusive quanto à admissão e 
saída de material artístico, obras de arte, mate
rial didático e equip~inento cultural e educa
tivo. 

ARTIGO !V 
1. As partes Contratantes concordam em 

estabelecer uma Comissão Mista Cultural, 
composta por representantes dos Órgãos 
comp-etentes de ambos os Governos, à qual 
caberá; 

a) analisar o desenvolvimento-do intercâm
bio e da cooperaçao_ bilateral nos campos cul
tural, educacional e desportivo; ~ 

b) avã:liar O cumpritnento dos programas 
bilaterais de intercâmbio, examinar e aproVar 
programas bianuais elaborados e projetas es
pecífico_s; 

c) propor medidas para o aperfeiçoamento 
da implementação do presente Acordo. 
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2. A Comissão Mista reunir-se-á alternada
mente em Brasília e em Havana a cada 2 anos, 
ou de acordo com a conveniência de ambas 
as Partes Contratantes. 

3. As decisões e recomendações estipu
ladas nas reuniões da Comissão Mista Cultural 
deverão constar de uma Ata Fma1 feita em 
dois textos originais, em português e_em espa
nhol, ambos igua1mente autênticos. 

ARTIGO V 

No intervalo das sessões da Comissão Mis
ta, todas as negociações pertinentes à imple
mentação dos programas periódicos de inter
câmbio cu1tura1, educadonal e esportivo e dos 
mecanismos financeiros para a execução des
tes, serão realizadas por via deplomática. 

ARTIGO VI 
As partes contratante_s examinarão as condi

ções pelas quais os diplomas. certificados e 
títulos universitários concedidos em ambos os 
países possam ser reconheddos nos estabele
cimentos de educação e outras instituiçOes. 

ARTIGO VIl 
Cada uma das partes contratantes prote? 

gerá os direitos autoriais das obras educativas, 
científicas, literárias e artísticas da outra parte, 
de acordo com a legislação aplicável em cada 
um dos dois países. 

ARTIGO VIII 
As partes contratantes estimularão as visitas 

de equipes esportivas e o intercâmbio de trei
nadores e especiaJistas em educação fiSica 
e esportes entre os, .dois países. 

.ARTIGO IX 

As partes contratantes darão facil_idades pa
ra que as delegações da outra parte possam 
visitar bibliotecas, arquivos, museus e outras 
instituições científicas, culturais e educacio
nais, segundo a regulamentação vigente em 
cada país. 

ARTIGO X 
As partes contratantes convidarão represen

tantes para congressos, conferências. festivais 
de arte e outros encontros ~ientíficos__e. _çt,~J't!.!
rais de caráter internacional que se celebrem 
em cada país, e para os de caráter nacional, 
que, dada as suas características, t:Qmem con
veniente a participação de uma representação 
da República Federativa do Brasil ou da Repú-
blica de Cuba, conforme o caso. -

ARTIGO XI 
As partes contratantes poderão celebrar 

ajustes complementares ao presente acordo 
que visem à criação de programas de trabalho 
entre universidades e instituções de ensino su
perior, bem como culturais e esportivas de 
ambos os paises, que desejem cooperar nos 
campos da cultura, educação e esportes, em 
conformidade com os dispositivos deste acor-
do. . 

ARTIGO XII 

Qualquer modificaçáo ao presente acordo, 
ou a sua revisão deverá ser proposta por escri-_ 

to e entr~rá em vigor depois da aprovação 
por ambas as partes contratantes. 

ARTIGOXIIi 
As partes contratantes se notificaráo sobre 

o cumprimento das respectivas formalidades 
legais internas para a entrada em vigor do 
presente acordo, o qua1 passará a vigorar após 
a segunda notificação. 

ARTIGO XIV 
O presehte acordo terá uma vigência de 

cinco anos, fmdo os quais será automatica~ 
mente renovado por petiodos iguais e suces~ 
sivos, a menos_ que uma das partes contra
tantes cÕmuÕique à outra, por via diplomática 
e com uma antecedência de seis meses, sua 
intenção de dá-lo por tenninado. 

ARTIGOYN 

_ A men~ que as partes contratantes deci
dam em contrário, o término do presente acor
do não prejudicará programas em andamen
to. 

Feito em Brasília, aos 29 -dias do i:nês de 
abril de 1988, em dois exemplares originais, 
nas línguas portuguesa e éspanhola, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Paulo Tarso FJecha de Lima. 

Pelo_Qov_erno da República de Cuba: Jorge 
Alberto Bolaiios SuareS. 

(À Comfss§o ·de Relaç6es Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 17, DE 1989 

(1'1' 72/89, na CWnara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cc-pro
dução anematográffca, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Vene
zuela, em Brasília, em 17 de maio de 
•1988. . 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl )9 Fica aprovado o texto do Acordo 

de C:O~rodução Cinematográfica, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Go_verno da República da Venezuela, 
em Brasília, em 17 de maio de 1988. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer ates 
de que. possa resultar revisão do Acordo, bem 
como aqueles que se destinem a estabelecer 
J\justes CóiT:ij:lléffienta-res. 

Art 29 Este decreto leglsla:tivo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 264, DE I 989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional 

Em confonnldade com o- dfsposto no -art; 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à -elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o Acordo de C o-

- _ produção Onematográfica, celebrado entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Venezuela, em Bra
sília, a 17 de maio de 1988. 

_2.. o- Acordo tem por objetivo aproximar 
as cinematografias do Brasil e da Venezuela, 
através da defmição de mecanismos prevendo 
a concessão de facilidades para a produção 
de filmes conjuntamente por cineastas dos 
dois países, ampliando dessa forma o leque 
de fontes fmanciadoras possíveis, aspecto 
sempre importante na produção cultural. 

Brasília, 30 de junho de 198_8. -José Sar
ney. 

Em 14 de junho de 1988 

DDCIDAIISRC/T72/SOAC-L00-F08 
A Sua Excelência o Senhor 
José Samey, Presidenté da República 

Senhor Preside_nte, 

Tenho.ahonra_de submeter_à alta aprecia· 
ção de Vossa Excelência o texto do Acordo 
de Cc-produção Cmematográfica Brasi!Nene
zUeJa,- ãSsinado em Brasília, ein 17 de maio 
de 1988. 

2. O Acordo em tela tem por objetivo apro
ximar as cinematografias dO Brasil e dã Vene
zuela, através da definição de mecanismos 
prevendo a concessão de facilidades para a 
produçãÓ de filmes conjuntamente por ci
neastas dos dOis países. 

3. Uma primeira vantagem propiciada pe
lo Acordo a realizadores brasileiros e venezue
lanos é a possibilidade de se contar com só
cios de ambos os paises para os projetas, am
pliando dessa forma o leque de_ [antes fman
ciadoras possíveis, aspecto sempre importan
te na produção cultural. 

4. A1ém da vantagem de caráter financeiro 
acima mencionada, releva notar que o Acordo 
permitirá um contato mais intenso entre ci-
neastas, atares e técnicos dos dois países. 

5. No que se refere ao texto em si, do 
ponto de vista prático, o principal di:;positivo 
previsto está contido no_artigo II, que dedara 
serem nacionais as s::o-produções realizadas 
nos termos do Acordo, permitindo-lhes, desta 
forma, usufruírem dos benefícios de que go
zam os filmes nacionais (principalmente a re
serva de mercado). 

6. O texto do Acordo ora assinado foi pro
poSto pela Direcct6n de la Industria CineíTiato
gráfica, do Ministério do fomento da Vene
zuela, tendo sido ouvidos~ da parte brasileira, 
o Ministério da Cuhura e as demais entidades 
oficiais da área de cinema, a saber, a Embra
filme e o Concine, quE: coordenou a análise 
das propostas venezuelanas. 

7. Nessas condições, submeto à elevada 
consideras:ão de· Vossa Excelência o anexo 
projeto de Mensagem a_o Congresso Nacional, 
para_o_encaminhamento do texto do Acordo 
de Cc-produção Cinematográfica BrasiiNene? 
mela à .aPreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito.-Ro
berto de Abreu Sodré. 
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ACORDO DE CC-PRODUÇÃO 
ONEMATOGRÁFICA ENlRE O GOVERNO 
DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBUCA 
DA VENEZUElA 

O Governo da Repúbltca Federativa do Brasil 
•e 
O GOverno da República da Venezuela 
(doravante denominados "Partes"), 

Animados pelo propósito de facilitar a pro
dução em comum de filmes que, por sua qua
lidade artística e técnica, contribuam para o 
desenvolvimento das relações culturais e co
merciais entre os dois paises, e que sejam 
competitivos tanto nos respectivos territórios 
nacionais como noS de outros países. 

Acordam ó seguinte: 

1-CO-PRODUÇÃO 
ARTIGO I 

Para efeitos do presente Acordo, as Partes 
entendem por "filme de cc-produção brasi
leiro- venezuelana"-uma película de duração 
não inferior a 70 minutos para os longa-me
tragens, e não inferior a 4 minutos para os 
curtas e médias metragens, em todos os for
matos e meios, rea1izada por um ou mais pro
dutores brasileiros, conjuntamente com um 
ou mais produtores venezuelanos, e conforme 
as disposições mendonadas nos Artigos do 
presente Acordo, com base em um contrato 
estipulado pelas empresas cc-produtoras e 
devidamente aprovado pelas autoridades 
competentes de cada país: no Brasil, pelo Con
selho Nacional do Cinema (Concine), do Mi
nistério da Cultura, e na Venezuela, pela Direc
ci6n de la lndusttia Gnematográfica, do Minis
tério do Fomento. 

ARTIGO 11 

As películas realizadas em co--produção cm
tre ambas as Partes serão consideradas como 
películas nacfonais pelas autoridades compe
tentes de ambos países, sempre e quando se
jam realizadas em conformidade às disposi
ções legais vigentes em cada país. Tais fUmes 
se beneficiarão das vantagens previstas para 
o filme nacional por disposições de lei vigente 
ou que venha a ser promulgada em cada país 
cc-produtor. 

ARTIGO lO 

Para gozar dos benefícios do presente Acor
do, os cc-produtores deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos pelas suas próprias 
leis nacionais e com os requisitos estabele
cidos pelas Normas de Procedimento, indica
das no Anexo "A" do presente Acordo e que 
se consideram parte do mesmo. 

ARTIGO IV 

1. Na cc-produção dos fUmes. a propor
ção dos respectivos apartes dos cc-produto
res dos dois países poderá variar de 30% a 
70%. Nos casos de cc-produção com tercei
ros países, a participação financeira minori
tária poderá ser de até 20% do custo total, 
de acordo com a legislação vigente em cada 
pais. 

2.._- Para efeito dos cálculos percentuais 
mencionados no parágrafo anterior, os apor
tes de cada cc-produtor terão va1ores propor
cionais no conjunto da cc-produção, indepen
dentemente de seu valor monetário. Tais valo
res se regerão pela Tabela de Percentagem 
de Aportes, especificada no Anexo "B" do pre
sente Acordo e parte integrante do mesmo. 

3. A participação artlstica e técnica na cc
produção se regerá pela Tabela de Pontuação 
especificada no Anexo "C" do presente Acor
do e parte integrante do mesmo. 

ARTIGO V 

1. Os rumes deverão ser rea1izados com 
autores, têcriicos e· intérpretes âe nacionali
dade brasileira ou venezuelana, ou estrangei
ros coffi Visto de·Residência em um dos do!s 
países. Tendo em conta as exigências da pro
dução, será consentida, mediante prévio acor
do entre as Partes, a participação de estran
geiros não reSidentes, segundo a legislação 
vigente em cada pafs. 

2. Os diretores das cc-produções deverão 
ser nacionais ou residentes em um dos dois 
países cc-produtores. 

3. Os cc-produtores não poderão impor 
nenhuma espécie de supervisão artistica ou 
cargo análogo superior ao diretor, ou junto 
a ele. 

ARTIGO VI 

1. A revelação dos negativos se realizará. 
em princípio, nos laboratórios de urna das Par
tes. 

2. O processamento das cópias destina
das à programação em cada uma das Partes 
será efetuado nos respectivos países. 

3. Para cada filme de cc-produção, serão 
preparados um negativo e um contratipo, ou 
um negativo e um intemegativo. 

4. Cada cc-produtor será proprietário de 
wn (legativo ou de um c:::ontratipo. 

5. O co-produtor majoritário será o encar
regado da custódia dos negativos originais de 
imagem e som. 

6. O co-produtor minoritário poderá, me
diante prévio acordo com o cc-produtor majo
ritário, dispor do negativo original. 

ARTIGO VIl 
A divi$ão de bilheterias nos mercados deve

rá ser proporcional à participação percentual 
dos cc-produtores na produção do filme, salvo 
no caso de os produtores realizarem acordo 
em termos específicos, com a aprovação das 
autoridades competentes de ambas Partes. 
Essa repartição poderá efetuar-se por inter
médio de uma divisão de mercados, de uma 
distnbuição compartilhada dos mesmos mer
cados, ou ainda por uma combinação destas 
duas fórmulas. 

ARTIGO VIII 

1, A distribWção nos mercados intemacio
mUs comj:tiirtilhados será negociada pelo cc
produtor cuja participação seja majoritária na
quele mercado, consultados previamente os 
demcUs cc-produtores. 

2. Nos mercados lntemaclonals compar
tilhados na base de 50% para c8da Parte, a 

negociação s~rá levada a cabo por ambos cc
produtores. O co-produtor que receber uma 
oferta deverá comunicá-Ia formalmente ao ou
tro, o qual, por sua vez, terá um prazo de cinco 
dias, contado a partir do recebimento da co
municação, para apresentar uma melhor ofer
ta 

ARTIGO IX 

Será promovida com particular interesse a 
realização de filmes com especial valor artís
tico e financeiro, entre empresas produtoras 
das duas Partes e empresas de outros países 
com os quais uma ou outra Parte esteja ligada 
respectivamente por acordo de CC?·pr~ução. 

ARTIGO X 

1. Os créditos que enCabeçam os filmes 
de cc-produção deverão indicar, em quadro 
separado, tanto as empresas produtoras como 
o enunciado "Có.:Produção Brasileiro-Vene
zuelana", ou "Co-producción Venezuelano 
Brasilefta", conforme os respectivos aportes 
de cada país. 

2. Os filmeS seiáo apresentados nos Festi
vais Internacionais pelos países _cc-produtores, 
mencionados em ordem segundo a sua parti
cipação percentual. 

3. Nas películas de cc-produção meio a 
meio, será _citado em primeiro lugar o país 
da nacionalidade ou da residência do diretor. 

4. Os prêmios, subvenções, incentivos e 
demais benefícios econômicos _que forem 
concedidos aos filmes poderão ser repartidos 
entre os_co-produtores, de acordo com o esta
belecido no contrato de cc-Produção. 

5. Todo prêmio que não seja efetivo, isto 
é: distinção honorífica ou troféus concedidos 
em terceiros países a filmes rea1izados segun
do as normas estabelecidas neste Acordo, será 
conservado _em depósito pelo cc-produtor 
majoritário, ou segundo estabeleça o contrato 
de cc-produção. 

ARTIGO XI 

As Partes concederão facilidades para a dr
cul~~o e permanência do pessoal _artístico 
e técnico que participe das películas realizadas 
em cc-produção, de_ conformidade com o pre
sente Acordo. Igualmente, serão concedidas 
fadlidades para a importação e exportação 
temporária, nos dois países, do material ne
cessário para a realização das co-produções, 
segundo as normas vigentes sobre a matéria 
em cada país. 

li-INTERCÂMBIO 
ARTIGO XII 

1. A importação, exportação e distribuição 
dos filmes declarados nacionais estará subor
dinada à legislação vigente em cada país. Cada 
parte facilitará, em seu próprio território, a difu
são do filme reconhecido coino nacional pela 
outra parte. 

2. A transferência de divisaS relativas ao pa
gamento de materiais, serviços prestados e 
bilheterias, resuhantes da venda e comercia
lização dqs filmes, efetuar-se-á segundo as 
normas estabelecidas no c_ontratq de cc-pro
dução e em conformidade à legisJação vigente 
em cada país. 
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In-DISPOSIÇ6ES GERAIS 
ARTIGO XIII 

As autoridades competentes das duas par· 
tes se comunicarão as informações de caráter 
técnico e financeiro relativas às cc-produções. 
ao intercâmbio dos filmes e, em geral, aquelas 
que se refiram às relações cinematográficas 
entre os dois países. 

ARTIGO XIV 

O não-cumprimento de uma ou mais cláu
sulas do contrato celebrado pelas empresas 
co-produtoras dará direito à parte afetada ou 
agravada a denunciar judicialmente a outra 
ou outras na jurisdição de sua escolha. 

ARTIGO X!/ 

Será criada uma Comissão Mista que terá 
como atribuição velar pela execução do pre
sente Acordo, bem como examinar e resolver 
as dificuldades de sua ap~cação. Tal Comis
são será integrada, da parte brasileira, por 
do[s representantes indicados pela Coordena· 
daria de Relações Institucionais do CONCINE, 
e da parte venezuelana, por um representante 
da Dirección de la Indusbia Cinematográfica 
e por um representante eleito pelas entidades 
cinematográficas. 

ARTIGO XVI 

Cada Parte notificará à outra do cumpri
mento dos procedimentos exigido pelas legis
lações respectivas para a aprovação do pre
sente Acordo, o qual entrará em vigor a partir 
da data de recebimento da última destas notifi
cações. 

ARTIGO XVII 

1. O presente Acordo terá uma duração de 
cinco anos, podendo ser renovado automati
camente por periodos iguais e sucessivos. 

2. O presente Acordo poderá ser denun
ciado por qualquer uma das Partes mediante 
notificaçào pOr via diplomática, e a denúncia 
surtirá efeito seis meses depois de recebida 
a respectiva notificação. 

3. A qualquer momento, as Partes poderão, 
por via diplomática, propor módificações ao 
presente Acordo. Quando aprovadas pelas 
Partes, tais modificações entrarão em vigor 
na forma prevista no Artigo XVI. 

Feito em Brasília, aos 17 dias do mês de 
maio _de 1988, em dois originais, nas línguas 
portuguesa e espanhola, sendo ambos os tex
tos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da República da Venezuela: 
Gennán Nava Canil/o. 

ANEXO"A~ 

NORMAS DE PROCEDIMENTO PARA A 
EXECUÇÃO DO ACORDO DE 

CD-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO NA REPÚBUCA DA VENEZUELA 

Para aplicação do Acordo de Cc-produção 
Cmematográfica Brasil-Venezuela subscrito 

na data de hoje, se estabelecem as seguintes 
Normas de Procedimento: 

e) a sorna das contribuições totais de cada 
cc-produtor; 

1. As solicitações de_ admissão dos bene
fícios da cc-produção _cinematográfica bem 
corno com o contrato de cc-produção anexo, 
depositar-se-ão simultaneamente, nas respec
tivas administrações, no mínimo sessenta dias 
antes do_começo da rodagem da película. 

f) a repartição de bilheterias e de merca
dos; 

g) a indicação de data-limite para o inícto 
da rodagem dq filme. · 

2.4. O plano de execução financeira e o 
orçamento dos gastos. 

2. _A docwnentaç_ão requerida para a ad
missão deve ser a seguinte: 

2.5. A ficha técnica e artística completa e 
a nacionalidade dos participantes. 

2.l.'~Os documentos que certifiquem a 
propriedade legal por parte dos cc-produtores, 
dos direitos de autor sobre_ a obra a realizar, 
seja esta uma história priginal ou uma adap· 
tação. 

2.6. O plano de trabalho, com a indicação 
dos países onde serão efetuadas as rodagens 
de cada seqüência. 

22 ~Um roteiro detalhado com os diálo
gos do filme. 

2.3- O ·contrcito de -co-;.produção (um 
exemplar firmado e rubricado em três vias, 
que devem ser registradas ante as autoridades 
competentes- de ambos paíseS). Tãl contrato 
deverá precisar no seu anexo: 

3. Enquanto a cc-produção estiver sendo 
realizada, e até o término da mesma, poderão 
ser introduzidas modificações no contrato de 
cc-produçãO originalmente registrado, inclU
sive as referentes a variação das participações 
percentuais, a repartição de território e à subs
tituição de um dos cc-produtores. 

a) o título do filme; 
b) o nome do autor do argumento e do 

adaptador, se se tratar de argumento baseado 
em obra literária; 

-3.1 -A substituição de um cc-produtor se· 
rá admitida somente em casos_ excepcionais 
e pOr m-otivos reconhecidos como válidos pe
las duas administrações. 

c) o no_rne_ do di((:tQr; 
d) os custos totais; 

3.2 -As ffiodifica:çoes eventualmente in
troduzidas no contrato original deVerão ser no
tificadas às autoridades de cada país, e por 
estas aprovadas. 

ANEXO ~s• 

Cargos 
TABCLA OC. PeRCENTAGENS ()( APmTES 

Mínhoo 

01retor 5 
Roteirista 2 
Dlretor ov Ct-.erc de PrOWção Z 
Dlreto,. de r-otogr<~f ia 2 
Olretor de Arte 1 
etoere ou En(lcrotoe1ro dCl 50111 I 
Direitos de Ad.Jpta~ão O 
CO!:Jposltor Musical I 
Protagonistas 8 
A tores recund6.r los 2 
Técnicos 00 r I Imagem (rodage~~~) 10 
uaterials CSClogrâf lc:os: 2 
1Aater1als de vestuârio e do 11aquiagea 2 
localizar;ão e transpcrte 6 
Material VIrgem ( lmagerR e som) S 
Montagem 3 
Gravacão ~s lca 1 2 
Reprod!ção do SOCI! 2 
La!Joratór lo 7 
Scg.~ros 1 
CUstos espec la Is O 

ANEXO ·c~ 
TABElA DF. PONTUAÇÃO PARA O 

CÁLCULO OA PARTICIPAÇÃO 
ARlfSTJCA E ifCNICA.M)S 

FILMES OE Cü-PrlOOOÇÃO 
Cargos Pontos 

Oiretor 
Assistentes de dlreção 
St'..r lpt 
Roteiro 

- Olretor de fotografia 
Operador 00 cã~ra 
FOQJista 
Ctoefe de Eletricldade 
Chefe de ldflq..~lnas 
Sonoplasta de ca111p0 
lo!icrofonista 
llacJJ I ador 
VG'Stuar is ta 
a-.ere ele Prooocão 
Mo.i:slc:a 
EfelfOS espectais 
Oiretor Ar~ ist lco 
Montador 
Protagonista 

, A tores secun_dár los 

Total: 

,. 
• 
' • • • 
' ' ' • 2 

' 2 
6 
6 

' 5 • 10 
6 

100 

• 3 

' 5 
3 , 
5 ,. 
5 

• 
" , 
5 

• 5 
10 

' 10 

(l Comissão de RelaçÕes Exteriores e Defesa Nacional} 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 18, DE 1989 

(N~ 138/86~ na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre TranS
porte Aéreo entre o Governo da República 
Federativa do BrasU e o Go~o do Ca
nadá, firmando em Brasl1ii1 em 15 de 
maio de 1986. 

O Congresso Nacional decreta~ 
Arl 1 \' Fica aprovado o texto do Acordo 

sobre Transporte Aéreo entre o Governo da 
República Federativa_do Brasil e o Governo 
do Canadá, firmado em Brasília, em 15 de 
maio de 1986. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa resultar revisão do acordo, ou 
emenda 

Art. 2~ Este decreto leglslativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 314, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art 
44, inciso I, da Constituição Federa1, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex~ 
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o_ texto do Acor~ 
do sobre Transporte Aéreo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá, firmado em Brasília, em 15 de 
maio de 1986. 

Bras~ ia. 3 de julllo de 1986. -José Samey, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DTCICAI/ 
DCS/156/ EIRA-L00-G08, DE 2 DEJU
LHO DE 1986, DO SENHOR MI1i!STRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÇiES EXTERIO-
RES. . 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Sarney, 
Presidente da República 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à alta conside~ 
ração de Vossa Excelência o anexo Acordo 
sobre Transporte Aéreo entre- o- Go\lemcraa 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá, fumado em Brasília, em 15 de 
maio de I 986. 

2. Além da formalização das relações aero
náuticas entre os dois pãíses, o Acordo Aéreo 
visa a possibilitar o estabelecimento de serviço 
aéreos regulares diretos de passageirOs, carga 
e correio entre o Brasil e o Canadá. O docu
mento negociado desempenhará, também, 
importante papel em prol do estreitamento 
das relações diplomáticas e do aprimoramen
to dos vínculos económicos, comerda!s e cul
turais com o Canadá. 

3. O Acordo Aéreo Brasii-Canàdá, noS mol
des dos instrumentos aeronáuticos firmados 
pelo Brasil, consiste de uma parte geraJ, um 
Anexo e um Quadro de Rotas. O referido docu
mento reafirma a filosofia, os princípios e as 
disposições constantes da Convenção de 
Aviação Civil Internacional, assinada em Chi-

cago, _em 7 de dezembro de 1944, quanto 
à conveniência dos seMços de transportes áe
reos entre ambos os pafses, 
- 4. O Acordo estabelece__os direitos e deve

res das Partes para a exploração de serviços 
aéreos.regulares internacionais e contém dáu· 
sUlas em matéria de capaddade, designação 
de empresas, tarifas, transferências e receitas 
pelas empresas designadas, vôos não regula
res~ pagamento de taxas aeroportuârias, de 
navegaÇão aérea e de comunicações, e segu
rança da aviação entre outras. 

5. O Anexo ao citado instrumento consigna 
os direitos comerciáis de tráfego a serem exer~ _ 
cidos pelos_ transportadores designados pelas 
pontes; bem·como para os Quadros de Rotas, 
brasileirO~ e canadense, que serão operados 
pelas respectivas empresas aéreas nacionais. 

6. Em vista do interesse em se fornializar 
e disciplinar as relações brasileiro-cananden
ses no setor de transporte aéreo internacional, 
permito-me submeter a Vossa Excelência o 
anexo projeto de Mensagem ao Congresso 
Na~lonal, a fim de que o referido ato interna· 
clonai seja encaminhado à apreciação do Po· 
der Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelênda, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. -
Abreu Sodré. 

ACORDO S'OBRE TRANSPORTE AÉREO 
ENTRE O GOVERNO DÁ REPÚBLJCA 

" FEDERATIVA DO BRASIL E 
O GOVERNO 00 CANADÁ 

lndlce 

ARTIGO- TfrULO 

i-Definições_ 
ll.:..::.. Concessão de Direitos 
rn- Quebrã de Bitola 
IV- Designação 
V -Autorização 
VI- Revogação e Umitação de Autorização 
VIl- Aplicação de Leis 
VIII- Reconhecimento de Certificados e li

cenças 
IX-Segurança de Aviação 
X-- Taxas aeroportuárias e sobre outras 

instalações 
-JQ- Capacidade 
XII- Estatísticas 
XIII- Taxas alfandegárias e outros grava-

rnes 
XIV- Tarifas 
XV -Vendas e Transferência de Receitas 
XVI- Representação técnica e comercial 
X\III- Vôos não regulares 
XVIII- Consultas 
XIX-Emendas ao Acordo 
XX-Solução de Controvérsias 
XXI- Denúncia 
XXII- Registro na OACI 
XXII- Convenções Multilaterais 
XXIV- Entrada em vigor 
XX:V-Títulos. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO. 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLJCA 

FEDERATlVA DO BRASIL E 
O GOVERNO DO CANADÁ 

O GQvemo da República Federativa do Brãsil 
e 
O "GovernO do Canadá. 

(Aqui denominados Partes Contratantes), 
Sendo Partes da Convenção sobre Aviação 

Qvil IntEúnacional aberta para aSsinaturas, em 
Chicago, em 7 de dezembro de 1944. 

Desejando concluir qm_ Ac;ordO -tóniple
mentar à mencionada ConvençãO piil-a O frrn 
de estabelecer seiViços aéreos comerciais en· 
tre e _a!êm de seus respectivos territórios. 

Acordam o seguinte: 

·ARTIGO! 
· Def"mfçóes 

Para _os fins do presente Acordo, a menos 
que estabelecido de outra maneira. 

a) "Autoridades Aeronáuticas" significa, no 
caso da República do Brasil, o Ministro da 
Aeronáutica, e, no caso do Canadá, o MiniStro 
de Transporte e a ConifSSão Canadense de 
Transporte, ou em ambos os casos, qualquer 
outra autoridade, ou pessoa, com poderes de 
exercer as funções atualmente desempenha· 
das por eSsas autoríC!ades; 

b) "Serviços Acordados", significa os seiVi
ços aéreos regulareS, nas rotas especificadas 
no Anexo deste Acordo, para o transporte de 
passageiros, carga e mala postal, separada
mente ou em cornbin?~-ç_ão; 

ci "Acordo" significa o presente Acordo o 
seu Anexo_ e quaisquer emendas a este Acordo 
e a seu Anexo; ___ _ 

d) "Convenção" significa a Convenção so
bre Aviação Civil Internacional aberta para as
sinaturas, em Chicago, em 7 de dezembro 
de 1944, e inclui qualquer Anexo adotado nos 
tennos do Artigo 90 dêssa Convenção e qual
quer emenda a esses Anexos ou à Convenção, 
nos termos dos Artigos 90 e 94,_ desde que 
esses Anexos e emenClas tenhãm sido adota
dos pelas duas partes contratantes; 

e) "Empresa Designada" significa a em
presa aérea que tenha sido designada e auto ri· 
zada nos termos dos Artigos IV e V deste Acor
do; 

f) ''Tarifa" significa o preço a ser pago pelo 
transporte de passageiros, bagagem e carga 
e as condições sob as quais este preço se 
aplica, incluindo, em cumprimento às leis e 
aos regulamentos internos, os preços e as 
condições de agenciamento_e_outros serviços 
realizados pelo transportador relacionados 
com o transporte aéreo, mas excluindo a re
muneração e as condições de transporte de 
mala postal; 

g) "Território", "Serviço Aéreo", "Serviço 
Aéreo Internacional", "Empresa Aérea", "Pau· 
so para fms não comerciais" deverão ter os 
significados especificados nos Artigos 2 e 96 
da Convenção; 

h) "Quebra de Bitola" significa a operação 
de um dos serviços acordados por empresa 
designada, de modo que um trecho da rota 
seja operado, consoante o Artigo DI deste acor· 
do, por aeronave de capacidade diferente da
quela utilizada em outro trecho. 
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ARTIGO li 
Concessiio de Direitos 

1. Cada Parte Contratante concede à outra 
Parte Contratante, salvo estipuJação em con
trário no Anexo, os seguintes direitos para a 
exploração de serviços aéreos internacionais 
pela empresa, ou pelas empresas designadas, 
pela outra Parte Contratante: 

a) sobrevoar o território da outra Parte Con
tratante; 

b) pousar, no citado território, para fins não 
comerciais; e 

c) pousar, no citado território, na explora
ção das rotas especificadas no Anexo, com 
o objetivo de embarcar e desembarcar tráfego 
internacional de passageiroS, carga e mala 
postal, transportado separadamente ou em 
combinação. 

2. Nenhum dispositivo do parágrafo 1 
deste Artigo conferirá à empresa designada 
de uma Parte Contratante o privilégio de em
barcar, no território da outra Parte Contrante, 
passageiros, carga e mala postal destinados 
a outro ponto no território claquela Parte Con
tratante. 

ARTIGO lU 
Quebra de BikJ/a 

Uma empresa designada de uma Parte Con- . 
tratante poderá efetuar a quebra de bitola em 
qualquer ponto da rota especificada, desde 
que observadas as seguintes condições: 

i) quando justificado por razões de e<:ono
mia operacional; 

ü) que a capacidade da aeronave utilizada 
no trecho da rota mais distante do território 
da Parte Contratante, que designou a empresa, 
não seja de capacidade superior àquela da 
aeronave utilizada no trecho mais próximo; 

ili) que a aeronave de menor capacidade 
deve operar, unicamente, em conexão com 
a aeronave de maior capacidade, sendo os 
horários programados para tal; a primeira ae
ronave chegará ao ponto de conexão com 
o objetivo de transportar tráfego transferido 
de, ou a ser transferido para, aeronave de 
maior capacidade; e sua capacidade será de~ 
terminada levando em conta este objetivo; 

iv) que haja um adequado volume de tráfe
go em trânsito de, ou para, outro território; 

v) que a empresa aérea não faça propa
ganda para o público ou indtque por outro 
meio que o serviço se origina na escala em 
que ocorre a troca de aeronave, a menos que 
permitido no Anexo; 

vi) que, em conexão com o vôo de a.ero
'ave que ingressa no território da outra Parte 
.:Ontratante, somente um vôo poderá ser reali
w.do partindo daquele território a não ser que 
a Autoridade Aeronáutica da otrtra Parte Con
tratante autorize a operação de mais de um 
vôo;e 

vii) que os dispositivos do Artigo XI do pre
se~ Acordo regerão todas as operações fei
tas com quebra de bitola. 

ARTIGO IV 
DesignaÇão 

Cada Parte Contratante terá o direito de de
signar, por nota diplomática, uma empresa 

aérea, ou empreSas aéreas, para operarem os 
serviços acordados-nas rotas especificadas no 
Anexo para aquela Parte Contratante e de 
substituir outra empresa aérea por aquela pre
viamente designada. O número de empresas 
designadas por cada Parte Contratante não 
deverá exceder a 2 (dois), em qualquer mo
mento. 

ARTIGO V 
Autorização 

L Após o recebimento da notificação d ... 
designação, ou da substituição, nos termos 
do Art. IV deste Acordo, as Autoridades Aero
náuticas da outra Parte Contratante deverão, 
d_tt~do com suas leis .e. regulamentos, con
ceder, sem demora, à empresa aérea, ou às 
empresas aéreas designadas a;; autorizações 
necessárias para a exploração dos serviços 
acordados, para os quais a referida empresa 
aérea tenha sido designada. 

2. --Ao rec-eber as referidas autorizações, a 
empresa aérea poderá iniciar, a qualquer mO
mento, a exploração dos serviços acordados, 
total ou parcialmente, bastando que a empre
sa aérea satisfaça os requtsitos previstos neste 
Acordo e que as tarifas sejam fixadas, em con· 
sonância com as disposições do Artigo XIV 
do presente Acordo. 

ARTIGO VI 
Revogaçáo e Limitaç§o da Autorização 

1. As Autoridades Aeronáuticas de cada 
Parte Contratante terão o direito de negar a 
concessão das autorizações mendonadas no 
Artigo V deste Acordo com relação à empresa 
aérea designada pela outra Parte Contratante. 
de revogar, ou de suspender, tais autorizações, 
ou de impor condições, em caráter temporário 
ou permanente: 

a) se a empres_a aére.a não lograr compro
var perante as referidas Autoridades Aeronáu
ticas que ela cumpre com as leis e regula
mentos aplicados regularmente por aquelas 
Autoridades, nos termos da Convenção; 

b} se a empresa n~ío-cumprir as leis e regu
lamentos daquela P:arte Contratante; 
· c)_ se não tenha dempnstrado que uma par

te _su_b~cial da propriedade e o controle efe
tivo da empresa aérea pertenÇam à Parte Con
tratante, que a designou, ou a seus nacionais; 
e 

d) se a empresa aérea, de qualquer forma, 
deixar de optar conforme as condições pres
critas neste Acordo. 

-2. Salvo necessidade de se impor medidas 
imediatas para evitar infrações às leis e regula
mentos acima menciQí!ados, os direitos enu
merados no parágrafo 1 deste Artigo somerite 
serão exercidos após a realização de consultas 
com as AutOridades Aeronáuticas da outra 
Parte Contratante, ern confQ(midade com o 
Artig'o XVIII deste Acordo. · 

ARTIGO VIl 
Aplicação de Leis 

1: As leis, regulamentos e práticas de uma 
Parte Contratante relativos à entrada em seu 
território, permanência ou saída de aeronaves 
engajadas na navegação aérea int~macional, 
ou à operação e à navegação~ tais aeronaves 

deverão se aplicar à empresa aérea designada, 
ou às empresas designadas, da outra Parte 
Contratante, durante a entrada, saída e perma
nência no seu território. 

2. AS leis e regulamentos de uma Parte 
Contratante relativos à entrada, liberação, trân
sito, imigração, passaportes, alfândega e qua
rentena deverão ser réspeitados na empresa 
aérea designada, ou pelas empresas desig· 
nadas, da outra Parte Contratante, pelas tripu
lações e pelos passageiros, e serão aplicados 
à cargo e à mala postal em trânsito, na entrada, 
mi saída e no interior do território daquela 
Parte Contratante. . _ 

3. Os passageiros em trânsito pei_o territ6· 
rio de qualquer Parte Contratante estarão su· 
jeitos, unicamente, a um controle simplificado. 
As bagagens e carga em trânsito direto estarão 
isentas de direitos alfandegários e de outras 
taxas similares. 

ARTIGO VIII 
Reconhecimento de Cerfjficados e Licença 

1, Os certificados de navegabilidade, as 
cartas de habitação e a_s licenças expedidas, 
ou revalidadas, por uma Parte Contratante e 
ainda em vigor serão reconhecidos como vá1_i
dos pela outra Parte Contratante para o fim 
de exploração dos serviços acordados nas ro
tas especificadas no Anexo, desde que tais 
certificados e licenças tenham sido expedidos 
ou-reValidados, em conformidade com a:s nor
mas estabelecidas pela Convenção. Cada Par
te Contratante se reseJVa o direito, entretanto, 
de não reconhecer, relativamente ao sobrevôo 
de seu território, as caçta.s de habitação e as 
licenças concedidas aos seus próprios nacio
nais pela outra Parte COntratante. 

2. Se os privilégios, ou condições das li
cenças, ou certificados, mencionados no pará
grafo 1 supra expedidos pelas Autoridades Ae
ronáuticas de uma Parte Contratante_ a qual
quer pessoa, ou à empresa aérea designada, 
ou relativa à aeronave explorando os _serviços 
acordados nas rotas especificadas no Anexo. 
permitam uma diferença com relação às nor
mas estabelecidas na Convenção e havendo 
tal sido notificada à organização da Aviação 
Civil Internacional, as Autoridades ~ron_á\.1· 
ticas da outra Parte Contratante poderão, se. 
necessário, solicitar consultas com as Autori
dades Aeronáuticas daquela Parte Contratan
te, em conformidade com o Artigo xvm deste 
Acordo, a fim de assegurar que a citada prática 
lhes é aceitável. Caso não se lograr, através 
das consultas, um entendimento em matérias 
de segurança de vôo, poderão as Autoridades 
Aeronáuticas da Parte Contratante que solici
taram as consultas negar as autorizações refe
ridas no Artigo V deste Acordo, revogar, ou 
suspender tais autorizações, ou impor condi
ções, em caráter temporário ou permanente. 

ARTIGO IX 
Segurança de Aviaç5o 

1. As Partes Contratantes agirão em con~ 
fonnidade com as disposições da Convenção 
sobre infrações e certos outros atas praticados 
a bordo de aeronaves, assinada em Tóquio, 
a 14 de setembro de 1963, da Convenção-
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para a repressão ao apoderamento ilícito de 
aeronaves, assinado na Haia, a 16 de dezem
bro de 1970, e da convenção para a repressão 
aos atas ilícitos contra a segurança da aviação 
civil, assinado em Montreal, a 23 de setembro 
de 1971. 

2. As Partes Coritrã.tante:S acordam se aju
dar mutuamente, conforme necessário, para 
evitar o apoderamento ilícito de aeronaves e 
outros ilícitos contra a segurança de aerona
ves, aeroportos e instalações de navegação 
aérea, bem como qualquer outra ameaça à 
segurança da aviação. 

3. Na ocorrência de um incidente, ou 
ameaça de incidente, de apoderamento ilítico 
de aeronaves, ou outro ato ilfcito contra a se
gurança de aeronaves, aeroportos e instala
ções de navegação aérea, as Partes Contra
tantes se aUxiJiarão mutuamente, mediante a 
concessão de facilidades de comunicações, 
para pôr ftm, de maneira rápida e segurança, 
a tal incidente. ou ameaça existente. 

4. Cada Parte Contratante concorda em 
acatar as medidas de segurança exigidas pela 
outra Parte Contratante para o ingresso no 
seu território e em tOmar as medidas adequaM 
das para revlsar passageiros e suas bagagens 
de mão. Cada Parte Contratante acolherá, fa
voravelmente, todo pedido da outra Parte Con
tratante, no tocante a medidas especiais de 
segu(a)'lça para a proteção de suas aerOnaves 
ou de s_eus passageiro, em caso de __ am~ça 
específica -

5. As Partes Contratantes agirão de fonna 
compatível cOm as disposições sobre seguM 
rança de aviação estabelecidas pela Organi
zação de Aviação Ovillntemadonal. No caso 
de uma Parte Contratante não observar aque
las disposições, a outra Parte Contratante po
derá, se necessário, solic\tar consultas com 
aquela Parte Contratante. A menos que acor
dado de fonna distinta pelas Partes Contra
tantes, tais consultas terão início dentro de 
60 (sessenta) dias da data do recebimento 
da solicitação. Caso não se logre, através das 
consultas, um entendimento em matéria de 
segurança, poderão as Autoridades Aeronáu
ticas da Parte Contratante, que solicitaram as 
consultas, negar as autorizações referidas no 
Artigo V deste Acordo com respeito à empresa 
aérea designada pela outra Parte Contratante, 
revogar, ou suspender, tais autorizações, ou 
impor condições, em caráter temporário ou 
permanente. 

ARTIGO X 
Taxas Aeroportuárias e sobre 

outras lnstafações 

1. As taxas cobradas no território de uma 
Parte Contratante à aeronave de empresa aé
rea, ou empresas aél-eas designadas, pela ou
tra Parte Contratante, para uso de aeroportos 
e de outras facilidades, não serão superiores 
às taxas impostas à aeronave da empresa aé
rea nacional da primeira Parte Contratante, 
empregada em serviços aéreos internacionais 
semelhantes. 

2. Cada Parte Contratante encorajará a 
realização de consultas entre as autoridades 
aeropoctuárias competentes e as empresas 

aéreas designadas, que utilizam os serviços 
e as facilidades e, nos casos em que for factí· 
vel, por intermédio das organizações represen
tativas das empresas aéreas. 

3. Nenhuma das Partes Contratantes dará 
preferência a sua empresa aérea,- ou a ol:ltfa 
einpresa, em detrimento da empresa aérea 
designada pela outra Parte Coiltratante enga
jada em serviços internacionais semelhantes, 
na aplicação de regulamentos relativos a alfân
dega, imigração, quarentena e outros serviços, 
ou de regulamentos relativos à utilização de 
aei'OpóitóS, a.eróvias, se-rviços de tráficos aéreo 
e demais fadidades sob o controle daquela 
Parte Contratante. 

ARTIGO XI 
Capacidade 

1. As empresas aéreas designadas por 
ambas as Partes Contratantes gozarão de um 
tratamento justo e eqUitativo para explorarem 
os serviços acordados. 

2. Os serviços acordados a serem opera
dos pelas empresas aéreas designadas pelas 
Partes Contratantes--terão como objetivo pri
máriO- oferecimento, com base em razoáveis 
coeficientes de aproveitamento, de wna capa
cidade adequada para atender à demanda 
atua1 e previsível para o_ transporte de pa~a
geiro, carga e mala posta] entre os terrltónos 
das Partes Contratantes. 

- - 3. - Cada Parte Contratante e suas empreM 
sas aéieas designadas levarão em conside
ração os interesses da outra Parte Contratante 
e de suas empresas aéreas_ designadas, de 
modo a não afetar indevidamente os serviços 
oferecidos por esta ú1tima. 

- - 4.- Salvo disposição em contrário prevista 
no Anexo deste Acordo~ a capacidade a ser 
oferecida nas rotas especificadas será apro
vada pelas Autoridades Aeronáuticas de ~
bas as Partes Contratantes e levará em COilSlM 
deraç:ão os princípios estipulados neste Artigo 
e os interess.es das empresas aéreas desig
nadas. 

ARTIGO XII 
Estatfstfcas 

1. As Autoridades Aeronáuticas de cada 
Parte Contratante, fornecerão, ou solicitarão, 
às suas empresas designadas, que forneçam 
às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte 
Contratante. a pedid~ destas, dados estatís-
ticos periódicos ou espedficos, que possam 
ser considerados necessários para rever a ope
ração dos serviços acordados, incluindo, mas 

··nao se limitando a dados estatísticos relacio
nados ao tráfego transportado p9r su.as em
presas aéreas desjgnadas entre pontos nas 
rotas especificadas'no Anexo a este Acordo. 

2. Os métOdoS de transmissão dos dados 
estatísticos serão acordados entre as Autori~ 
dades Aeronáuticas, devendo ser implemen~ 
tados, sem demora, ap6s o irúcio, parcial ou 
total, das operações nos serviços acordados 
por empresas aéreas_ designada de uma ou 
de ambas as Partes Contratantes. 

ARTIGO XIII 
Taxas Alfandegárias e outros Ornvames 

I. Em base de reciprocidade, cada Parte 
Contratante deverá isentar a empresa, ou as 
empresas aéreas designadas da outra Parte 
Contratante até o limite mais amplo pennitido 
pela legislação nacional, das restrições à im
portação, dos direitos alfandegários, dos imM 
postos _de consumo, das despesas de inspe
ção e de outros gravames e taxas incidentes 
sobre a aeronave, combustíveis, lubrificantes, 
provisões técnicas de consumo, sobressalen
tes, incluindo motores, equipamento de uso 
regular, suprimentos de bordo (incluindo bebi
das, fumo e outros· produtos destinados à ven
da aos passageiros em quantidades limitadas 
durante o vôo) e outros artigos, para uso exclu
sivo, relacionados com a operação ou a manu
tenção de aeronave da empresa, ou das em
presas aéreas designadas, da Parte Contra
tante que explora os seiViços acordados, as
sim como bilhetes aéreos, conhecimentos aéM 
reos e qualquer material impresso com o sún
bolo da companlrla e material publicitário dis
tribuído, gréltuitamente, pela empresa aérea 
designada. 

2. As isenções concedidas pelo presente 
artigo se aplicarão aos iritens referidos no pa
rágrafo 1 deste artigo: 

a} introduzidos no território de uma Parte 
Contratante pela empresa, ou pelas empresas 
aéreas designadas, da outra Parte Contratante, 
ou por conta das mesmas; 

b} mantidos a bordo da aeronave da em
presa, ou das empresas aéreas designadas de 
lima Parte Contratante, nó momento da che
gada e da partida do tenitório da outra Parte 
Contratante. 

c} colocados a bordo de aeronave da em~ 
presa, ou ,das empresas aéreas designadas. 
por uma Parte Contratante para serem utiliza
dos na operação_ dos serviços acordados, in
dependente de tais itens serem ou não consu

·midos totalmente .no território da Parte Contra~ 
tante concedente da isenção, contando que 
os artigos não sejam alienados no_ ~ryitório 
da referldã. Parte Contratante. 

3. Os equipamentos normaiS ·ae bordo, 
bem como os materials e as provisões, que 
se encontrem a bordo da aeronave da empre
sa, ou das empresas aéreas designadas, de 
qualquer Parte Contratante, poderão unic~M 
mente ser descarregados no território da outra 
Parte Contratante com ó consentimento das 
autoridades aduaneiras, daquele território. 
Nesse caso, poderão ser colocados sob a su
pervisão das mencionadaS aUtoridades, até o 
momento em que sejam reexportados, ou de 
qualquer forma utilizados de acordo com os 
regu1amentos aduaneiros. 

ARTIGO XIV 
Tarifas 

1. As tarifas a serem aplicadas para o 
transporte nos serviç_os acordados de e para 
o território da outra Parte Contratante, serão 
estabelecidas em nível razoável, levando-se 
em consideração todos os fatores relevantes, 
inclusive os interesses dos usuários, o custo 
de operação, lucro razoável, caracteristicas do 
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serviço e, quando adequado, as tarifas cobra" 
das por outras empresas aéreas, operando na 

, mesma rota, ou em trecho da rota. 
2. -As tarifas mencionadas no parágrafo 1 

deste artigo serão acordadas, se possível, pe
las empresas aéreas designadas pelas Partes 
Contratantes; tal acordo será alcançado, quem
do possível, através do mecanismo interna
cional de coordenação tarifária da Associação 
Intemadonal de Transporte Aéreo. Salvo de
terminação em contrário na-apllcação do pa
rágrafo 4 deste artigo, cada empresa aérea 
designada será responsável somente perante 
as suas Autoridades Aeronáuticas pela justifi
cativa e pelo caráter razoável das tarifas apro
vadas. 

3. As tarifas assim fiXada-s -serão-subme
tidas e recebidas pelas Autoridades Aeronáu
ticas das Partes Contratantes pelo menos qua
renta e cinco (45) dias antes da data prevista 
para sua vigência; em casos-especiais, as Au
toridades Aeronáuticas poderão aceitar um 
prazo menor. Se dentro de trinta (30) dias 
da data do recebimento, as Autoridades Aero
náuticas de uma Parte Cóntiátimte iláo tive
rem notificado as Autoridades Aeronáuticas 
da outra Parte Contratante ·ae seu desacordo 
com a tarifa submetida, a mesma será consi
derada aceita e entrará em vigor na data indi
cada da tarifa proposta. Se um prazo mais 
curto houver sldo acordado pelas Autoridades 
Aeronáuticas para a submissão de uma tarl[a, 
poderá ser igualmente aceito_ que o prazo para 
a notificação de desacordo seja inferior., trinta 
(30) dias. 

4. Se uma tarifa não puder ser fDCada em 
confonnidade .com_ as disposições do pará
grafo 2 deste artigo, ou se no período prexisto 
no parágrafo 3 deste artigo um aviso de desa
cordo tenha sido dado, as Autoridades Aero
náuticas das Partes Contratantes deverão es
forçar-se para fLXar a tarifa de comum acordo. 
CohSultas entre as autoridade_s Ae~:on_á_utlcas 
serão realiz.adas em con(orroidade com o Arti
go XVDI deste Acordo. 

5. - Se as Autoridades Aeronáuticas não pu
derem chegar a um acordo a respeito da tarifa 
que lhes tenha sido _submetida, nos termos 
do § J9 deste artigo, nem sobre a fJXa de qual
quer tarifa, nos termos do § 49 deste artigo, 
a divergência deverá ser solucionada, em con
formidade com as disposições do Artigo XX 
deste Acordo. 

6.8)" Nenhuma tarifa vigorará se as Autori· 
dades Aeronáuticas de qualquer uma das Par
tes Contratantes estiverem-em desacordo com 
a mesma, salvo as disposições previstas no 
§ 39 do art. XX deste Acoido. 

b) As tarifas fotadas conforme as disposi
ções do presente artigo permanecerão em vi
gor, até que novas tarifas sejam estabelecidas, 
nos termos das disposlções deste artigo, ou 
do artigo XX deste Acordo. 

7. Se as Autoridades Aeronáuticas de uma 
Parte Contrante demonstrarem sua insatisfa
ção com uma tarifa fixada, as Autoridades Ae
ronáuticas da outra Parte Contratante serão 
notificadas e as empresas aéreas designadas 
se esforçarão, se lhes for pedido, para chegar 
a um entendimento._Se, no prazo de noventa~ 

(90) dias a contar da data do recebimento 
da notificação, a nova tarifa não puder ser 
fiXada, em conformidade com as dlsposições 
previstas no §§ 29 e 39 deste artigo, o procedi
mento indicado nos §§ 49 5<t deste artigo será 
aplicado. 

S. As Autoridades Aeronáuticas de ambas 
as Partes Contratantes se esforçarão para as
segurar que:_ 

a) as tafifas cobradas e recebidas corres
pondam às tarifas acordadas por ambas as 
Autoridades Aeronáuticas; 

b) nenhuma empresa áerea concederá 
abatimentos sobre tais tarifas. 

ARTIGO lN ---venaas-e Transferêndas 
de Receitas 

1. Cada empresa designada terá o direito 
de proceder à comercialização do transporte 
aéreo no território da outra Parte Contratante, 
de forma direta, ou a sua discrição, terá o 
direito de comercializar os serviçOs de trans
porte aéreo na moeda daquele território, ou 
a sua discrição, e desde que permitido pelas 
leis nadohais daquele território, em moeda 
livremente conversível de outros países e, do 
mesmo modo, qualquer pessoa poderá adqui
rir livremente os serviços de transporte em 
moedas aceitas para venda por aquela empre
sa aérea. 

2. Em conformidade com os respectivos 
regulamentos; sobre câmbio aplicáveis a todos 
os países em circunstâncias análogas, cada 
empresa aérea desigriada terá o direito, a qual
quer- morfteóto, de converter e de transferir 
para o seu país as receitas obtidas com a co
mercialização dos serviços de transporte de 
passageiros, carga e mala postal, deduzidas 
as despesas feitas no território da outra Parte 
Contratante. A conversão e a transferência se
rão efetuadas imediatamente, em conformi
dade com as forma1idades em vigor e às taxas 
de câmbio para pagamentos correntes no mo· 
menro-·da conversão. As despesas correspon
dentes a tais transações não deverão ser supe
riores àquelas cobradas a qualquer empresa 
aérea, que explora serviços internacionais. 

ARTIGO XVI 
Representação 

Técn!Cll e Comercial 

0
_ l. _ A empresa aérea, ou as empresas aé
reas designadas, de uma Parte Contratante 
poderão, em base de reciprocidade, manter 
no território da outra Parte Contratante repre
sentantes e pessoal técrUco, operacional e co
mercial, necessários para a exploração dos 
serviços acOrdadoS. -

do com tais leis e regulamentos, cada Parte 
Contratante deverá_,_e:m base de reciprocidade 
e, sem demora, fornecer as carteiras profissio
nais, os _vistos para trabalhar, ou o_utros docu
mentos semelhantes aos representantes e fun
cionários mencionados no § 19 deste artigo. 

4. Ambas as Partes Contratantes isentarão 
o pessoal empregado na prestação de serviços 
temporários das exfgêllcias da carteira profis
sional, vistos e outros documentos, excetuan
do-se circunstâncias especiais determinadas 
pelas autoridades nacionais competentes. 
Tais carteiras, vistos ou documentos deverão 
ser fornecidos, sem demora, de modo a não 
retardar o ingresso no país do pessoa] interes
sado. 

ARTIGO XVII 
Vôos não regulares 

1. As disposições previstas nos Artigos VII, 
\llll, IX, X, XII, XY, XV( e XVlll deste Acordo 
se aplicarão, também, para vôos não regulares 
Charter operados por empresa transportadora 
de uma Parte Contratante de e para o território 
da outra Parte Contratante, bem como à em
presa aérea que realiza tais vôos. 

2. As disposições do § 1" deste artigo não 
deverão afetar as leis nacionais, nem os regu
larõentoS referentes aOs direitos dos transpor
tadores aéreos de efetúar vôos não regulares. 
ou a atuação de transportadores aéreos ou 
de outros interessados na organização de tais 
operações. 

ARTIGO XVIII 
Consultas 

L No espírito de estreita colaboração; as 
Autoridades Aeronáuticas das Partes Contra
tantes deverão se consultar, periodicamente, 
com vistas a assegurar a implementação e 
o cumprimento satisfatário das disposições 
deste Acordo e do seu Anexo. 

2. As referidas consultas terão início no 
prazo de sessenta (60) dias da data de recebi
mento do pedido correspondente, a não ser 
que seja acordado de outra forma pelas Partes 
Contratantes. -

ARTIGO XIX 
Emendas ao Acordo 

Se uma das Partes Contratantes julgar dese
jável a modificação de qualquer disposição 
deste Acordo, poderá solicitar consuhas com 
a outra Parte Contratante. As referidas consul
tas, que poderão ser entre Autoridades Aero
náuticas e se efetuar através de negociações, 
oU de Corresj:xmdêi1da:, terão inído no prazo 
de 60 (sessenta) dias da data do pedido. Qual
quer modificação acordada com base nas 
consultas vigorará após a confumação por tro
ca de notas diplomáticas. 

ARTIGO XX 
Solução de Controvérsia 

2. As necessidades de pessoal poderão, 
à discrição da empresa aérea de~!gnada _de 
uma Parte Contratante, ser atendidas por seus 
próprios funcionários, ou pelos serviços de ou
tra empresa aérea designada por aquela parte 
Contratante, ou ainda pelos seJViços de qual-
quer organização, companhia ou empresa aé- _ 1. Se qualquer divergência surgir as Partes 
rea chf outra Parte Contratante. Contrantantes relativamente à interpretação 

3. Os referidos representantes e fundo- ou à aplicação deste Acordo, as Partes Contra-
nários estarão sujeitos às leis e regulamentos tantes envidarão, em primeiro lugar, esforços 
em vigor na outra Parte Contiatante__e, de acor- - para s_olucioná-la mediante negociação. 
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2. Se as Partes Contratantes ndo obtive
rem uma solução mecliante negociação, elas 
poderão concordar em submeter a divergên
cia à decisão de uma pessoa ou órgão, ou 
então qualquer Parte Contratante poderá sub
meter a divergência à decisão de um Tribunal 
de três arbitros. um a ser nomeado por cada 
Parte Contratante e o terceiro a ser indicado 
pelos dois arbítros nomeados. Cada uma das 
Partes Contratantes nomeará um árbitro no 
prazo de 60 (seSsenta) dias a contar da data 
em que uma delas receba da outra Parte Con
tratante, pela na diplomática, o pedido de arbi
tragem da divergência e o terceiro árbitro será 
indicado dentro do período posterior de 60 
(sessenta) dias. Se qualquer das Partes COn
tratantes não nomear o seu árbitro dentro do 
prazo especificado, ou·-se o terceiro árbitro 
não for indicado dentro do prazo especificado, 
o Presidente do Conselho da Organização In
temadonal de Aviação Civil poderá, a pedido 
de qualquer das Partes, indicar um árbitro, 
ou árbitros, segundo o caso~ Em todos os 
casos, o terceiro árbitro deverá ser um nado
na! de um terceiro Estado, atuará como Presi
dente do Tribunal e escolherá o local da arbi
tragem. 

3. As Partes Contratantes se comprome
tem a confonna-_se com qua1quer decisão da
da nos termos d~ § 2J deste artigo. 

4. As despesas do Tribunal serão repar
tidas, igualmente, entre as Partes Contratantes. 

ARTIGO XXI 
Denúncia 

Cada Parte Contratante poderá, a qualquer 
momento, após a entrada em vigor deste 
Acordo, notificar a outra Parte, por escrito, pe
los canais diplomáticos, da sua decisão de 
denunciar _este Acordo; ta1 notificação será fei
ta, simultaneamente, à Organização de Avia
ção Civil Internacional. O Acordo deixará de 
viger 1 (um) ano após a data do recebimento 
da notificação pela outra Parte Contratante, 
a menos que seja retirada, de comum acordo, 
antes de expirar esse período. Se o recebi
mento da notificação não for acusado pela 
outra Parte Contratante, essa notificação deve
rá ser considerada recebida 14 (catorze} dias 
após seu recebimento pela Organização de 
Aviação Civil lntemaclonal. 

ARTIGO XXII 
Registro na OACI 

O -presente Acordo e quaisquer emendas 
ao mesmo deverão ser registrados na Organi· 
zação de Aviação CM!Intemacional. 

Pontos Iniciais 
Pontos no Brasil 

Notas: 
Pontas Intermediários 

a serem acordados 

1. Qualquer ponto, ou pontos acima espe
cificados poderão ser omitidos em qualquer, 
ou em todos os serviços, mas todos os servi
ços deverão se origi~r ou terminar no Brasil. 

ARTIGOXXID 
COnvenções Multilaterais 

Se unia COI'lVençãó aeronáutica multilateral 
entrar em vigor para ambas as Partes Contra
tantes, as disposições de tal Convenção deve
rão prevalecer. Consultas, em conformidade 
com o Artigo XIX deste Acordo, poderão ser 
realizadas para determinar o grau ern que este 
Acordo é afetado pelas disposições da con
ven_ç_ijo multilateral. 

ARTIGO XXIV 
Entrada em VJBor 

9 presente ACordo será aplicado, proviso
riamente, pelas autoridades braslleifas e cana
denses, nas suas respectivas áreas de compe
tência, desde a data da sua assinatura, e entra· 
rá em vigor, quando as· Partes Contratantes 
forem mutuamente notificadas, através dos 
canais diplomáticos, do cumprimento de suas 
formalidades constitucionais. 

ARTIGO XXV 
Títulos 

Os títulos utilizados neste Acordo servem, 
unicamente, de referência 

Em testemunho do que os abaixo assina
dos, devidamente autorizados por seus res
pectivos Goveri:tos, assinam o presente Acor
do. 

Feito, em duplicata, em Brasilia aos 15 dias 
d_o mês de maio de 1986, nos idiomas portu
guês, inglês e francês, sendo todos os textos 
igualmente autênticos. Pelo Governo da Repú
bllca Federativa do Brasil: Roberto de Abreu 
Sodré. 

Pelo Govemo do Canadá: Anthony Tu~ 
dor Eyton. 

ANEXO 
Seçãol 

Rota a ser operada pela empresa aérea, ou 
pelas empresas aéreas, designadas pela Repú
blica Federativa do Brasil: 

Pontos no·Canadá 
Montreal, Torõnto 

Pontos Além 
a serem acordados 

2~ Os serviçõs em TOronto serão operadoS 
em perfodo diurno e no terminal aceitável pela 
direção do areroporto, errt conformidade com 
as exigências do Governo do Canadá, no to
cante às ex.ceç:ões à moratória sobre o acesso 
de novas empresas aéreas estrangeiras ao Ae
roporto Internacional de Pearson (foronto). 

3. Para fins do Artigo XI, a empresa aérea, 
ou as empresas aéreas, designadas pela Repú
blica Federativa do Brasil, terão o direito de 
operar duas freqüências semanais, em cada 
direç:ão, com equipamento "DC-10", ou equi
valente. Qualquer modificaçáo de freqüência 
e da___capacidade estabelecida será determi
nada, em conformidade com as disposições 
do artigo XI 

4. A empresa aérea , ou empresas aéreas, 
designadas pelo Brasil deverão apresentar os 
horários às autoridades aeronáuticas do Cana
dá, segundo os regulamentos canadenses. Os 
referidos horários incluirão todos os dados re-

levantes, tais como,_ tipo, modelo e configu
ração da aeronave, freqUências dos serviços 
e pontos a serem operados. Os horários deve
rão ser aceitos, ou aprovados, se estiverem 
em conformidade com as disposições deste 
Anexo. 

Pontos fnlciafs 
Pontos no Canadá 

Pontos Intermediários 
a serem acordadc:-

-ANEXO 
SEÇÃOII 

. Rota a ser 6peradã: Pela empresa aérea, ou
pelas empresas aéreas, designadas pelo Ca
nadá: 

Pontos no Brasll 
Rio de Janeiro, 

São Paulo 

Notas: 
Pontos Além 

a serem acordados 

1. Qualquer ponto, ou-Pontos~ aclma es
pecificados poderão ser omitidos em qual
quer, ou todos os se!Viços, mas todos os servi
ços deverão originar, ou terminar, !:_1.0 Canadá. 

2. Para fins do Artigo XI, a empresa aérea. 
ou empre_sas aéreas, designadas pelo Canadá 
terão o·direito de operar duas freqüências se
manais, em cada direção, com equipamento 
"DC-10", ou equivaJente. Qualquer modifica
ção_ da freqüência e da capacidade estabe
lecidas será determinada em conformidade 
com as disposições do Artigo XJ. 

3. A empresa aérea, ou empresas aéreas, 
designadas pelo Canadá deverão apresentar 
os horários às autoridades aeronáuticas do 
Brasil, segundo os regulamentos bra.sileiros. 
Os referidos horários incluirão tosas os _dados 
relevantes, tais como, tipo, modelo e configu
ração da aeronave, freqüência dos serviços 
e pontos a serem operados. Os horários deve
rão ser aceitos, ou aprovados, se estiverem 
em conformidade __ com as disposições deste 
Anexo. --

(À Comissáo de Relaçóes Extei:iores e 
Defesa Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 19, DE 1989 

(1'1• 139/86, na Cânuua dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperaç§o-Téciuca, GeritíRCa e Tecno
lógica, entre o Oovemo da República Fe
derativa do Brasü e o Govemo da Repú
blica de El Salvador, em BrasDia, em 20 
de maio de 1986. 

O Congresso Naciona1 decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo 

Básico de Cooperação Técnica, Cientifica e 
Tecnológica, entre o Govern-o da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
de El Salvador, em Brasília, em 20 de .maio
de !986. · 

Arl 2~ Este decreto legislativo entrã em 
vigor na data de sua publicação. 
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MENSAGEM No 356, DE 1986 

Excelentíssimos- SerlfiOres Membros do 
.:Ongresso Nacional: _ _ __ _ 

Em conformidade com o disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas ExcelênciaS, -aCOinpanhado de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Es.. 
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do Básico de Cooperação Técnica, Oentífica 
e Tecnológica, entre o Governo da RepúbUca 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
de El Salvador, em Brasí1ia, a 20 de-mato de 
1986. . 

Brasília, 18 de julho de 1986.- José Sar
ney: 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DCOPT/CAJ/ 
DCS/1671ETEC-L-G13, DE 14 DE JULHO 
DE !986, DO SR.J>IINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES· 

A Sua Excelência o Senhor--

José Samey, Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excelência o texto do Acordo 
Básico de Cooperaçã~--T~nica, Oentífica· e 
Tecnológica, concluído com o Governo daRe
pública de E! Salvador, em Brasília, a 20 de 
maio de 1986, por ocasião -da visita oficial 
ao Brasil do Presidente daquele pais. 

2. O referido Acordo visa a promover a coo-
peração técnica e científica entre os dois paí
ses em áreas de interesse mútuo e que melhor 
atendam a seus objetivos de desenvolvimento. 
A cooperação a que se propõe o instrumento 
poderá assumir as seguintes moçjaUda.des: in
tercâmbio de informações, aperfeiçoamento 
profissional, projetas conjuntos, intercâmbio 
de peritos e cientistas, e organizações de semi:-
nários e conferências. 

3. Os pr6grainas e projetas-de cooperação 
técnica e científica a se desenvolverem no âm
bito do Acordo Básico deverão ser periodica
mente avaliados pelas Chancelarias dos dois 
países. 

4. Permito-me encarecer a Vossa Excelên
cia a conveniência de o Governo brasileiro 
ratificar o presente AcordO, pãra o que será 
necess~a autorização prévia do ConQ-resso 
Nacional, conforme os termos do art. 44, inci
so I, da Constituição Federal; 

5. Nessas condições. tenho a honra de sub
meter projeto de Mensagem Presidencial, para 
que Vossa Excelência, se assim houver por 
bem, encaminhe o texto do acordo anexo à 
aprovação do Poder f-egislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. ,
Abreu Sodré. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO T~CNicA. 
CIENTÍFICA E TECNOLÕGICA ENTRE 

O GOVERNO DA REPÚBUCA 
·-FEDERATIVA DO BRASIL E 

O'lOVERNO DA REPÚBUCA 
DE ELSALVADOR 

O GoVerno da República Federativa do Bra
sil 

e 
O Governo da República de El Salvador (do

ravante designados ''Partes Contratantes"), 
À luz de seus objetivos comuns Qe desenvol

vimento económico e social e de elevação 
da qua1idade de vida de seus povos, 

-Consi®i'éiildO que a cooper~ção c:ientífica, 
técnica e tecnológica entre os dois países e 
que a aplicação dOs seuS resultados aos pro
cessos de produção contribuirão para os mú
tuos esforços em prol da consecução de seus 
objetivos comuns, e 

desejosos de desenvolver a referida coope
ração, 
Aco~dam o seguinte: 

ARTIGO! 

As Partes Contratantes determinarão perio
dicamente as âreas em que esforçoS de coo
peração e/ou de pesqUisa conjunta no desen
volvimento de setores específicos dentíflcos, 
técnicos e tecnológicos são de maior interesse 
comum e os mais conducentes à consecução 
dos objetivos deste Acordo. As Partes Contra
tantes estabelecerão prioridades para tal fim. 

ARTIGOU 

1. Ajustes op"eracionais, no âmbito deste 
Acordo, poderão ser concluídos entre órgãos 
governamentais brasileiros e salvadorenl'los, 
designados por cada Parte Contratante, com 
vistas à implementação deste Acordo em 
áreas prioritárias específicas. 

2. Os Ajustes operacionais, celebrados por 
diferentes órgãos e entidades sob a égide des
ta Acordo, entrarão em vigor mediante troca 
de notas diplomáticas. 

3. Os Ajustes operaclonais a que faz refe
rência o parágrafo 1 '? do presente artigo espe
cificarão fontes fi_nanceira$ _e mecanism~ 
operacionais, âe cOnformidade com os objeti
vos específicos e 'as Característicãs dos 6rgãos 
envolvidos, e estabelecerão os procedimentos 
concernentes aos relatórios das atividades de~ 
correntes, a serem submetidos à Comissão 
Mista estabelecida nos termos do Artigo VI. 

ARTIGO III 
A fim de implementar os propósitos deste 

Acordo, as Partes Contratantes concordam 
emo 

a) convocar reuniões para o exame e o in
tercâmbio de informações; 

b) intercambiar professores, cientistas, 
pesquisadores, peritoS e técnicos (doravante 
designados "especialistas"); · 

c) proceder à troca direta c;!e informações 
nos campos relevantes; 

d) proceder à implementação conjunta ou 
coordenada de programas e/ou projetas de 
pesquisa cientifica, de desenvolvimento técni
co e tecnológico, para a adaptação adequada . 

de técnicos e tecnologias a condições reieYan
tes especificas; e 

e/ proceder a outras fOrmas de cooperação 
exigidas pelas c;ircunstâncias e Sobre as quais 
se haja acordado. 

ARTIGO IV 

1. O intercâmbio de informações de natu
reza científica, técnica e tecnológica realizar
se-á entre as Partes Contratantes ou por inter
médio dos órgãos designados por cada uma 
da.s Partes. 

2.-A Parte Contratante, oU o_ órgão desig
nado, que suprir informação dessa natureza 
poderá, se considerar conveniente, solicitar à 
o~a Parte ou órgão qae restrinja a difusão 
de tal informação junto a terceiras Partes. 
Sempre que a divulgação de informação for 
considerada possível ou aconselhável, ambas 
as Partes Contratantes deverão acordar quan~ 
to às condições e ao escopo dessa divulgaçã~. 

ARTIGO V 

A Parte Contratante que receber especia
listas da outra Parte proverá o pessoal adequa
do ne_cessário à di,ç:i_ente implementação da 
atividaQe, projeto ou programa relevante. 

ARTIGO VI 

1. As Partes Contfatantés decidem estabe
lecer uma Comissão Mista de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica, que se reu
nirá alternadamente no B_rasil e em E! Salva
dor, em datas acordadas por via diplomática, 
quando for julgado conveniente por ambas 
as Partes Contratantes, à luz da implemen
tação_deste Acordo e das atividades realizadas 
sob a égide dos Ajustes operacionais a que 
faz referência o Art:igo II. 

2. A Comissão Mista será o roro apropriado 

~j: revisão periódica das áreas prioritárias 
mencionadas no Artigo I; 

-b) formulação de programas de atividades 
bi ou plurianuais; 

c) exame de implementação deste Acordo 
e de Ajustes operacionais, celebrados em con
formidade com o disposto no Artigo D; 

d) apresentação de recomendações a am
bas as Partes Contratãhtes no que diz respeito 
à implementação do pres_ente Acordo, incluin
do os programas iniciados no âmbito de seus 
Ajustes oPeracionais. _ 

3. A Comissão Mista será mantida inror
mada do andamento de projetas e programas 
estabelecfdos por Ajustes operacionais. 

4. A ComiSsão Mista poderá estabelecer 
grupos de trabalho especiais, que poderão 
reunir-se simultaneamente com_as sessões da 
Comissão Mista, ou durante os períodos entre 
as referidas sessões, com vistas a examinar 
os relatórios sobre o progresso das atividades 
mencionadas no parágrafo 3 e a revisar a im
plementação de aspectos específicos deste 
Acordo ou dos Ajustes operacionais ao mes
mo. 

5. Os cont.atos, no âmbito deste Acordo, 
entre as Partes Contratantes. efetuados du
rante os intervaJos das sessões da Comissão 
Mista e reuniões dos grupos de trabalho, serão 

,_-,---- . -------,_ • .o.-:_. 
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reaUzados por via diplomática, ou por inter~ 
médio de _órgãos designados por cada uma 
das Partes. 

ARTIGO VIl 

O financiamento das várias modalidades de 
cooperação científica, técnica e tecnológica 
previstas neste Acordo, bem como os termos 
e condições de diárias, ajudas de custo, gastos 
de viagem, assistência médica e outras vanta
gens a serem asseguradas aos especialistas 
mendonados no Artigo m, b, serão estabe
lecidos nosAjustesoperacioriais a que faz refe
rênda o Artigo II. 

ARTIGO VIII 

Cada Parte Contratante coilcedera aos es
pecialistas designados para exercer suas fun
ções no território da outra Parte, em decor
rência dos Ajustes operacionais previstos no 
Artigo II, bem como aos membros de sua famí
lia imediata: 

a) visto oficial grátis,- válido pelo prazo de 
sua missão no país receptor; 

b) isenção de impostos e demais gravames 
para a importação de objetos de uso domés
tico e pessoal, destinados à primeira instala
ção, desde que o prazo de permanência no 
país receptor seja superior a um ario; 

c) idêntica isenção quando da reexporta
çao dos referidos bens; 

d) isenção de impostos quanto a salários 
e vencimentos a. eles pagos pela instituição 
remetente. No caso de remunerações e diárias 
pagas pela instituição recipiente, será aplicada 
a legislação do país receptor, observados os 
Acordos de bitributação eventualmente firma
dos entre as Partes. 

ARTIGO IX 

Ambas as Partes Contratantes Isentarão de 
todas as taxas e impostos tanto as importa
ções como as exportações de um país a outro 
no tocante a bens, equipamentos e materiais 
necessários à implementação deste Acordo 
e dos Ajustes operacionais ao mesmo. Tais 
bens, equipamentos e materiais serão reex
portados à Parte que os enviar, por ocasião 
do término dos projetas e programas aos 
quais se destinarem, a não ser quando os 
bens, equipamentos e materiais forem doados 
à Parte recipiente. 

ARTIGO X 

A seleção de especialistas será feita pela 
Parte Contratante cedente e deverâ ser apro
vada pela Parte Cori.tiatãnte recipiente. 

ARTIGO XI 

As Partes Contratantes, por mútuo consenti 
mento, poderão buscar o financiamento e ~ 
participação de organizações internacionais 
ou de outros países interessados em ativida
des, projetas e programas decorrentes do pre
-;ente Acordo. 

ARTIGOXIJ 

Este Acordo será implementado em confor
midade com a legislação e as práticas admi
nistrativas de cada uma das Partes Contra
tantes. 

ARTIGO Xlll 

1. Cada Parte Contratante notificará a outra 
da plena satisfação dos requisitos exigidos em 
sua legislação nacional para a aprovação do 
presente Acordo, o qual entrará em vigor na 
data da seguinte notificação. 

2. O presente Acordo vigorará por_ um pe
ríodo de cinco anos, sendo automaticamente 
renovável por períodos iguais e sucessivos. 

3. O. presente_ AcOrdo pOderá ser denun
dado por qualquer das Partes Contratantes 
mediante notificação por via diplomática. A 
denúnda swtirá efetto seis meses após a data 
de recebimento da nota respectiva. 

4. A denúncia do presente Acordo não are
tará o desenvolvimento de programas e proje
tes em execução dele decorrentes, salvo se 
as Partes convierem cUversamente. 

Em testemunho do que, os abaixo~assina
dos, devidamente autorizados por seus res~ 
pectivos Governos, firmam o presente Acordo. 

Feito em Brasilia, aos 20 dias do mês de 
maio de 1986, _em dois originais nos idiomas 
português e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos,- Pelo Governo daRe
pGblica Federativa do Brasil: Roberto de Abreu 
Sodré - Pelo Governo da República de El 
Salvador: Ricardo Acevedo Peralta. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) _ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 20, DE 1989 

(N9 140/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
rãção Científica e Tecnológica entre o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Portuguesa~ 
celebrado em Lisboa, em 5 de maio de 
J986. ... . 

O COngresso Nacional decreta: 
Art 1~' Fica aprovado o texto do Acordo 

de Cooperação Científica e Tecnológica entre 
o Gpyemo d_a República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Portuguesa, cele
brado ern UsPoa, em 5 de maio de 1986. 
_ Arl 2~> Este decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

EMENDA N• 3:;7, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada conslderação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es~ 
tado das Relações Exteriores, o texto do Acorp 
do de Cooperação CientífiCã e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o GoVeino da RePública Portuguesa, 
celebrado em Usboa, a 5 de maio de 1986. 

Brasilia, 18 de julho de 1986. -José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DCTEC/CAI/ 
SRC/DE,V164 E1EL-L-H24, DE 14 DEJU
lliO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERJO-
RES: -- - -

A Sua Excelência o S_enhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra ae referiJ;-me ao Acordo d.e 

CoOperação Cientifica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Portuguesa, firmado 
em Lisboa, em 5 de maio de 1966. -

2. O novo instrumento, resuhado de pro
longada e cuidadosa n~ociação, estabelece 
as bases para a cooperação entre os dois paí
ses no campo da ciência, da tecnologia e da 
indústria, principalmente através das seguin
tes atividades: 

a) intercâmbio de informações e_d~ docu
mentação científica, técnica e tecnológica; 

b) intercâmbio de professores, cientistas, 
investigadores, peritos e técnicos; 

· c) orgéUlização de visitas e viagens de es
tudo de delegações científicas e tecnológicas 
com vista à preparação de ações concretas; 

d) estudo, preparação e realização ·con
junta ou coordenada de programas e/ou proje
tas de pesquisa científiCa e de desenvolvimen
to te<:nol6gico, que interessem a ambas as 
Partes; · · 

e) apoio à rea1ização em território de uma 
das Partes, de exposições de caráter científico, 
tecnológico e industriai, organizadas pela ou
tra Parte Contratante; 

1) qualquer outra forma de cooperação re
querida pelas circunstâncias e mutuamente 
acordada. 

3. A assinatura do Acordo permitirá o de~ 
senvolvimento da cOoperação científica e tec-_ 
nológica com Portugal em bases institucionais 
adequadas, pois, no momento, a colaboração 
entre os dois países vem sendo executada de 
modo precário no âmbito do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica, de 7 de setembro 
de 1966, e dos seguintes Ajustes Complemen
tares firmados pelo CNPq ao abrigo daquele 
instrumenfo de cooperãÇão técilita: -

a) Ajuste Complementar CNPq-JNICT 
(Junta .Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica), de 2-2-81; 

-b) Convênio CNPq-IICT OnstiMo de Inves
tigação Científica Tropical), de 14-5-82. 

4. Os supracitados Ajustes Complemen
tares serão integrados ao Acordo de CoOpe
raç-ão Qenb'fica e Tecnológica, nos termos do 
seu artigo IX, de modo a dotar a colaboração 
nesse Setor de marcá institucional próprio. 

5.. O ptesente Acordo tem por finalidade, 
também, dinamizar ã cooperação cientifica e 
tecnológica entre o Brasil e Portugal, a qual 
se _encontra aquém do que seria permissível 
esperar, tendo em vista os laços especiais que 
unem os dois países. Cabe considerar, ade
mais, que, corii ã recente admissão de Portu~ 
gal na Comunidade Econômica Européia, afi
gura-se o _incremento da colaboração cientí-
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fica e tecnológica luso-brasileira excelente 
oportunidade para o estreitamento das rela
ções do Brasll com a EUropa. Os interesses 
de natureza politica, que têm levado os dois 
países a sempre buscar fórmulas capazes de 
vitalizar o relacionamento na área denfffica 
e tecnológica, constituíram fator adicional im
portante para a decisão_ de se celebrar o Acor
do em apreço. 

6. Ao ponderar a Vossa Excelência a im
portância de se estabelecerem em bases está
veis e permanentes a cooperação Bras~ -
Portugal em ciência e tecnologia, dentro de 
um marco institucional próp-rio e adequado 
e os benefícios que poderão advir para o Brasil 
de uma cooperação nesse setor assinalo que 
se procurou dar ao Acordo de CooReração 
Gentífica e Tecnológica enunciado genérico, 
flexfvel e operacional. Nele se prevê a conclu
são de Ajustes ExecutivOs em áreas especí
ficas. bem como a criação de uma Comissão 
Mista, na qual será periodicamente avaliada 
a implementação do Acordo e serão formu· 
)adas as recomendações relativas à sua exe 
cução. 

7. Em face do exposto, permito-me enca
recer a Vossa ExcelênCia a conveniência de 
o Governo brasileiro ratificar o instrumento 
para o que será ne_cessária a prévia autorização 
do Congresso Nacional, na forma do art. 44, 
inciso I, da Constituição Federal. 

8~ Nessas condições, tenho a honra de 
submeter projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional para que Vossa Excelência se as_sim 
houver por bem, encaminhe o texto do anexo 
Acordo à consideração do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito.-Ro
berto Costa de Abreu Sodré. 

ACORDO DE CQOPERAÇÃO"CIENTfFICA 
E 1ECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO 

DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÓBUCAPORTOGOESA 

O Governo da República Federativa doBra
sil e 
O Governo da RepúóiiCã Portuguesa 

(Doravante denominados "Partes Contra
tantes"); 

Tendo em vista a realização dos respectivos 
objetivos de desenvolvimento económico- e 
sociaJ e o melhoramento da qualidade de vida 
dos seus povos. 

Convencidos de que a cooperação científica 
e tecnológica entre os dois países pode influir 
positivamente nos processos de produçâo de 
diferentes setores das suas economias e, as
sim, contribuir para o desenvolvimento econô
mic:o-social global, 

Desejosos de_ampliar e reforçar tal coope-
raçãa,' -- -

Acordam o seguinte: 

ARTIGO[ 

As Partes COntrafãiltes determinarão, de CO· 
mum acordo, os setores prioritários, em ·maté
ria de ciência e tecnologia, em que a coope-

ração entre os dois países se afigure mais pro
missora. 

ARTIGOll-

No âmbito do presente Acordo poderão ser 
coil.clufdos Ajustes Executivos entre órgãos e 
instituições das duas Partes Contratantês, cõn
form_e se julgar apropriado, com yista à execu
ção- -de programas e atividades mutuamente 
acordadas no quadro do presente Acordo. A 
entrada em vigor dos (eferidos Ajustes Execu
tiVO:ferewar-se-á -inediante troca de Notas Di
plomáticas. 

ARTIGO III 

A-cooperação menCionada oos Artigos I e 
II poderá assumir nomeadamente, as seguin
tes formas: 

a) intercãnibio de informações e de doéu
mentação cientifica, técnica e tecnológica; 

b) intercâmbio de professores, cientistas, 
investigadores, peritos e técnicos. doravante 
denominados "especialistas"; 

c) ·argattiláção de visitas e viagens de es
tudO de delegações científicas e tecnológicas 
corn vistas à preparação de ações concretas; 

d} •;oo estudo, preparação ~ relllização 
corijurita ou coordenada de program~s e/ou 
projetas_ de pesquisa científica e de desenvol
vimento tecnológko, que interessem a ambas 
as Partes; 

e) apoio à realização, em território de uma 
das Partes, de exposições de caráter científico, 
tecnológico e industrial, organizadas pela ou
tra Parte Contratante; 

{) qualquer outra forma de cooperação re
querida pelas circunstâncias e mutuamente 
acordada. 

ARTIGO IV 

_L As-Partes Contratantes concordam em 
cliar uma Comissão Mista Luso-Brasileira de 
Cooperação Qenb1ica e Tecnológica (dora
vante designada "Comissão Mista"), que se 
reunirá de dois em dois an_os, alternadamente 
nó Brasil e em Portugal, ou por solicitação 
de uma das Partes Contratantes. O local, a 
data e agenda de cada ses_são serão determi
nadas de comum acordo por via diplomática. 

2r- A Comissão" MiSta servirá de foro para: 
a) adoção de programas de ação nos se

tores de que trata este Acordo; 
b) a revisão periódica das áreas prioritárias 

mencíonadas no artigo I; 
ç) a apresentação de recomendações a 

qualquer das Partes Contratantes, no que se 
refere à aplicação deste Acordo ou dos seus 
_Ajustes EXe-cutivos. 

3._ A Comissão Mista será mantida infor
mada do progresso realizado na execuçáo dos 
programas e projetas estabelecidos pelos 
Ajustes Executivos setoriais e dos programas 
iniciados diretamente em conformidade com 
as disposições do artigo UI do presente Acordo. 

4. A Comissão Mista será coordenada, do 
lado brasileiro, pelo Ministério da Relações Ex
teriores e, do lado português, pelo ~stério 
dos Negócios Estrangeiros. 

ARTIGO V 

· As Partes Contratantes poderão proinoVer 
a participação i::le entidades privadas dos res
pectivos países na exe_cução dos programas, 
projetes e atividades previstas no presente 
Acordo e nos Ajustes Executivos menciona~ 
dos no artigo D. 

ARTIGO VI 

Cada Parte Contratante deverá conceder as 
facilidades administrativas necessárias - de 
acordo com a legislação em vigor no. respec
tivo pais - aos espedalistas designados no 
âmbito deste Acordo e dos seus Ajustes Exe
cutivos. para o cumprimento de missões no 
território da outra Parte. 

ARTIGO VII 
As Partes Contratantes poderão, de comum 

acordo, procurar obter o financiamento e a 
participação de organizações internacionais 
nas atividades, programas e projetes que se 
originarem deste Acor~o. 

ARTIGO VIII 
1. Os conheCimentos tecnológicos -adqtii:. 

ridos em conjunto no decorrer da execução 
do presente Acordo e de seus Ajustes Execu
tivos, traduzidos em produtos ou processos, 
serão considerados propriedade comum das 

· Partes Contratantes e poderão ser patentea
dos, em ambos os Estados, de acordo com 
as leis em vigor em cada país. 

-2. As Partes Contratantes comprometem
se a não transmitir a terceiro país informações 
sobre os resultados da cooperação no_âmbito 
do presente Acordo e de seus Ajustes Execu
tivos, sem consentimento escrito da outra Par
te, ressalvadas as responsabilidades interna
cionais já anteriormente assumidas por qual-
quer das Partes Contratantes. -" 

ARTIGO IX 

Os Ajustes Complementares de caráter 
dentífico-tecnológico, já celebrados no âm
bito do Acordo Básico de Cooperação Téc
nica, serão integrados no presente Acordo. Es
sa integração será feita mediante troca de No
tas diplomáticas. 

ARTIGO X 

1. O pfesente Acordo entrará em vigor na 
data da troca dos Instrumentos da Ratificação 
·e vigorará por Urri p-éríodo dé cinco anos, Sen
do tacitamente prorrogado por perlodos iguais 
e sucessívos, salvo se uma das Partes Contra
tantes o denunciar mediante aviso prévio es
crito de seis meses à outra Paite. 

2. A denúncia do presente Acordo não afe
tará a conclusão das atividades de cooperação 
em curso, ao abrigo dos ajustes executivos 
firmados no âmbito do presente Acordo. 

Feito na Cidade de üsboa, aos 5 diaS do 
mês de maio de 1986, em dois exemplares 
originais, em língua portuguesa, sendo ambos 
os textos igual ente autênticos~- Pelo Go
verno da R lica Federativa do Brasil: Ro-
berto 'de Abreu Sodré - Pelo Governo 
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da República Portuguesa: Pedro José Rodd~ 
gues de Miranda. 

(À Comjssáo de Relações Exteriores e 
Defesa Naciori/Jl.) 

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 21, DE 1989 

(1'1•142186, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o texto do Acordo Comer~ 

dai celebrado entre o Governo da Repú~ 
blica Federativa do Brasil e o Govefno 
da -Repúblfca -de Cabo Verd~ em Praia. 
em 1 O de maio de 1986. 

O Congresso Nacional decre~ _ 
Art. 1 '? Fica cipróva_do o_ texto çlo Acordo 

ComerCial celebrado entre o Qovemo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da 
RepúbUca de Cabo Verde, em_ Pr~i~ em 1 O_ 
de maio de 1986. 

Art. 29 Este decreto Jegislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGE:M N• 340, DE 19llo 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nadonal: 

Em conformidade com o disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à .elevada consideração 
de Vossas Excelências, _acompanhado de ex
posição de motivos do Senhor MinistrO de Es
tado das ReJações Exteriores, o teXto-do Acor
do Comercial, entre o Governo da República 
Federativa dO Brasil e o Governo da República 
de Cabo Verde, em Praia, a 1 O de maio de 
1986. 

Brasllia, 14 de julho de 1986. -José Sar
ney. 

EXPOSlÇÃO DE MOTIVOS N• DOC/CAJIDAF~ 
U/160 XIEX LOO C05, DE 8 DE: JULHO DE 
1986, DO SENHOR MINiS1RO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da RepúbUca. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência o anexo Acordo COfmirdar entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Cabo Verde que, 
com a anuência de Vossa Excelência, assinei 
com o Senhor Silvino Manoel da Luz, Ministro 
dos Negócios Estrange:iros de Cabo Verde, 
no dia 1 O de maio último, durante a visita 
de Vossa Excelência àquele pais. 

2. O referido instrumento visa a íntensj
ficar as relações comerciais entre os dois paí
ses, com base nos princípios de igualdade, 
de beneficias mútuos e de equilíbrio -razoável 
nas trocas comerciais, bem como no alto grau 
atingido nas relações amistosas e solidárias 
existentes entre os dois povo.? e _governos. 

3. Em tal contexto, o presente Acordo Co
mercial estabelece que as partes contratantes 
concedem recJprocamente o tratamento de 

naç§o mais favorecida em tudo o que respeita 
a direitos aduaneiros, impostos e formalidades 
relativas à importação, exportação ou trânsito 
de mercadorias originárias dos Seus territórios. 

4. Para a consecução do presente Acordo, 
as Partes Contratantes comprometem-se a as
segurar oportuna e anualmente, por meio da 
CoinJSsão Mista de Cooperação Brasileiro-Ca~ 
bo-verdiana, ou por via diplomática, um inter~ 
câmbio de informações sobre as suas disponi~ 
bilidades de venda e necessidade de compra. 

5.- Tendo em vista a ·natureza do Acordo, 
faz-se necessária sua aprovação pelo Con
gresso Nacional, conforme o disposto no art. 
44, inciso I, da Constitu!ÇOO Federal. 

6. _.-Nessas condições, submeto projeto de 
mensagem para que Vossa EXcelência, se as
sim houver por bem, encaminhe à apreciação 
do Congresso Nacional o teXto do mencio
nado Acordo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa EXCelência, Senhor Presíden.te, os pro
testos do meu mais profundo respeito. -
Abreu Sodré. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O 
GOVERNO DAREPÚBUCAFEDERATNADO 
BRASIL E O dOVERNO DA REPÚBUCA DE 

CABO vERDE 

o ao..;em_O da RepúbliCa Federativa cio Brasil 
e . -
O GoVerfiO dá Répúblfca de ·cabo Verde, (do
ravante denominados "Partes Contra4tntes"), 

Desejosos de estabelecer e intensificar as 
reJações comerciais e ·eeonômiC:as entre os 
dois paises com base nos princípios de igual
dade, de benefiéiOs mútuoS e de equilíbrio 
razoável nas trocas comerciais, e 

Inspirados pelo alto grau atingido nas rela
ções amistosas e solidárias existentes entre 
os dois povos e goVernps, 

Acordam o, seguinte: 

ARTIGO! 

1. As Partes Contratantes, tendo errl vista 
facilitar e desenvolver as trocas comerdais en
tre os dois países, concedem reciprocamente 
o tratamento de nação mais favorecida em 
tudo o que-respeita a direitos aduaneiros, im~ 
postos e formalidades relativas à importação, 
exportação Oti trânsito de mercadorias origi
nárias dos -seus territórios. 

2. O disposto no parágrafo anterior não 
se aplica: 

a) às vantagens resultantes de uma união 
aduaneira, zona de livre comércio ou de outro 
agrupamento económico de que wna das Par
tes Contratantes é ou possa vir a-ser membro; 

b) aos direitos, _privilégios e às vantagens 
que as Partes Contratantes tenham concedido 
ou concederem no futuro aos países vizinhos 
ou limítrofes com vistas à facilltar o comércio 
fronteiriço; - -

c) às medidas de prevenção ou de restrição 
impostas por uma ou por ambas as Partes 
Contratantes par~ a proteção da saúde huma
na, da fauna e da flora nos seus territórios. 

ARTIGOU 

I. A importação e a eXportaçlio de merc8-
dorias serão efetuadas em c-onformidade com 
as dispO,SjÇóes do presente Acordo e com as 
leis e refl~amentos relativos às operações 
cambiais e de comércio externo ·enl VigOr nOs 
dois países. 

2. As transações comerciais, nOS teimóS 
do presente Acordo, efetuar-se~ão na base de 
contratos _concluídos entre as pe-ssoas Jurldi~ 
cas de cada um dos países, legalmente autori~ 
zadas a efetuar operações- de comércio ex~ 
temo. 

ARTIGO lU 

Os produtos origináriOS de Unlã OU d~ outra 
Parte Contratarite poderão ser- reexPortados 
para terc_ciros_ países. No_ en~nt.Q, _ caóa; UQ19- _ 
das Partes Contratantes, -se res~efvã -o díreito 

· de proibir a reexpórtação de Certos PrOdutos 
a terceiros pafs_es; no momentO -da -conclusão 
da ~raç~o çometcial. 

ARTIGON 

Para a consecuçãO dós ·abjetivos do pre
sente Acordo! ~ Partes COntratantes comPraM 
inetem-se a assegurar oportuna e anualmen
te, através da ÇO[llissáo Mista de Cooperação 
Brasüeiro-Cabo-verdiana instituída pelo Trata
do de Amizade _e Cooperação, concluído pelas 
Partes Contratantes, a 7 de fevereiro de 1979, 
ou por via dj.plomática, um intercâmbio de 
informações sobre as suas disponibilidades 
de venda e necessidades de compra. 

ARTIGO V 
Os cOntratOS Comerciais·celebrados no qua

dro do presente Acordo levarão em conta as 
condições de preço do mercado internacional 
e ficarão sujeitos às disposições legais vigen
tes em cada país. 

·ARTIGO VI 

--'-~ questões relacion~das com transportes 
e fretes, decorrentes da aplicação do presente 
Acordo, serão resoMdas pelas Partes Contra
tantes, observando-se a legislação vigente so
bre a matéria em cada um dos_ países. 

ARTIGO VI! 

As Partes Contrcitárites trocarão entre si to
das as informações úteis ao desenvolvimento 
do comércio entre Os seÚs PaíseS. 

ARTIGO VIU 

1. Qualquer divergência de critérios ou 
qUaisquer problemas que se manifestem du
rante as negociações, ou no decorrer da exe
cUção de contratos de Compra e venda, deve
rão tratar-se consoante o espírito do presente 
Acordo. 

2. Em casa de ausência de cláusula espe· 
áfica de conciliação nos próprios contratos 
e de subsistirem controvérsias substanciais 
entre empresas e entidades brasileiras e Cabo
verdianas que ameacem alterar o desenvol
vimento normal do intercâmbio comercial,_ 
proceder-se4. a uma conclliação em nível de 
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representantes govemamefttais de ambas as 
Partes Contratantes. 

ARTIGO IX 

1. A Comissão Mista de Cooperação Bra~ 
sileiro-Cabo-verd.iana, será _responsável pelo 
acompanhamento da execução do pfesente 
Acordo. 

2. As Partes Contra@htes efetuarão con
sultas periódicas, no âmbito da Comissão Mis
ta de Cooperação Brasi1eiro-Cabó-verdiana, 
des_tinadas a avaliar os resu1tados dos cOmpro
missos assumidos em decorrênda· do estabe
lecido no presente Acordo: 

ARTIGO X 

As Partes Contratante~ outorgar-se-ão reci
procamente, de acordo com as respectivas 
legislações, as facilidades necessárias para a 
realização de feiras, exposições, missões co-. 
merciais e visitas de empresários. Nesse qua
dro, autorizarão, nos termos das leis e reguJa
mentos em vigor sob_r~_ a matéria em cada 
país, a isenção de impostos e: taxãs aau:a.n·eiras-
das mercadorias ~ outrQs artigos destinados 
a tais eventos. 

ARTIGO XI 

' O presente Aoordo entra.rá ~m vigor na data 
da troca dos lnstnunentos de Ratificação. 

ARTIGO XII 

O presente Acordo terá uma vigência de 
cinco anos, prorrogável automaticamente por 
períodos iguaís e suce$Sivos, salvo se uma 
das Partes Contratantes comunicar à outra por 
nota diplomática, a sua decisão de denun~ 
ciá~Jo. A denúncia surtirá efeito seis meses 
após a data do recebimento da respectiva noti-
ficação. · 

ARTIGO XIII 

A denúncia do presente Acordo não afetará 
a produção de efeitos dos contratos em execu
ção na data em que ela tenha lugar, nem porá 
em causa a validade das obrigações contraí
das na vigência do presente Acordo e ainda 
não cumpridas, salvo se as Partes Contratan
tes <:.onvierem diversamente. 

ARTIGO XIV 

O presente Acordo poderá ser modificado 
por mútuo consentimento das Partes Contra~ 
tantes. Cada Parte Contratante notificará a ou
tra do cumprimento das formalidades internas 
necessárias à aprovação das modificações, as 
quais entrarão em vigor na data do recebi
mento da segunda notificação. 

Feito na Cidade da Praia, aos 1 O dias do 
mês de maio de 1986, em dois originais, em 
português. sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberto Costa de Abreu Sodré. 

Pelo Oovemo da República de Cabo Verde: 
Sifvino Manuel da Luz. 

(À Comiss.OO de Re!a~ões Exteriores e 
Defesa Nacional) 

PROJETO o~.~~~~s':GISLATIVO 
(N•tss/Íii;, na clmlmícló<iDeputados) 

Aprova o texto da Cónvenção n? 147 
da Organização lntemaclonal do Traba
lho- OIT sobre Nomas.Mínimas da Mari
nful Mercante, adotada em Genebra. em 

-1976, durante a 6'? SeSsão da Conte
rência lntemacional do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Fica aprovado o teXto da Conven

ção n9 147 da Organização .lntemadonal do 
Trabalho - OIT. sobre. Normas Mínimas da 
Marinha Mercante, adotada em Genebra,. em 
1976, durante a 62• Sessão· da Conferência 
Internacional do TrabaJho. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
~gor na data de s~~ publicação. 

MEJiSAGEM N• 268, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, te_nho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências. acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto da Con
venção nç 147, da.Organização (nternacional 
do Trabalho, sobre Normas Mínimas da Mari
nha Mercante, adotada em Genebra em 1976, 
dUrante a 62'Sessão da Conferência Intema
ciOriaJ.do Trabalho. 
-13raS~iia;-1 9 de junho de 198ô, ---=José Sar

ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIE/011/133/PE-
1-fO!Oií, DE 17 DE JUNHO DE 1986, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇÕES EXfERIORES: 

A Sua Excelênc:ía o Senhor 
Doutor José Samey, , 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta aprecia

ção de Vossa Excelência, acompanhado de 
projeto de mensagem ao Cot:lgresso, 6 texto 
da Convenção n9 147, da Organização lnterna
ciOnãJ do Trabalho (OIT}, sobre Normas Míni
màS âa Marinha Mercante. 

2-. _PelaConvençãon9147, os países signa
tários se comprometem a adotar e implemen~ 
tar uma legislação sobre nçrmas de segurança 
e higiene a bordo dos navios merCantes, bem 
como regimes apropriados de trabalho e de 
previdência social em favor dos marítimos. 
. _ 3. O Senhor Ministro de Estado do Traba
lho, acolhendo qs pareceres da Comissão Tri
p~rtite instituída pela Portaria no 3.093, de 20 
de: niafço último, e da Comissão de Direito 
de Trabalho, pronunciou-se favoravelmente a 
Ql.le o Brasil ratifique a referida Convenção, 
urna vez que suas cláusulas já estão incorpo
radas à legislação brasileira. De fato, além do 
Decreto n~ 87.648, de 24 ·de setembro de 
19.82"; q"u"ê eitab.eleceu o Regulamento do Trá-

fego Marítimo, diversos outros diplomas legais 
brasileiros determinam as normas que deve:m 
reger os temas abordados na ConvençãO ~ 
147. Citam-se, em particular, os Decretos nçs 
46.130, de 2 de junho de 1959, e 86.648, 
de 24 de setembro de 1982, que se referem 
especialmente ao alojamento do pessoal a 
bordo, às normas de segurança e higiene do 
trabalho, às ~on~~ões_ de_emprego e _de vida 
a bordo, a duração do trabalho, bem como 
o Decreto no 87,648, de 1982. e a lein~2.180, 
de 5 de fevereiro de 1954, que normalizam 
o exerdclo da jurisdição e controle sobre os 
navios matriculados no território brasileiro. 

4. Com relação aos instrumentos interna
cionais mencionados no art. 59 § 19, letra a, 
b e c , permito-me recordar que a Convenção 
Intemadonal para a Salvaguarda da Vida Hu
mana no Mar, de 1960, foi alterada posterto
mente em 1978, 1981 e 1983; essa última 
emenda deverá entrar effi Vigor a, 19 de jUriJTO 
próximo. Quanto às regras intemadonais para 
prevenir abalroamento no mar, de. 1960, fo
ram as mesmas alteradas pelas emendas de 
1972 e 1981, tendo esta última entrado em 
Vigor em 1 ~ de junho de 1983. ' 

5. Por outro lado, o SenhOr Ministro do 
Trabalho faz exceção aos conceitos relativos 
à liberdade sindical constantes do texto d.a 
Convenção em apreço, -que as Comissões 
mencionadas consideram não serem compa
tíveis oom o disposto pela Constitutção brasi
leira sobre a matéria e, por esse motivo, pode-· 
riam vir a ser objeto de resenra junto à OIT. 
Efetivaniehte; 6 art. 29, letra c, da Convenção 
no" 147, determina que os países signatários 
se comprometem a demonstrar que dispõem 
de prOcedimentos estabelecidos por acordos 
entre organizações ele trabalhadores e de ª-r~ 
madores, constituíd(ts na forma das disposi
çOes essenciais d~s Convenções no 87, sobre 
liberdade sindical e Proteção do d.irejto de sin
dicalização~ de 1948, e n9 98, sobre o direitO 
de sindl<::alizaç:ão e de negociação coletiva, de 
1949. Conforme é d<::> conhecimento de Vossa 
Excelência, o pedido de ratificação da Conven
ção n9 87 tramita no Congresso Nacional, de
pendendo de apreciação por parte do Seriado 
Federal; quanto à Convenção~ 98, o Governo 
brasileiro depositou os inst:rJJmentos de ratifi
cação em 18 de novembro de 1952 e a pro
mulgação através do Decreto nç 33.196 •. de 
29 de junho de 1953. 

6. De acordo com o art. 19, da Cõnsti
tuição da OIT, as convenções deitem ser sub
metidas às autoridades competentes em to.. 
dos os c:asos para a sua ratificação. 

7. Nessas condiçÕes, venh~ soliciiar . ~ 
Vossa Excelênci~ que, se assim houver por 
bem, se digne mandar encaminhar ao exame 
do Congresso Nacional o anexo texto da Con· 
vençãon9147, da OIT,sobre Normas Mínimas 
de .Marinha Mercante. 

Aproveiro a oportunidade para renOvar ·a
Vossa Excelência; Senhor ~residente, os pro
testos de meu mais profundo respeito . -
Abreu Sodré. · 
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CONVENÇÃO N•I47 

CON\IEI'!ÇÃó REÍATivA As NÓRMAS 
MfNIMAS A SEREM OBSERVADAS 

. NOS NAVIOS-MERCANTES 

A ConferênCia Gera1 da Organização !nter-
naclonal do Trabalho. _ _ -- - -

Convõcaaa em Genebra pelo conselho de 
AdmirUstração da Repartição Internacional do 
Trabalho e tendo-se 'reunido naquela cidade 
em 13 de outubro de 1976, em sua sexagé
sima-segunda sessão; 

Lembrando as disposições da Rec.omel)c}a
ção sobre a Contratação dos Maritimos (na
vios estrangeiros), 1958, _e da Recomendação 
sobre as Condições de Vida, Trabalho e Segu
rança dos Maritimos, 19.58; 

Após ter decidido adotar diversas propostas 
reletivas aos navios em que prevalecem condi
ções inferiores às normas, especialmente 
àqueles que estão matriculados sob bandeira 
de cortesia, questão essa que constitui o quin
to item da agenda da sessão; 

Após ter decidido que essas propostas con
cretizar~se~iam na forma de uma convenção 
internacional, adota, neste vigésimo nono dia 
do mês de outubro do ano de mil e novecentos 
e setenta e seis, a convenção abaixo, que setá 
denominada Convenção sobre a Marinha Mer
cante (normas mínimas), 1976. 

ARTIGO 1' 

1. Ressalvando as disposições em contrá
~o q,u~ s~ encontram -neste ·afligO, a pres-ente 
Convensão se aplica a todo navio marítimo, 
de propriedade pública ou particular, desti
nado, para fins comerciais, ao trarisporte de 
mercadorias ou de passageiros ou utilizado 
para outros fins comerciais. 

2. A legislação nacionaLdeterminará 
quando um navio será considerado navio ma
ritimo para os _fins da presente Convenção. 

· 3.- A presente ConveilÇão s-i ãplica aos re
bocadores do mar. 

4. A presente Convenção não se apUca: 
a) aos navios nos quais a vela é o principal 

meio de propulsão, quer sejam ou não equipa~ 
dos com máquina auxlliar; 

b} aos navios que se dedicam à pesca, caça 
da baleia ou operações similares; 

c) aos navios de pequeno calado nem aos 
navios tais como as plataformas de foragem 
e exploração quando não forem utilizadas para 
a navegação; a decisão relativa aos navios que 
são mendonados pelo presente dispositivo se
rá tomada pela autoridade competente de ca
da pais, em consulta com as mais represen
tativas organizações dos armadores e dos ma
rítimos. 

5. Nenhum cUspositivo da presente Con
venção deverá ser considerado como alargan
do a área de aplicação das Convenções discri
minadas no anexo à presente ·convenção ou 
de quaJquer das disposições dessas. 

ART!G02• 

Todo Membro que ratificar a presente Con
venção se _compromete a: 

- ·-a; prõriiuJgai- urria'JegiSlaçã.o. rcl~va a~~ 
navios matriculados em seu territ:prio e que 
~e-rerrrac:i:~~·-····-·- · 

i) --as narinas de segurança, inclusive 
as que se refere à corip"etênCiá da tripula

- .. ção; duração do trabalho e seu efetivo 
-_ a firn de resguadar a vida humana a bordo 

dos navios; -
ii) um regime adequado de previdên-

cia social; . 
iii) as condições de emprego a bordo 

e -os arranjos relativos à vida a bordo, na 
medida em·que, em sua opinião, não es
tão protegidos por conver\ções coletivaS 
ou determinadas por tribunais éompeten-

.. - tes de modo a que "vincule da mesma 
maneira os armadbres e os man1imos in
teressados, 

e verificar que as disposições de tal legislação 
equiveJem, em seu conjunto, às convenções 
ou aos artigos de convenções aos quais é feita 
referência no anexo à presente ConvenÇão, 
na medida eqt sue 9 ~embto não tiver obriga
ção de ap_licar as -referid~ convenções; 

b) exercer efetivamente _sua jurisdição ou 
controle nos navi_QS matriculados em seu terri-
tório no ~que se feflra a: . . 

i) normas de segurança, inclusive às 
que se referem .; competência da tripula
ção, duração do trabalho e seus efetivos, 
presCritos· pela legislação_ n~donal; 

ii) a ünplementação do regime de previ
dência soçi~ prescrito pela legislação na
_cionai: 

iii) as· coiidições de emprego a bordo e os 
arranjos relativos à vida a óõrdo prescritos 
pela legislação nacional ou determinados 
por tribunais competentes de modo a que 
vinculem do mesmo modo os armadores 
e os marítimos interessados; 

c) verificar que medidas que visem as_se
- gufãr uni cOntrole eficiente das outras 

condições de emprego a bordo e outros 
arranjoS iefativos à vida a b_ordo sejam, 
quando o membro não exercer jurisdição 
efetiva, acordadas entre os armadores ou 
Suas orQaniÚtções -e _organizaçõeS_ de ma
(rtimos constituídas de ac_ordo com as 
disposção Sindkal, 1948, da Convenção 
sobre o Direito ções fundamentais da 
Convenç.§o sobre a Uberdade e Proteção 
do Direito de Organização e Negociação 
Coietiva, 1949; 

- d) fazer com que: 

i) existam precedimentos adequados, 
submetidos à supervisão geral da au
toridade competente e que dêem se
qUência, -eventualmente a consultas 
tripartites entre essa autoridade e as 
org~nizações representativas de ar
madores e marítimos, referentes ao 
recrutamento dos marítimos em na· 
vias matriculados em seu território 
bem coll)o ao exame das cfueixas 
_depositadas sobre esse assnnto; 

ü) _.§dstaÍÍ'l ·procedimentos adequados, 
sUbmetidos à supervisão geral da au-

toridade Competente .e que dêem se
qüência, eventualmente, a consultas 
tripartites entre essa autoridade e as 
organizações representativas de ar
ma:dotes e marítimos referentes ao 
exame de toda queixa r~latiya ~ ~on
trataç:âri, em seú terrli6rio,_em territó· 
rios, de marítim~s. estrangeiros ·em 
navios matiicuJados num país e~tra
geiro, sejam transmitidas rapida
mente Pela autoridâd~·-roropetent~ 
à· autoridade competente _ do país 
em que está matriculado. o il~v:iO, 
com cópia para o Diieior-'Gei-al dá 
Repartição Internacional do Traba-
lho; · 

e) fazer com que os maritimos cOntratados 
em navi_os matriculados_ em seu território 
sejam convenientemente qualificaâos 6u 
treinados_ para as funções para aS (p.izíiS 
sãO recrutados, levando em conta. a Re: 
comendaçáo sobre a Formação PrOfiS~ 
sional dos Marítimos, 1970; -

I) verificai. -mediante inspeções ou outros· 
meios adeqUados que _os navios matricu
lados em seu território estejam confor
mes com as Converições internacionais 
do trabalho aplicáveis e vigentes sque rati~ 
ficaram, à ·legislação exigida pela alínea 
a) deste artigo e, na medida em que, ten
do em vista a legislação nacional, for con
siderada conveniente, às convenções co
letivas; 

- g) _ abrir inquérito oficial sobre todo·s os aéf.;
dentes marítimos graves em que e'stejam 
implicados navios matriculados em seu 
próprio território, especialmente quando 
tiver havido -ferimento ou perda de vida 
humana, devendo o relatório final deste 
inquérito normalmente ser tomado pú
blico. 

.-ARTIG03• . 

TodO Membro-QUe tiver ratificado a presente 
Convenção informará seus nacionais, na 
medida do possível, dos problemas que 
podem resuJtar de uma contratação em 
navio matriculado em um Esfado que não 
tenha ratificado_ a referida Convenção, até 
que tenha adquirido a c.onvicção de que 
normas equivalentes àquelas ftxadas por 
esta Convenção estejam sendo aplicadas. 
As medidas tomadas para esses fms pelo 
Estado que ratificar a presente Conven~ 
ção não deverão estar em contradição 
com o principio de livre circulação dos 
trabalhadores estipulado pelos tratados 
aos quais esses dois Estados podem ser 
partes. 

ARTIG04• 

1. Se um Membro, que tiver ratificado .a 
presente Convenção e no porto do qual 
um navio faz escala no decurso normal 
de suas atividades ou por razão inerente 
à sua explicação, receber uma queixa ou 
adquirir a prova de que esse navio não 
está de acordo com aS normas que se 
encontram na presente Convenção, após 
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a entrada em vigor dessa Convenção, po
derá enviar um relatório ao governo do 
país em que está matriculado o navio, 
com cópia para o Diretor-Geral da Repar
tição Internacional do Trabalho, e tomar 
as medidas necessárias para retificar toda 
situação a bordo que se constitua darÇ~
mente em perigo para a segurança e a 
saúde. 

2.-- Ao tomar ta!s medidas, o Membro deve
rá informar imediatamente o represen
tante marltimo, _consular ou cl:iplomático 
mats próximo do Estado da bandeira e 
soUcitar a presença desse representante 
se possíveL Não deverá rete_r ou retardar 
indevidamente o navio. 

3. Para os fins do presente artigo, enten
de-se por "queixa" toda informaçãO apresen
tada por um membro da tripulação, um órgão 
profLssional, uma as§iociaçâo, um sin9icato ou, 
de modo geral, qualquer pessoa tendo inte
resse na segurança do navio, inclusive $0b 
o aspecto de ris<:: os relativos à_ seg_urança e 
saúde da tripulação. -- --

ARTJG05' 

1. A presente Convenção está aberta à rati
ficação dos Membros que são partes nos ins
bumentos internacionais _discriminac!os abai
xo ou.. no que se refere aos mencjp_nados na 
alínea c, que tiverem aplicado as disposições 
das mesmas: 

a) CowençãO lnt~ffi_aclonal para a Salva
guarda da Vida Humana no Mar, 1960, ou 
Convenção Internacional para a Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar 1974 ou toda Conven
ção que revise essas duas Convenções; 

b) a Convenção Internacional sobre as U
nhas de Carga, 1966, aLi toda C:onvençáo que 
a revise; 

c} as Normas lntenladonais para pieverilr 
as Abordagens no Mar, de 1960, ou a Conven· 
ção sobre as Normas Intemadonais para pre· 
venir as Abordagens no Mar, 1972, ou toda 
Convenção que revise ·esses instrumentos in
ternacionais. 

2. A presente Convenção está, ouir9_ssim, 
aberta à ratificação de todo Membro que se 
comprometa, por ocasião da referida ratifica
ção, a satisfazer as condições às quais seja 
subor9inada a ratificação no parágrafo ante-
rior e que ainda não as preencha, ' 

3. As ratificações formais da presente 
Convenção serão comunicadas ao Diretor
Geral da Repartição Internacional no Trabalho 
e por aquele registradas. 

ARTIG06• 

1. ·Apresente Convenção vinculará apenas 
os Membros da Organização Internacional do 
Trabalho cuja ratificação tiver sido registrada 
pelo Diretor-Geral. 

2. A Convenção entrará em vigor doze me
ses após a data em que tiverem sido registra~ 
das as ratificações de pelo menos dez mem
bros cuja tonelag~m bruta som~ conjunta· 
mente 25 por cento da frota mercante mun· 
dia!. 

3. Posteriormente, essa Convençãq entra
r4 em vigor, para cada Membro, doze meses 
após a data em que sua· ratificação' tiver sido 
registrada. 

ARHGO 7• 

1. Todo Membro que tenha ratificado esta 
Convençã.o poderá denunciá-lá no térmtno de 
um período de dez anos, a partir da data em 
que tenha entrado rntdalm~nte em vigor, me
diante uma coniunicação formal, para seu re· 
gistro, ao Diretor-Geral da Repartição fnterna
cíonal do Trabalho. A denúncia produzirá efei
to somente Um_ano após a data em que tenha 
sido registrada. 
-~Todo Membro que teftha ratificado a 

presente Convenção e que, no prazo de um 
ano após o término do período de dez anos 
mencionado no parágrafo anterior, não tenha 
feito uso" do direito de denúncia previsto neste 
artigo, ficará obrigado durante um novo perío
do de dez anm e em seguida pod~rá denuit
clar a presente Convenção no término de cada 

-período de _dez anos,_ nas condições previstas 
neste ~rtigo. · 

ARTIGO 8• 

1, O Diretor-Geral da Repartição Interna
cional do Trabalho notificará a todos os Mem
bfos da Organização Internacional do Traba· 
lho, o registro de todas CJS ratificações, d~dara
çõe.S e denúncias que lhe tenham sido comu· 
nicá.das peJos Membros da Organização. 

2. Quando tiverem sido cumpridas as 
Condições enunciadas no § 29 do Artigo 69, 
o Diretor-Geral chamará a atenção de todos 
os Membros da Organlzação sobre a data em 
que entrará em vigor a presente Convenção, 

ARTIG099 

O Diretõr-Geral da Repartição Internacional 
do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral 
daS Nações Unidas, para os fms do registro 
e de acordo com o artigo 102 da Carta das 
Nações Unidas, uma informação completa SO· 
bre tOdas as ratificações, declarações e doc:u
iriehtos de denúncia que tenha registrado de 
acordo com os artigos an\eriores. 

·ARTIGO 10 

Cada vez que o julgar necessário, o Conse
lho de Administração da Repartição Interna
cional do Trabalho apresentará à Conferência 
~LU'lJª_çQm__unicação fOrmal-SObre a aplicação 
da Convéilção, e considerará a coriveniênda 
de incluir na agenda da Conferência a questão 
de sua revisão totcú Ou parcial. 

ARTIGO 11 

1. No caso em que a Conferência adote_ 
uma nova convenção que implique urna revi
são total ou parcial da presente, e a menos 
~e:- á nOVa COnvenÇão contenha disposições 
em contr_ári_o: . 

a) a ratilic~ção, por um Membro, da Revi
são ® Convenção, implicará ipso jure, a de
itúncia imediata desta ConVenção não obs
tante as disposições contidas no Artigo 7', 

sempre que a nova Revisão de Convenção 
tenha_ entrado em vigor; _ . 

b) a_partír da dáta em qUe entre ·em vigor 
a riova Revisão da Convenção, a presente Con
venção deixará de estar aberta à ratificação 
dos Membros~ 

2. Esta Convenção continua.rá em vigor 
em todo caso, em sua forina ·e conteúdo 
atuais, para os Membros que a tenham ratifi
cado e não ratifiquem a Revisão da Conven
ção. - -

ARTIGO 12 

As versões Inglesa e francesa do texto desta 
Convenção são igualmente autênticas. 

(À Comissão de RiHaçÕe$ &ten"'or_es 
DefeSa l'lacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
I'!• 23; DE 1989 

(N• 141/86, mi Cflmara dos Deputados) 

Aprova o textO do Acordo pobre 
Transportes Marlàinos entre o (fo!i"emo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República âã Argentina, assi
nado em Buenos Ali"es~-em 15 de a.gosto. 
del985. 

O Congresso N"a.ciohal decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo 

sobre Transportes Marítimos entre o Governo 
da República Fedefativa do Bfcisil e o Governo 
da República da Argentina, assinado em Bue· 
nos Aires, em 15 d,g a_go~to de 1985. . 
_ Art. 29 Este decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação~ 

MENSAGEM N• 356, DE 1986 

Excelentíssimos- Senhores memhros do 
Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 
44, inciso l, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada conside.raçào 
de Vossas Excelências, .acompanhado de Ex·· 
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tqdo das Relações Exteriores, o texto do Acor~ 
do sobre Transportes Manlimos, entre o GP
vemo da Repúbli<:::a Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Argentina, assinado 
em Buenos Aires, em 15 de agosto de 1985. 

- Brasília, 18-de julho de 1980 . .:::-_José Sar· 
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS n• DTC!DAM
VCAI/ 161/ETRAL OOE02, DE 11 DE JU
LHO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTAOO DAS RELAÇÓI;;S ES'tERJO
RES. 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Samey, - -
Presidente da República, 

Seri.hor Presidente, 
Tenho a honra de submeterª- alta_ conside

ração de Vossa Excelência o anexo Acordo 
sobre Transportes Marítimos entre o Govemô 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da RepúbliCC. Argentina:, Concluído em Buenos 
Aires, em 15 de agosto de 1985. 
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2. A celebração do referido Acordo aten
deu ao empenho mútuo dos Governos doBra
sil e da Argentina em facilitar e regularizar o 
tráfico marítimo, aplicando-se o princípio bási
co consagrado pelos países em desenvolvi
mento, no sentido de que deve haver a predo
minância dos armadores nacionais na movi
mentação, pela via marítima, do intercâmbio 
comercial bilateral. 

3. A exemplo dos instrumentos marítimos 
firmados pelo BraSJl, o Acordo negociado com 
a Argentina dísciplina o transporte de carga 
gerai ou convencional- individualizada, uniti
zada, conteinerizada e, ainda.. de veículos so
bre rodas - excluindo as cargas a granel -
petróleo e seus derivados, gás liquefeito de 
petróleo, minerais e trigo. O documento con
signa a preferência de bandeira e a divisáo 
de carga, em base 50/50, entre os armadores 
nacionais autorizados, os quais participam em 
partes iguais na totalidade dos fretes gerados, 
estando prevista, entretanto, a liberação do 
transporte para embarcações de terceira ban
deira. de preferência de países-membros da 
Ala di. 

4. O Acordo ojetiva o aproveitamento ra
cional das frotas mercantes brasileira e argen
tina e visa assegurar a eficiência e a regula
ridade dos serviços de transporte marítimo bi· 
lateral. Por outro lado, o documento prevê a 
adoção de tarifas de fretes adequadas e está
veis, estabelecendo os principtos e as condi
ções a serem observados pela Conferência 
de Fretes Brasil-Argentina, a ser organizada 
a nível armatoria1. Importa destacar, ainda, o 
disposto do Artigo XIII do Acordo, o qual prevê 
um mecanismo de consulta entre as autori
dades marítimas dos dois países para rever 
e aperfeiçoar a execução e aplicação do Acor
do Marítimo. 

5. Dado o interesse do Ministério dos 
Transportes, através da Superintendência Na
cional da Marinha Mercante, e do ltamarati, 
em se disciplinar, ampliar e formalizar as rela
ções brasileiro-argentinas no âmbito dos 
transportes marítimos, permito-me submeter 
a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa
gem ao Congresso Nacional, a fim de que 
o referido ato internacional seja encaminhado 
à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro· 
testas do meu mais profundo respeito. -R o· 
berto Costa de Abreu Sodré. 

ACORDO SOBRE iAANSPÕRTES 
MARfTIMOS ENTRE A 

REPÓBUCA FEDERATIVA DO BRASIL E RE-
PÚBUCAARGENTINA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República Argentina 

Considerando o interesse de desenvolver o 
intercâmbio comercial por via marítima entre 
o Brasil e a Argentina, assim como o melhor 
e mais racional aproveitamento da capacidade 
dos navios de ambos os países; 

Reconhecendo a necessidade de assegurar 
a eficiência e regularidade dos transportes ma-

rítimos e a adoção de tarifas de fretes adequa· 
das e estáveis; 
- Leva!ldo-- em conta que os armadores de 

bandeira brasileira e os armadores de bandeira 
argentina são os transportadores diretamente 
interessados nas cargas marítimas do inte- _ 
câmbio entre os dois países; 

Acordam o que se segue: 

ART!GQ! 

Para os efeftos do presel).te Acordo, ente~ 
de-se por armador nacional as pessoas fiSicas 
ou jurídicas que, de acordo com a legislação 
vigente em cada um dos países, detenham 
a direção, o controle e o capital com poder 
dededsão. 

ARTIGO II-

I. As_ P.artes Contratantes se esforçarão 
por estab~Jeçer _serviços de transporte marí
timo eficientes entre portos brasileiros e argen
tinos, os quais serão rea1izados por armadores 
devidamente autorizados de ambbs os países, 
_com a freqüencia e reguiarídade adequada 
às necessidades do intercâmbio. 

2. A capacidade _de transporte a ser ofere
ddo pelos armadores autorizados de ambas 
as Partes contratantes deverá ajustar-se, em 
conjunto, às necessidades de intercâmbio en
tre os dois países, tendo sempre em vista o 
eqUilíbrio de praça disponível entre os arma. 
àores autorizados de ambas as Partes Contra
tantes. 

3. Para os efeitos do presente Acordo, en
tende-se por autoridade competente, na Repú
blica Federativa do Brasil, a Superitendência 
Nacional da Marinha Mercante - Sunaman, 
do Ministério dos Transportes, e na República 
Argentina, a, Subsecretaria de Transporte Flu
vial Y Marítimo del Ministerio de Obras y Servi
çios Públicos. Se Jor modificada a autoridade 
competente, por alteração da legislação de 
algumas das Partes Contratantes, se comu
nicará tal circunstância à outra Parte Contra
tante mediante nota diplomática. 

4. Entende-se por armadores autorizados 
todos os armadores nacionais das Partes Con
tratantes, que tenham obtido a autorização 
correspondente d~ suas respectivas autorida
des referidas no item 1 deste Artigo. 

ARTIGOill 

1. As mercadorias oriundas dos portos 
brasileiros e destinadas aos portos argentinos, 
evic~versa. serão obrigatoriamente transpor
tadas em navios de bandeira nacional das Par· 
tes Contratantes. _com participação, em partes 
iguais, na totalidade dos fretes gerados. 

2. A fim de facilitar a participação, em par
tes iguais, na totalidade dos fretes gerados, 
a Conferência de Fretes a que se refere o item 
1 do artigo (v) deverá estabelecer sistemas 
operativos que asseugrem as justas distribui~ 
ções entre o conjunto dos annadores autori
zados das Partes Contratantes, em ambos os 
sentidos do tráfego. 

3. Ficam inCluídas entre os transportes 
mencionados no item 1 deste artigo, as cargas 
que tenham recebido quaisquer incentivos go-

vemamentais de uma ou de outra das Partes 
Contratantes. 

3.1 Para os efeitos do presente Acordo, 
entendem-se por incentivos governamentais 
os benefícios de ordem fiscal, cambial, fman
_ceira e creditícia. inclusive financiamentos, 
quando existentes em cada pais, concedidos 
por órgãos governamentais das Partes Contra-
tantes. -

32, Quando-os iexportadÕres de uma das 
Partes Contratantes utilizarem, para o trans
porte de suas mecadorias, navios das empre
sas de navegação autorizadas pelas autorida
des competentes da outra Parte Contratante, 
gozarão do mesmo tratamento no que se refe
re aos incentivos governamentais (inclusive 
estímulos fiScais às exportações) que lhes são 
concedidos quando utilizam navios de ban-
deira nacional. . _ 

3.3 Serão estendidos aos navios da outra 
Parte Contratante, sejam ou não das emrpesas 
de navegação autorizadas, os mesmos direitos 
e benefícios aplicáveis aos navios _de b-andeira 
nacional. - -

4. Para a aplicação do coqtido no item 
1 deste artigo, estabelece-se a seguinte ordern 
de prioridade: 

4.1 tra'nsporre, nos dois sentidos, em na
vios de bandeira nacional de ambas as Partes 
Contratantes; 

42 transporte, ein navios de uma das ban
deiras nacionais, de qualquer parte da quota 
da outra, qUe esta última não esteja em condi
ções de transportar. 

5. Para os efeitos do <lisposto no item 1 
deste artigo, são considerados navios de ban
deira nacional os navios próprios dos anna
dores autorizados e os navios nacionais ou 
estrangeiros por eles afretados, com autori
zação concedida pelas respectivas autQrida
des competentes de uma ou de outra das Par
tes Contratantes, para a execução dos serviços 
de transporte man1im0 contemplados no pre· 
sente Acordo. 

6. As autoridades competentes prestarão, 
em reciprocidade informações em cada caso 
sobre as autorizações concedidas para arren# 
damento ou afretamento de navios. 

ARTIGO IV 

1. A preferêncía de bandeira não Implicará 
dlsc~inação de carga, nem poderá ocasio
nar espera nos embarques superior ao estabe~ 
lecido na legislação do país exportador. 

2. Caso os atmadores autorizados das 
Partes Contratantes não possam transportá· 
las em navios próprios ou afretados. segundo 

--as disposições deste Acordo, as cargas pode
rão ser liberadas para embarque, na seguinte 
ordem de prioridade; 

a) em navios pertencentes a armadores 
nacionais não autorizados do pais exportador; 

b) em navios pertencentes a armadores 
nacionais hão autorizados do pais importador; 

c) em navios pertencentes a outros arma~ 
dores argentinos ou brasileiros não autoriza
dos, segundo a ordem dos ttens a) e b ); 

d) em navios de terceiras bandeiras de 
preferência de países membros da A1adí; 
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e} em navios de terceiras bandeiras de pai
ses não pertencentes a países de registro aber~ 
to ou "livre Matrícula"; 

e) em navios de terce_iras bandeiras de paí
ses de registro aberto ou _"livre matrícula"; 

3. A liberação será concedida~ em cada 
caso, pela autoridade competente do país ex
portador, mediante sol!citação do embarca
dor, com comunicação à autoridade cornpe
tente da outra Parte Contratante. Cada aUtori
dade competente com_u_n_i_çªrá à Alfândega de 
seu país as liberações de embac_que que con
ceder, assim como as que outorgar a autori
dade competente de outra Parte Contratante. 

ARTIGO V 

I. Os estatutos da Conferência çle Frete;s 
Brasil/Argentina, elaborados ·conforrn_e o dis
posto no Artigo m do Ajuste sobre Transporte 
Marítimos de 1968, poderão ser modificados, 
respeitados os seguintes princípios básicos, 
inclufdos nos mesmO$: _ _ ~ 

a) constituição e arganfzaçãa da Confe· 
rência de Fret~s; 

b) cooperação comercial eotr~ OS arma
dares autorizados, para o fiel cumprimento 
das disposições relativas ao tráfego e ao aten
dimento aos usuários, conforme previsto nes
te Acordo. 

c) estabelecimento de serviços que aten
dam equitativamente aos portos de carga e 
descarga, repeitada a 1egis1ação de c~da Pacte 
Contr_atante; 

d) funcionamento dos Comitês da Confe
rência de fretas, com normas de procedimen· 
to e sistema de tomada de decisões; 

e) estabelecimento e manutenção das ta
rifas de fretes_ e de n;=gras especiais sobre o 
transporte das mercadorias; 

f) estabelecimento das regras para os 
acordos de rateio de cargas, na base de fretes 
gerados. 

2. Os armadore$ que não respeitarem as 
disposições dos estatutos da Conferência de 
Fretes Brasil/Argentina serão passiveis das pe
nas previstas nos mesmos, que incluirão des
de a advertência e a multa até o_ desligamento 
do armador infrator. 

ARTIGO VI 

1. Os armadores autorizados pelas autori
dades competentes das Partes Contratantes 
estabelecerão, de comum acordo, atr~vés da 
Conferência de Fretes, as condições de trans
portes e as tarifas de fretes a serem aplicadas 
para a execução dos serviços de transportes 
marítimo previstos no presente Acordo. As 
condições de transporte e as tarifas de fret~ 
estabelecidas só enb:arão em vigor depois de 
sua aprovação pelas autoridades competentes 
das Partes Contratantes: -

2~ Caso, no âmbito da Conferência de Fre
tes, não se chegue a um entendimento quanto 
ao estabelecimento da:s çondições de trans
porte e das tarifas de fretes, caberá ás auto_ri
dades competentes de ~mbas as Partes Con
tratantes faxar, de comum acorclo, tais condi· 
ções de transportes e tarifas de fretes. 

3. Caso as autoridades ·competentes de 
uma das Partes ContratanteS -manifestem sua 

intenção_ de não aprovar as tarifas de fretes 
a que se refere o item 1 deste artigo, a Confe
rência de Fretes dever.& revê-las à luz das obje
ções formu1adas. 

4._ Na eventualidade de que não se chegue 
a consenso com a Conféênêiã de -Fretes, a 
autoridade competente da Parte Contratante 
que formulou a objeção consultará, pelo meio 
que ju1gue mais conveniente, a outra autori
dade_ competente. 

5~ _ Q_transporte em navios "roll-on/roll-off' 
dev~rá efetuar-se corri regras e tarifas especi
ficas e adequadas a este tipo de transporte, 
as quais entrarão em vigOr após Sua aprovação 
pelas autoridades competentes. 

ARTIGO VII 

1, Com a fmalidade de prOceder-ao-con
trole dos serviços e do grau de participação 
previsto no presente Acdrdo, os armadores 
ai.ItoiiZã.dO~f de ambas as Partes contratantes 
deverãO fornecer mensalmente, através da 
Corifei"éniia de Fr~tes às autqr{dac;les cÕt;npe
tentes, Cópias de seus manifestos de cargà, 
bem corno os itinerários cumçi:rid9s· por séUs 
navios,. Os cálc;\.llos para verificar se a partici
~ção de cadª bandeiJ:a obedece ao conven
doiladO nos acordos de rateio de fretes serão 
efetuados perio_dtCamente. -

2. 05 itinerárioss dos navios a que se refe
re o item ~nterior poderão incluir portos de 
outros países, respeitadas as áreas das Confe
rências de FreteS- reCOnhecic-l.as por uma ou 
outra das Partes Contrat?!!_te_~. 

ARTIGO VIII 

1: AS ParteS -Conhatarites se c:omprorile· 
terri a facilitar, com base ·na reciprocidade, 
a fluente e rápida liquidação e transferência 
dos rriõiitá_iites iesuftantes do pagarrientó de 
fretes aQs armadores de bandeira brasileira 
e argentina, autorizados a participar Cio tráfeQo 
ãbrãngTà() p-or este Acordo, conforme as dis
posições_ que regularem oS pagamentos recí
procos entre as Partes Contratantes. 

ARTIGO IX 

As Pa-rtes ·contrati!.nfres Se' comprometem 
a-ãdotar, dentro- de suas respectívas jurisdi· 
ções, as mec:l.idas necessárias para acelerar 
as operações dos navios. 

ARTIGO X 

1. Os navios de bandeira brasileira e ar
gentina, que transportem -carga entre ambos 
os países, gozarão, em cada um deles, de trata
mento igual aos de bandeira nacional que ope
ram no mesmo tráfego. 

2. O disposto nojtem 1 deste artigo não 
afetará a obrigatoriedade de usar os serviços 
de praticagem que se aplica aos navios mer· 
cantes estrangeiros em águas nacionais de 
cada país, de acordo com ·a regulamentação 
interna de cada Parte Contratante, e demais 
atividades legalmente reservadas aos nacio-
nais de cada pais. -

~ARTIGO IX 

.1. __ Nenhuma das disposições do preserite 
J\ço_rc;lo poderá ser interpretada c:omo restri-

ção ao direito de cada país de regulamentar 
a cabotagem nacional, assim como os trans- _ 
portes para e de terceiros países. 
2. ~ Do mesmo modo, não poderá cqnside
rar-se como restrição ao direito de cada país 
de facilitar_. sob quãlquer foona, Os serviços 
de cabotagem nacionéY que seus navios rea- _ 
lizem. 

ARTIGO XII 

O trapsporte a granel de petróleo e de seus 
derivados liquidas por destilação primária, de 
gãs liqUefeito de petróleo, bem c;omo qos mi
nerais a granel, ficam excluídos do presente 
Acordo. O transporte de trigo ficará, fgllalirien
te. exduído do presente Acordo, em confor
midade com as Disposições Transitórias, ~ta-
belecidas_no Artigo XVI: -

ARTIGO XIII 

.. _ J., As_ autoridades comp~tentes, por soU ci
tação de uro_~ delas~ re.ci!iZár_ão _reuniões de 
consulta, a ftm de examinai' o desenvolvimen· 
to e a aplicação do presente Acordo e seu 
aperfeiçoamento. 

2. Qualquer das Partes Contratantes po
.derá solicit:lr, mediante comunica!;:ãO diplo
mática, _re:unjão para propor modificações ao 
presente Acordo, a qual deverá iniciar-se den
tro de um prazo de sessenta (60) dias, a contar 
da data de recepçáo do respectivo pedido, 
e realizar-se no território da Parte Contratante 
à qual foi solicitada. . 

3. As Partes Contratantes poderão intro
duzit, a qualquer momento_ e de cornum acor· 
do, modificações ao presente Acordo, as quais 
entrarão em vigor na forma indicada pelo Arti
go XIV, parágrafo 1. 

ARTIGO XIV 

1. Cada uma das Partes Contratàrif.es rioti- -
ficará a outra do cumprimento das respectivas 
formalidades_ constitucionais necesSárias à 
aprovação do presente Acordo, o qual entrara 
em vigor na data da segunda dessas notifi-
caç.:õ~. _. . .. _ __. _ 

2. O presente Acordo terá uma d.uração 
inicial de dois (2) anos, renovável automati
camente por períodos iguais e sucessivos. 

3. Cada uma das Partes Contratantes po
-derá, a qualquer momento, denunciar o pre
~nte Acordo. A denúncia terá_efeito nov~nta 
(90) dias _após a data de recepção da notifica
ção, por nota diplomática correspondente. 

ART!GOYN 

A partir da entrada em vigor do presente 
Acordo, deixará de vigorar o Acordo para esti- -
mu1ar o Desenvolvimento das .f\1arinhas Mer
cantes do Brasil e da Argentina, concluído no 
Rio de Janeiro, por troca de notas, em 22 
de dezembro de 1958. 

- ARTIGO XVI 
Disposições Transitórias 

1. A exclusão do transporte de trigo esta
beledda no Artigo XII será realizada: de forma 
gradual, no perfodo 1985-1987. 
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2. Dentro do prazo de noventa (90) dias 
da entrada em vigor do presente Acordo, os 
armadores autorizados de ambas as bandeiras 
deverão apresentar, por intermédio dos seus 
respectivos Comitês, às autoridades compe
tentes de seu país, para sua aprovação, as 
modificações que se tornarem necessárias 
nos estatutos e acordos de rateia de carga 
a fim de adequá-los ao presente Acordo. 

Feito em Buenos Aires, aos quinze dias do 
mês de agosto de 1985, em dois exemplares 
originais, nas linguas portuguesa e espanhola, 
sendo ambos os textos iguaJmente autênticos. 
-=PeJo Governo da RepúbJ[ca Federativa do 
Brasll João Hermes Pereira de AraújO -Pelo 
Governo da Repóblica Argentina Daniel E Ba
taDa. 

(í1 Comiss3o de Relaç6es Exteriores e 
Defesa Nadonal.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 24, DE 1989 

(N• 160/86, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o texto da Convençáo Desti

nada a EVitar-a DUj;la Tn1;ut.açã.o e Preve
nir a Evasáo Fiscal-em Matéria de Impos
tos sobre a Renda, celebrada entre o Go
verno da Repúbfk:ll Federativa do Brasil 
e o Ciovemo da República SociaJ/sta da 
Tchecoslováquia, em Brasilia, em 2ó de 
agosto de 1986. bem como o Protocolo 
que a íntegra. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o texto da Conven

ção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão PISCai em Matéria de Impos
tos sobre a Renda, celebrada entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Socialista da T checoslováqula, 
em Brasília, em 26 de agosto de 1986, bem 
como o Protocolo, acordado no mesmo local 
e data, que a integra. 

Arl 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 623, DE I 986 

Excelentissimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional 

Em conformidade com o disposto_ no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto da Con
venção Destinada a Evftar a-Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Im
postos sobre a Renda, celebrado entre 9 Go
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Socialista da Tchecos
Jováquia, em Brasília, a 26 de agosto de 1986. 

2. A Convenção em apreço facilitará a as
sodaçáo de empresas dos dois países; trará 
condições mais propicias ao funcionamento 
das empresas de navegação maritima e aérea; 
e favorecerá o exercício de profissões liberais 
por nacionais do Brasil e da Tchecoslováquia 

3. A referida Convenção se constituirá, 
também, em elemento adicional de estímulo 
a um relacionamento mais profícuo parã -am-

bos os paíSes nos campos da educação, cultu
ra, ciência e desportos. 

Brasilia, 1 de outubro de 1986. -José Sar
ney. 

EXPOSIÇão DE MOTIVOS N• DPF/DE-U/CAI/ 
247/FIN LOO J04, DE 24 DE SE"TEMBRO 
DE 1986, DO SENHoR. MINISTRO DE ES
TADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência o texto da Convenção Destinada a. 
Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir a Eva
são Fiscal em Matêria de Imposto sobre a Ren
da, assinada pelo Brasil e pela Tchecoslová
quia, no dia 26 de agosto do corrente ano, 
em Brasília. 

2. Essa ConvenÇa-O-foi negociada por téc
nicos brasileiros e tchecosJovacos, dentro dos 
princípios que regem os acordos do gênero, 
já assinados por cada uma das partes com 
numerosos outros países. O objetivo do instru· 
menta bilateral é o de estimular os fluxos de 
capital e os investimentos diretos, graças ao 
alívio tributário que dele decorre. Os rendi
mentos produzidos em um Estado Contra
tante passarão, quando a Convenção entrar 
em vigor, a ser tributados em apenas um dos 
Estados e não em ambos, como ocorre atual
meote. 

:L Assim, a ConvençãO facilitai-á a associa
ção de empresas dos dois países; trarâ condi
ções mais propícias ao funcionamento das 
empresas de navegação marítima e aérea; e 
favoreCerá o exercício de profissões liberais 
por nacionais do Brasil e da Tç!lecoslováquia. 

4. Por outro lado, ao facilitar o intercâmbio 
de professores, pesquisadores,_ estudantes, ar
tistas e desportistas, a Convenção se consti
tuirá em elemento adicional de estímulo a um 
relacionamento mais proficuo para ambos os 
países nos campos dã educação, cultura, ciên
cia e desportos. 

5. Nessas condições, Senhor Presidente, 
permito-me submeter-lhe projeto de Mensa-. 
gem ao Congresso Nacional para que Vossa 
Excelência, caso esteja de acordo, encaminhe 
o texto em anexo à consideração do Poder 
Legislativo. 

Aproveito_ a oportunidade para renovar a 
VOSsa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Ro
berto de Abreu Sodré. 

COONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL E 
O GOVERNO DA REPÚBUCA SOCIAUS
TADA TCAECOSLOVÁQUIA DES1INADA 
A EV!T AR A DUPLA TRIBCITAÇÃO E PRE
VENIR A EVASÁO FISCAL EM MATÉRIA 
DE IMPOSTO SOBRE A RENDA 

O Goveino da República Federativa do Brasil 
e 
O Goverrió'-da República Socialista da Tches· 
cováquía~ 

Desejando concluir uma Convenção Desti
nada "a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir 

a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre 
a de Renda, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 
Pessoos Wsadas 

A presente Convenção aplica-se às pessoas 
residentes de um ou de ambos_ os Estados 
Contratantes. -

ARTIG02 

1. A presente Convenção aplica-se aos im
postos sobre a renda cobrados por urrt dos 
Estados Contratantes, seja qual for o sistema 
usado para sua cobrança. 

2. Os impostos aos quais ~e aplica a pre
sente COnvenção sãO: 

a) no caso do Brasil: 
-o imposto federal sobre a renda, com 

exclusão do imposto suplementar de renda 
e do imposto sobre atividades de menor im
portância; (doravante referido como "imposto 
brasileiro"); 

b) no caso da Tchecoslováquia: 
-os impostos sobre os lucros; 
-o imposto sobre salários; 
-o imposto sobre a renda de atividades , 

literárias e artísticas; 
-o imposto agricofa; 
-o imposto sobre a renda da população; 

e 
-o imposto sobre_c~s; 

(doravante referidos como "impostos tche
coslovacos"). _ 

3. A ConVenção aplica-se também a 
quaisquer impostos idênticos ou substancial
mente semelhantes que forem introduzidos 
após a data da sua assinatura, seja em adição 
aos impostos acima mencionados, seja em 
sua substituição. As autoridades competentes 
dos Estados Contratantes notificar-se-ão mu- · 
tuamente de quaisquer modificações signifi
cativas que tenham ocorrido em suas-respec
tivas legislações tributárias. 

ARTIG03 
Definições Gerélis 

1. Na presente Convenção, a não ser que 
o contexto imponha ínterpretação diferente: 

a) o termo "Brasil" designa o territ6rio da 
República Federativa do Brasil, isto é, a terra 
firme continental e insular e respectivo espaço 
aéreo, bem como o mar territorial e o Jeito 
e subsolo desse mar, inclusive o espaço aéreo 
aCima do mar territorial, dentro do qual, em 
Conformidade com o Direito Internacional e 
com as leis brasileiras, o Brasil possa exercer 
seus direitos; · 

b) o termo "Tchecoslováquia" significa a 
República Socialista da Tchecoslováquia; 

c) o termo "nacionais" designa: 
1- todas as pessoas fisicas que possuam 

a nacionalidade de um Estado Contratante; 
H- todas as pessoas jurídicas, sociedades 

de pessoas e associações constituídas de 
acordo com a legislaçao em vig_or em um 
dos Estados Contratantes .. 

d) as expressões. .. um Estado Contratante" 
e "o outro Estado Contratante" designam o 
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Brasil ou a Tchecoslováquia, consoante o con~ 
texto; 

e) o termo "pessoa" compreende uma pes
soa física, uma sociedade ou qualquer outro 
grupo de pessoas; 

f) o termo "sociedade" designa qualquer 
pessoajurfdica ou qualquer entidade que, para 
fins tributários, seja considerada comQ pessoa 
juridica; 

g) as expressões "empresa de um Estado 
Contratante" e "empresa do outro Estado 
Contratante" designam, respectivamente, 
uma empresa ~!orada por um residente de 
um Estado Contratante e-uma e"tnpresa explo
rada por um residente do outro Estado Contra
tante; 

h) a expressão "tráfego internacional" de
signa qualquer transporte efetuado por um 
navio ou aeronave explorado por uma empre
sa cuja sede de direç:ão efetiva est~a situada 
em um Estado Contratante, exceto quando 
o navio ou a aeronave seja explorado apenas 
entre lugares situados no outro Estado Contra
tante; 

i} o termo "imposto" designa o imposto 
brasileiro ou o imposto tcheçoslovaco, con
soante o contexto; 

j) a expressão "autoridade comp~tente" 
designa: 

l-no caso do Brasil: o Ministro da Fazen
da, o Secretário da Receita Federal ou seus 
representantes auto_rl~dos; . 

ll-no caso da Tchecoslováquia: o Ministro 
da Fazenda da República SociaJtsta da T che
coslováquia ou seu representante autorizado. 

2. Para a aplicação da presente Conven
ção por um Estado Contratante, qualquer ex
pressão que não se encontre de outro modo 
definida tem o sentido que lhe é atribuído pela 
legislação desse Estadº relativa aos impostos 
que são objeto da presente Convenção, a não 
ser que o contexto imponha uma interpre
tação diferente. 

ARTIGO 4 
DomlcD!o Fl!ic:al 

1. Para os fins da presente Convenção, a 
expressão "resident_e de um Estado Contra
tante" designa qualquer pessoa que, em virtu
de da legislação desse Estado, es:tá aí sujeff:a 
a imposto er:n razão do seu domicílio, residên
cia, sede de d~ão ou_ qualquer outro critério 
de natureza aná1oga. 

2. Quando por força do disposto no pará
grafo 1 do presente .atl.igo, urna pessoa física 
for residente _de ambos os Estados Contra
tantes, a situação será resoMda como segue: 

a} será considerada residente do Estado 
em que disponha de uma habitação perma
nente; se_ dispuser de uma habitação perma
nente em ambos os Est_ad,os, será considerado 
residente do Estado com o qual suas relações 
pessoais e econômicas sejam mais estreitas 
(centro de interesses vitais);_ _ 

b) se o Est?tdo em que tenha o centro de 
seus interesses Vitais não puder ser determi
nado, ou se não díspuser de uma habitação 
permanente em nenhum dos Estados, será 
considerada residente do Estado em que per
manecer de forma habitual; 

c} -se pemümecer de f_orma habitual em 
ambos os Estados ou ie_não permanecer de 
forma habitual em nenhum deles, serâ consi
derada residente do Estado de que for na
donaJ; 

d) se for nacjon~l_ Qe ambos os Estados 
ou se não for nacional de nenhum deles, as 
autoridades competentes dÕS Estados Contra
tantes resolverão a questão de comum acor-
do. -

3. Quando, em yfrtude do disposto no par~_
grafo 1 do presente artigo, uma pessoa que
não seja uma pessoa ftSica for residente de 
ambos os EstadQS Çont;ratantes, será conside

_rada residente qo Estado em que_estiver situa
da sua sede de direção efetiva. 

ARTIGOS 
Estabelecimento Permanente 

1. Para os fins da presente Convenção, a 
ewressão "estabelecimento permanente" de
signa uma instalação f~ de negócios em que 
a empresa exerce toda ou parte de sua ativi-
ãade. . 

2. A expressão "estabelecimento perma-
nente" abrange especialmente: 

_a) _uma sede de direção; 
b) uma sucursal; 
c) um escritório; 
d) uma fábrica; 
e) uma mina, uma pedreira ou qualquer 

outro loca1 de extração de recursos naturais; 
O um canteiro de construção, ou ele instala

ção, ou de montagem, cuja duração exceda 
6 mes-es:.--- - - -

3. A expre"ssão "estabelecimento perma
nente" não compreende: 

a) a ut:Hização de instalação unicamente pa
ra fins de armazenagem, exposição ou entrega 
de bens ou mercadorias pertencentes à em
presa; 

b) a manutenção de um estoque de bens 
ou mercadorias pertencentes à empresa uni
camente para fins de armazenagem, exposi
ção ou entrega; 

c) a m-anutenção de um estoque de bens 
ou mercadorias pertencentes à empresa uni
camente para fins de transformação por outra 
empresa; 

d} a manutenção de uma instalação ftxa 
de negócios unicamente para fins de comprar 
bens ou mercadorias. ou obter informações 
para a empresa; 

e} a manutenção de uma instalação ftxa 
_ de negócios unicamente para fins de publiciw 

dade, fornecimento de informações, pesqui
sas G.ientíficas ou atividadeS ariálo_gas que te
nham caráter preparatório ou auXiliar para a 
empresa. _ 

~. Qma pessoa que atue nwn I::stado Con~ 
ttatante por conta de uma empresa do outro 
Estado Contratante - e desde que não seja 
um agente que goze-de um status indepen
dente ati quaJ se _aplixa o parágrafo 5 - será 
considai"ada como estabelecimento perma
nente no primeiro Estado se tiver, e_ exercer 
habitualmente nesse Estado, autoridade para 
conduir c:ontra_tos em norrie da empresa, a 
não ser que suas atividades sejam limitadas 

à comp(a de bens ou mercadorias para a em
presa. 

5._ Um aemPresa de um Estado C:OJltra
tante não será considerãda c:orno tendo wn 
estãbeiecimentõ-permanente no outr9 EstadO 
do Contratante Pelo simples fato de exerc:er. 
a sua atividade nesse qUtrO EStado -por intef
ri1édio de um corretor, d~ um "comissá~o geral 
ou de qualquer ovtro agente que goze d.e um 
"status" independente, desde que essas pes
soas no âmbito normal de sv.as atividades. 

6. O fatO de _uma _sociedade residt!nte de 
um Estado Contratante contr_olar ou ser_ c:on
~~lada por uma sociedade re-sidente do oUtro 
~do Contratante ou_ que exerça sia atividade 
nesse outro EStado (quer seja por intermédio 
de um estabelecimento permanente, quer de 
outro modo) não será, por si só, bastante para 
fazer de qualquer dessas sociedades estabele
t:;imento p~~anente d~ ()~O. 

ARTIG06 
Rendimentos de Bens lmoDUiários 

1. _Os rendimentos de bens imobiliários; 
induido os rendimentos de explorações agrí
colas ou florestais, são tributáveis no Estado 
Contratante em qUe esses bens estiverem si
ttmdos. 

2. a) Comressalva do disposto nas alí
neas b) e c), a expressão "bens imobiliários" 
é definida de acordo com a legislação do Esta
do Contratante em que os bens em questão 
estiverem situados; 

b) a expressão compreende, em qualquer 
caso, os acessórios da propriedade imobiliária, 
o gado e_o_equipamento utl1ízados nas explo
rações agtícolas e florestais, os direitos a que 
se aplicam as disposições do direito privado 
relativas à propriedade territorial, o usufruto 
de bens imobiliários e os direitos a pagamen
tos variáveis ou fiXos pela exploração ou con
cessão da exploração de fazidas minera[S, fon
tes e outros recursos naturais; 

c) os navios, barcos e aeronaves não são 
considerados bens imobiMrios. 

3. O disposto no parágrafo 1 aplica-se aos 
rendimentos provenientes da exploração dlre
ta, da locação ou do arrendamento, assim co• 
mo de qualquer outra forma de exploração 
de bens imobHiários. 

4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 apli
ca-se igualmente aos rendimentos provenien
tes de bens imobHiários de uma efnpfesa e 
aos rendime_ntos de bens tmÓbiliários que sir
vam para o exercício de profissões indepen· 
dentes. 

ARTIGO 7 
Lucros das Empresas 

1. Os lucros de uma empresa de t,ln) Esta
do Co!ltrã:tante SÓ não tributáv~is l)~SS~ mes
mo Estado, a nãO ser que a empresa exerça 
sua atividade no outro Estado Contratante por 
meio de um estabelecimento permanente ai 
situado. Se a empresa exercer stia afividad~ 
nã f()rma indiCada, seus lucros são tobutáveis 
no outro Estado, inas uriiCiirnE::Ute na medlda 
em que forem atribuíveis a esse estabeleci
mento permanente. 
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2. Com ressalva do disposto no parágrafo 
3, quando uma empresa de um Estado Con
tratante exercer sua atividade no-outro Estado 
Contratante por meio de um esi:afialecimento 
permanente aí situado, seriio atribuídos em 
cada Estado Contratante a esse estabeleci
mento permanente os lucros que obteria se 
fosse uma empresa distinta e separada, exer
cendo atividades idênticas ou similares em 
condições idênticas ou similares e transacio
nando com absoluta independência com a 
empresa de que é estabelecimento perma
nente. 

3. Na determinaçãO dos lucros de um es
tabelecimento permanente é permitido dedu
zir as despesas quetiverem sido feitas para 
a conseç:ão dos objetivos do estabelecimento 
permanente, incluindo as despesas de direçao 
e os encargos de administração assim reali
zados. 

4. Nenhum lucro será atribufdo a um esta
belecimento permanente pelo fato da simples 
compra, por este estabelecimento permanen
te, de bens ou mercadorias para a empresa. 

5. Quando os lucros compreenderem-ren
dimentos tratados separadamente em outro 
artigo da presente Convenção, as-respectivas 
disposições não serão afetadas pelo disposto 
neste artigo. 

ARTIGOS 
Navegação Marftima e Aérea 

1. Os lucros proveniente da exploração, 
no tráfego intemadona4 de naviOs ou aero
naves só são tributáveis no Estado Contratante 
em que estiver situada a sede da direção efeti
va da empresa. 

2. Se a sede da direção efetiva da empresa 
de navegação marítima se situar a bardo de 
um navio, essa sede considera-se situada no 
Estado Contratante em que Se-encOntra o por
to de registro desse navio ou, na ausência 
de porto de registro, no Estado Contratante 
de que é residente a pessoa que explora o 
navio. 

3. O disposto no parágrafo 1 do presente 
artigo apllca-se também aos lucros provenien
tes da participação em um consórcio, em uma 
exploração em comum ou em um organismo 
internacional de exploração. 

Quando; 

ARTIG09 
Empresas Assedadas 

a) uma mepresa de um estado Contratante 
participar, direta ou indiretamente, da direção, 
controle ou capital de uma empresa do outro 
Estado Contratante, ou quando 

b) as mesmas pessoas participarem, direta 
ou indiretamente, da direção, controle ou capi· 
tal de uma empresa do outro Estado Contra
tante, 
e, em ambos os casos, as duas empresas esti
verem ligadas, nas suas relações comerciais 
ou financeiras, por condições aceitas ou im
postas que difiram das que seriam estabe
lecidas entre empresas independentes, os lu
cros que, sem essas condições teriam sido 
obtidos por uma empresa, mas não o foram 

por causa dessas _condições, podem ser inclui
dos nos lucros dessa empresa e tributados 
como tats. 

ARTIGO l() 
bivide"ndoS 

1. Os dividendos pagos por uma socie
dade residente de um Estado Contratante a 
um residente do outro Estado Contratante são 
tributáveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses dividendos podem tam
bém ser tributados no Estado Contratante de 
que é residente a sociedade que os paga e 
de acordo com a legislação desse Estado, mas 
se a pessoa que os receber for o beneficiário 
efetivo dos dividendos o imposto assim esta
belecido nãopoderá exceder _15% do mon
tante bruto dos dividendos. 

Este parágrafo não afetará a tributação ad 
sociedade em relação aos lucros que deram 
origem aos dividendos pagos. 

3. O disposto nos §§ 1>? e 29 do presente 
artigo não se aplica se o beneficiádo efetivo 
dos dividendos, residente de um Estado Con
tratante, desenvolver atividade no outro Esta
do Contratante de cjue é residente a sociedade 
que paga os dividendos por meio de um esta:
belecimento permanente aí s_ituado, ou exer
cer uma ProfiSSão independente nesse outro 
Estado por intermédio de uma instalação fixa 
aí situa®, e-a participação em relação à qual 
os dividendos são pagos esteja efetivamente 
ligada a esse estabelecimento permanente_ou 
instalaç_ão fiXa. Neste caso, aplica-se o dispos
to no art. 7 ou no art. 14 da presente Conven
ção, conforme couber. 

4. O termo "dividendo$", usado no pre
sente artigo, designa os rendimentos prove
nientes de ações, ações ou direitos de fruição, 
ações de empresas mineradoras, partes de 
fundador ou outros direitos de participação 
emlucros, com exceção de créditos, bem co
mo os rendimentos provenientes de outras 
partiCipações de capital assemelhados aos 
rendimentos de ações pela legislação tribu
tária' do Estado de que é residente a sociedade 
que os distribui. 

-5. Quando um residente da Tchecoslová
quia tiver um estabeleclmento permanente no 
Brasil, esse estabelecimento permanente po
derá estar sujeito a um imposto retido na fonte 
de acordo cem a legislação brasileira. Toda\1a, 
esse imposto não poderá exceder 15% do 
montante bruto dos lucros desse estabeleci
mento permanente determinado após o paga
mento do imposta de sociedades referentes 
a esses lucros. _ 

6, Quando uma sociedade residente de 
um Estado C01i.tfãtárite- receber lucros ou ren
dimentos provenientes do outro Estado Çen_::
tr.ãtante-:-esse ciutio ESfaâO-iiãõ- pOderá CObrar 

__ nenhum imposto sobre os dividendos pagos 
pela sociedade, exceto na medida em que es
ses dividendos forem pagos a um residente 
desse outro Estado ou na medida em que 
a participação geradora dos dividendos estiver 
efetivamente ligada a um estabelecimento 
permanente ou a uma instalação fixa situados 
nesse 6Utio Estado, -nem sUjeitar os lucros 

não distribuidos da sociedade a um imposto 
sobre lucros não distribuidos, m~mo se os 
dividendos pagos ou lucros não distribuídos 
consistirem, total ou parcialmente, em lucros 
ou rendiirientos pi'ovenienteS-desse outrO Es
tado. 

7. A limitação da alíquota do imposto pre
vista nos §§ 29. e 5"' no presente artigo não 
se aplica aos dividendos ou JucJ'9S pagos ou 
remetidos antes do término do terceiro ano 
calendário seguinte ao ano em que a Conven
ção entrar em vigor. 

ARTIGO II 
Juros 

1. Os juros provenientes de um Estado 
Contratante e pagos a um resjdente do outro 
Estado Contratante são tributáveis nesse outro 
Estado. 

2. -Todavia, esses juros podem também 
ser tributados no Estado Contratante de que 
provêm e. de acordo com a legislação dess_e 
Estado, mas se a pessoa que os receber for 
o beneficiário efetivo dos juros o imposto as
Sim estabelecido não poderá exceder: 

a) 10%_ no que conceme_aosjuros de em
préstimos e créditos concedidos por um ban
co, por um período de no mínimo 1 O anos, 
ligé!!dOs à v~nda de equipamentos industriais 
ou ao estudo, à instalação ou ao fornecimento 
de _unidades, industriais_ ou dentíficas, assim 
como a obras públicas; 

b) 15% do montante bruto dos juros em 
todos os demaís casos. 

3. _Não obst_ante o disposto nos §§ 19 e 
2" do presente artigo: 

a) os juros provenientes de um Estado 
Contratante e pagos ao Governo de outro Es
tado Contratante, a uma sua subdivisãO polí
tica ou a qualquer agência (inclusive uma insti
tuição financeira) de propriedade desse Go
verno ou subdivisão política são isentos de 
tributação no primeiro Estado menciOnado, 
a não ser que se aplique o sub-parágrafo b) 
abaixo; 

b) os juros de obrigações, títulos ou debên
tures emitidos pelo Governo de um Estado 
c_ontratante, por uma sua subdivisão política 
ou por quaJquer agência (inclusive uma insti~ 
tuição financeira) de propriedade desse_ Go
verno ou de subdivisão política só são tributá· 
veis nesse Estado. 
--4.-- Stermo-Hjuros" ;usado-no-pres-ente arti-
go, designa os rendimentos detitulos da dívida 
pública, de títulos ou debêntures, acompanha
dos ou não de garantia hipotecária ou de cláu
sula de participação nos lucros, e de_ créditos 
de qualquer natureza, bem como outros rendi
mentos que, pela legislação tributária do Esta
do Contratante de que provêm, sejam asseme
lliados aos rendim~ntos de importâncias em
prestadas. 

5. O disposto nos§§ 1"' 29 e 39 do presente 
artigo não se aplica se o beneficiário efetivo 
dos_ juros, residente de um Estado Contra
tante, desenvolver atividade no outro Estado 
Contratante de que provêm os juros por Íneio 
de um estabelecimento permanente aí situa
do, ou exercer Lima profissão independente 
nesse outro Estado por intermédio de uma 
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instalação fixa aí situada e o crédito em relação 
ao qual os juros são pagos estiver efetivamente 
ligado a esse estabelecimento permanente ou 
instalação fuca. Neste caso, aplica-se o dispos
to no art 7 ou no art. 14 da presente Conven
ção, conforme couber. 

6. A limitação estabelecida no § 29 do pre
sente artigo não se aplica aos juros prove
nientes de um Estado Contratante e pagos 
a um estabelecimento permanente de uma 
empresa do outro Estado Contratante situado 
em um terceiro Estado. 

7. Os juros são consjderados provenientes 
de um Estado Contrataii.te quando o devedor 
for esse próprio Estado, uma sua subdivisão 
política, ou um residente desse Estado. No 
entanto, quando o devedor dos juros residen
tes ou não de um Estado Contratante, tiver 
em um Estadp Contratante um estabeleci
mento permanente em relação com o qual 
haja sido contraída a obrigação que dá origem 
aos juros e caiba a esse estabelecimento per
manente o pagamento desses juros, tais jU.roS 
são considerados provenientes do Estado 
Contratante- em (Jue o- estabelecimento per
manente estiver situado. 

8. Quando, em conseqüência de relações 
especiais existentes entre o devedor e o benefi
ciário efetivo ou entre ambos e qualquer outra 
pessoa, o montante dos juros, tendo em conta 
o crédito pelo qual são pagos, exceder aquele 
que seria acordado entre o devedor e o benefi
ciário efetivo na auséncia de tais relaçOes, o 
disposto neste artigo aplica-se apenas a este 
último montante mencionado. Neste caso, a 
parte excedente dos pagamentos será tribu
tável de acordo com a legisJação ·de cada Esta
do Contratante, tendo em conta as outras dis
posições da presente Cohvenção. 

ARTIGO 12 
Royalties 

1. Osroyalties provenientes de um Estado 
Contratante e pagOs a um residente do outro 
Estado Contratante são bibutáveis nesse outro 
Estado. 

2. T odavía, esses royafties podem ser tri
butados no Estado Córitfatante de que pro
vêm e de acordo com a legislação desse Esta
do, mas se a pessoa que os receber for o 
beneficiário efetivo dos royalties, o imposto 
assim estabelecido não poderá exceder; 

a) 25% do montante bruro dos royafties 
provenientes do uso ou da concessão do uso 
de marcas de indústria ou de comércio; 

b) 15% do montante bruto dos royaities 
em todos os demais casos; 

3. O termo royalties, usado neste artigo, 
designa as: remunerações de qualquer natu
reza pagas pelo uso ou pela concessão do 
uso "de um direito de autor sobre uma obra 
literária, artística ou cientifica (indusive os fll
mes cinematográficos, filmes ou fitas de gra
vação de programas de televisão ou radlodi~ 
fusão), de uma patente, marca de indústria 
ou de comércio, desenho ou modelo, plano, 
fórmula ou processos secretos, bem como 
pelo uso ou pelà concessão do uso de um 
equipamento industrial, comerciaJ ou cienti
fico ou por informações correspondentes à 

experiência adquirida no setor industria], co
mercial ou científico. 

4. Os royalties são considerados prove
nientes de um Estado Contratante quando o 
devedor f9r o próprio Estado, uma sua subdi
visão política, uma autoridade local ou um 
residente desse Estado. Todavia, quando o 
devedor dos royalties, seja ou não residente 
de Unl EStado Contratante, tiVer num Estado 
com.ratante um estabelecimento permanente 
em relação com o -qual haja sido contraída 
a obrigação de pagar os royalties e caiba a 
esse estabelecimento Permanente o paga~ 
mente dessesroj18/ties, taisroyalties .$âo consi
derados provenientes do Estado Contratante 
_em que o estabelecimento permanente estiver 
sihlado. 

5. O disposto nos§§ 1~' e 2~> do presente 
artigo não se apllca se o beneficiário efetivo 
dos royalties, residente de .um Estado Contra
tante, desenvolver atividade no outro Estado 
Contratante de que provêm os royalties por 
meio de um estabelecimento permanente aí 
situado, ou exercer uma profissdo _indepen
dente nesse outro Estado por intermédio de 
uma instalação fixa aí situada, e o direito ou 
bem-que deu origem aos royalties estiver efeti
vamente ligado a esse estabelecimento per
manente ou instalação fixa. Neste caso, apli
ca-se o disposto no art. 7 ou no art. 14 da 
presente Convenção, conforme couber. 

6. ç;luando, em c.o_nseqüência de relações 
especiais existentes entre o devedor e o benefi
ciário efetivo ou entre amboS e quaJquer outra 
pessoa, o montante dos royalties tendo em 
conta o uso, direito ou informação pelo qual 
são _pagos, exceder àquele que seria acordado 
entre o- devedor e o beneficiário efetivo na 
ausência de tais relações,· o disposto neste 
artigo aplica-se apenas a este último mon
tante. Neste caso, a parte excedente dos paga
mentos será tributável de acordo com a legis
lação de cada Estado Contratante, tendo em 
C6ritáaS outras disposições da presente Con
venção. 

7. A limitação çla alíquota do imposto refe
rida no § 29 b) deste artigo não se aplica aos 
royalties pagos antes do término do quinto 
ano calendário seguinte ao ano calendário em 
que a Convenção_ entrar em vígor quando tais 
royaJ(jes forem pagos a um residente de um 
Estado Contratante que _possua, direta ou indi
retamente, no mínimo 50% do capital com 
direito a voto da sociedade que paga os rOyal-
fies. -

ARTIQO 13 
Oarihos de Capital 

1. Os ganhos provenientes_ da alienação 
de bens imobiliários, definidos no § 2(> do art. 
6 da presente Convenção, são tnbutáveis no 
Estado Contratante em que esses bens estive
rem situados. 

2.- Os ganhos provenientes da alienação 
de bens imobi1iários que façam parte do ativo 
de um estabelecimento permanente que uma 
empresa de um Fstado Contratante tenha no 
outro Estado Contratante ou de bens mobi
liários constitutívos de uma instalação fixa de 
que um residente de um Estado Contratante 

disponha no outro Estado Contratante para 
o exercício de uma profissão independente, 
incll,.1indo os ganhos provenientes da aliena
ção desse estabelecimento permanente (isola
do ou com o conjunto da empresa) ou dessa 
instalação fixa são tributáveis no outro Estado 
Contratante .. No entanto, os ganhos pfove
nientes da alienação de navios ~ .;teronaves 
utiJizados riO-tráfego internacional ou de bens 
mobiliários pertinentes à exploração de tais 
navios e aeronaves só são tnbutáveis no Esta
do Contratante em que estiver situada a sede 
da direção efetiva da empresa. 

3.- Os ganhos provenientes da alienação 
de quaisquer outros bens diferentes dos men
cionados nos §_§ 19 e 29 do presente artigo 
são tributáveis e. ambos os Estados Contra
tantes. 

ARTIGO 14 
Profissões Independentes 

1. Os rendimentos que um residente de 
um Estado Contratante aufere pelo exerc'fcio 
de uma profissão liberal ou de outras ativida
des independentes de caráter análogo s6 são 
tributáveis nesse Estado, a não ser que o paga
mento desses serviços ou atividades calba a 
um estabelecimento permanente situado no 
outro Estado Contratante ou a uma sociedade 
aí residente. Neste caso, os rendimentos são 
bibutáveis nesse outro Estado. 

2.- A expressão "profissão liberal" abrange, 
em especial, as atividades independentes de 
caráter científico, técnico, literário, artístico, 
educativo ou pedagógico, bem como as ativi
dades independentes de médicos, advogados, 
engenheiros, arquitetos, dentistas e contado
res. 

ARTIGO 15 
ProfiSsões Dependentes 

1. Com ressalva do disposto nos arts. 16, 
18 e. 19 da preSente Convenção, os salários, 
ordenados e outras remunerações similares 
que um residente de um Estado Contratante 
recebe em razão de um emprego só são tribu
táveis nesse Estado, a não ser que o emprego 
seja exercido no outro Estado Contratante. Se 
o emprego for aí exercido, as remunerações 
correspondentes são tributáveis nesse outro 
Estado. 

2. Não obstante o disposto no § )9 acima. 
as remunerações que um ·residente de um 
Estado Contratarite recebe em razão de um 
emprego exercido no. outro Estado Contra
tante só são tributáveis no primeiro Estado 
se: 

a) o beneficiário permanecer no outro Es
tado durante um período ou períodos que não 
excedam, no total, 183 dias do ano fiscal con
siderado, e 

b) as remune:rações forem pagas por um 
empregador ou em nome de um empregador 
que não seja residente do outro Estado, e 

c) o encargo "das remunerações não _cou
ber a um estabelecimento permanente ou a 
uma instalação foca que o empregador tenha 
no outro Estado. 

3. Não obstante as disposições preceden
tes deste artigo, as remunerações recebidas 
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em razão de um emprego exercido a bordo 
de um navio ou-de uma aeronave explorados 
no tráfego internacional são tributáveis no Es
tado Contratante_em que estiver situada a sede 
da direção efetiva da empresa. 

ARTIGO 16 
Remuneraç6es de Direção 

As remunerações de direção e outras remu
nerações similares que um residente de um 
Estado Contratante recebe na qualidade de 
membro da diretorla ou de qualquer conselho 
de uma sociedade residente do outro Estado 

· Contratante são tributáve[s nesse outro Es
tado. 

ARTIGO 17 
Artistas e Desportistas 

1. Não obstante o disposto nos arts. 14 
e 15 da presente Convenção, os rendimentos 
obtidos pelos profiSSionais de espetáculo, tais 
como artistas de teatro, de cinema, de rádio 
ou de televisão e músicos, bem como pelos 
desportistas, no exercício, nessa qualidade, de 
suas atividades pessoais, são tributáveis no 
Estado Contratante em que essas atividades 
forem exercidas. 

2. Quando os serviços mencionados no 
§ }9 do presente artigo forem fornecidos em 
um Estado Contratante por uma empresa do 
outro Estado Contratante, os rendimentos re~ 
cebidos pela empresa pelo fornecimento des
ses serviços são tributáveis no primeiro Estado 
Contratante, não obstante as outras disposi
ções da presente Convenção. 

Os rendimentos obtidos por essa empresa 
pelo fornecimento desses serviços são isentos 
de imposto no primeiro Estado Contratante 
mencionado, se a empresa for direta ou indire
tamente custeada, total ou substancialmente, 
por fundos públicos do Governo do outro Es
tado Contratante. 

3. Não obstante o disposto nos §§ 1 ~ e 
~do presente artigo, os rendimentos origina
dos das_atividades definidas no§ 19 realizadas 
no contexto de intercâmbio cultural entre os 
Estados Contratantes, são isentos de imposto 
Estado Contratante- em que essas atividades 
são exercidas. 

ARTIGO 18 
Pensões e Anuidades 

1. Com ressalva do diposto no art. 19 da 
presente Convenção, as pensões e outras re
munerações similares que não excederem um 
montante equivalente a 3.0oo= dófãfes dos 
EUA em um ano calendário, as pensões ali
mentícias que não excederem 3.000 dólares 
dos EUA em um ano calendário e as anuida
des que não excedem 3.000 dólares dos EUA 
em um ano calendário, pagas a um residente 
de um Estado Contratante, só são tributáveis 
nesse Estado. 

O montante que exceder os limites acima 
mencionados é tributável em ambo_s os Esta
dos Contratantes. 

2. No presente artigo; 
a) a expressão "pensões e outras remune

rações similares" designa pagamentos perió
dicos efetuados depois de aposentadoria em 

conseqüência de emprego anterior ou a título 
de compensação por danos sofridos em con
seqüência: de emprego anteriOr; 

b) o termo "anuidade" designa uma quan
tia determinada, paga periodicamente em pra
zos determinados durante a vida ou durante 
um período de tempo determinado ou deter
minável, em decorrência de um compromisso 
de efetuar os pagamentos como retnbuição 
de um pleno e adequado contra-valor em di
nheiro ou avaliável em dinheiro (que não seja 
por serviços prestados). 

ARTIGO 19 
· Pagamehtos Goverriainentais 

1. As remunerações, excluindo as pen
sões pagas por UrTI Estado Contratante, por 
uma sua subdivisão politica ou autoridade lo
cal a urna pessoa física, em razão de serviços 
prestados a esse Estado, subdivisão ou autori
dade só são tributáveis nesse Estado. 

-Todavia, essas remunerações só são tribu
táveis no outro Estado Contratante se os seiVi
ços rorem prestados-nesse Estado e se a pes
soa física for um resideil.te desse Estado que: 

-a) seja um nacional desse Estado; ou 
- b) _ nã9 t~nha se tomando um residente des-

se Estado unicamente com a finalidade de 
prestar os serviços. 

2. As pensões pagas por um Estado Con-· 
tratante, por uma sua subdivisão política ou 
autoridade local, quei cliretamente, quer atra
vés de rundóS por-eleS constituídos a uma 
pessoa física, em razão de serviços prestados 
a éSSe Estado, subdivisão ou autoridade, s6 
são tributáveis nesse Estado. 

Todavia, essas pensões só são tributáveis 
no outro Estado Contratante se a pessoa fislca 
for um residente e um nacional desse Estado. 

3. As pensões pagas com fundos prove
nientes da previdência sedai de um Estado 
Contratante a um residente_ do outro Estado 
Contratante só são tributáveis no Estado pri
meiramente mencionado. 

4. O disposto nos arts. 15, 16 e 18 da 
presente Convenção aplica-se às remunera
ções e pensões pagas em razão de serviços 
prestados no âmbito de uma atividade comer
cial ou industrial exercida por um Estado Con
tratante, uma sua subdivisão política ou uma 
sua autoridade local. 

ARTIG020 
Professores ou Pesquisadores 

Uma pessoa tisica que é ou foi em período 
imediatamente anterior a sua visita a um Esta
do Contratante, um residente do outro Estado 
Contratante e que, a convite do Estado primei
ramente mencionado ou de uma universida
de, estabelecimento de e~ino superior, esco
la, museu_ ou outra instituição cultural desse 
primeiro -Estado, ou que, cumprindo um pro
grama oficial de intercâmbio cultural, perma
necer nesse EStad.o poíum período não supe
rior a dois anos consecutivos com o único 
fim de lecionar, proferir conferências ou reali
zar pesquisas em tais instituições será isenta 
de imposto nesse Estado pela remuneração 
dessa atividade, desde que o pagamento de 

ta1 remuneração provenha de fora desse Es
tado. 

ARTIGO 21 
Estudantes e Aprendizes 

1. Uma pessoa física que é ou foi, em pe
ríodo imediatamente anterior a sua visita a 
um Estado Contratante, uin residente do outro 
Estã.do Contratante e_que perm{lnecer -no Es
tado primeiramente mencionado unicamente: 

a) como, estudante de uma universid~de, 
eStabelecimento de ensino superior _oU escola 
desse primeiro Estado; 

b) como beneficiário de uma bolsa, s\.lh
venção ou prêmio concedidos por uma orga
nização religiosa, de caridade, científica com 
o fim primordial de estudar ou pesquisar; 

c) com_o_membro de um programa de coo
peração técnica organizado pelo Governo do 
outro Estado COntratante, ou, · 

d) como aprendiz, será isenta de imposto 
no Estado priffielramente mencionado no que 
concerne às remessas provenientes do exte
rior para fins de sua manutenção, educação 
ou treinamento. 

ARTIG022 
Ot.~trP$ Rendimentos 

Os rendimentos de um residente de um 
Estado Contratante provenientes do outro Es
tado Contratante e não tratados nos artigos 
procedentes da presente Convenção são tribu
táveis nesse outro Estado. 

ARTIG023 
Métodos para Eliminar 

a Dupla Tributação 

. 1. Quando um residente do_ Brasil receber 
rendimentos que, de acordo com as dispo
sições da presente Convenção, possam ser 
tnbutados na Tchecoslováquia, o Brasil dedu
zirá do fniposto sobre a renda desse residente 
um montante igual ao Imposto sobre a renda 
pago na Tchecoslováquia. 

Todavia, o montante deduiidO-não poderá 
exceder a fração do imposto sobre a renda, 
calculado antes da dedução, correspondente 
aos rendimentos que podem ser tributados 
na T checoSJováquia. 

2. Quando um residente da T checoslová
quia receber rendimentos nã.o mendonados-· 
no § 3~ que, de acordo com as disposições 
da present.e Convenção, possam ser tributa
dos no Brasil, o Estado primeiramente men
cionado isentará de imposto tais rendimentos. 

3. Quando um residente da Tchecoslová· 
quia receber rendimentos que, de acordo com 
as disposições dos arts. 11, 12, 16 e 17 da 
presente Convenção, possam ser tributados 
no Brasll, a Tchecoslováquia deduzirá do im
posto sobre a renda dessa pessoa um mon
tante igual ao imposto pago no Brasil. 

Todavia, o montante deduzido não poderá 
exceder a fração do imposto, calculado antes 
da dedução, correspondente aos rendimentos 
recebidos do Brasil. 

4. Para a dedução indicada no § 39 do 
presente artigo feita em relação à tributação 
de jW"OS e royafties, o imposto brasllelro será 
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sempre considerado como tendo sido pago 
à alíquota de 25 por· cento. 

5. Os_ lucros não d.istribuidos de uma so- . 
cíedade de um Estado Contratante, cujo capi
tal pertencer ou for controlado total ou parcial
mente, direta ou indiretamente, por um ou 
mais residentes do outro Estado Contratante, 
não serão tributáveis nesse últiroo_~dp_,_ 

6. O valor das ~ções emitidas por uma 
sodedade anônima de um Estado Contratan
te, cujo capital pertencer ou for controlado, 
total ou parcialmente, -direta ou indiret.:lmente, 
por um ou mais residente_s do outm_Estado 
Contratante, não estará-Sujeito a imposto so
bre a renda neste último Estado. 

ARTIG024 
Não--discriminação 

1. Os midonals de um Estado Contratante 
não ficarão sujeitos no outro Estado Contra
tante a nenhuma tributação ou obrigação cor
respondente diferente ou mais onerosa do que 
aquelas a que estejam ou possam estar sujei
tos os nacionais desse outro Estado que se 
encontrem na mesma situação. 

2. A tributação de um estabelecimento 
permanente que uma empresa de um Estado 
Contratante tenha no outro Estado Contra
tante não será menos favorável nesse outro 
Estado do que a das empresas desse outro 
Estado que exerçam as mesmas atividades. 

Esta disposição não poderá ser interpretada 
no sentido de obrigar um Estado Contratante 
a conceder aos residentes do outr'o Estado 
Contratante as deduções pessoais, abatímen
tos e reduções de impostos em função do 
estado civil ou encargos familiares concedidos 
aos seus próprios residentes. 

3. As empresas de um Estado Contratante 
cujo capitaJ seja possuído ou controlado, total 
ou parcialmente, direta ou indiretamente, por 
um ou mais residentes_do outro Es.tado_ Con
tratante, não ficarão sujeitas no EStado primei
ramente mencionado a nenhuma tributação 
ou obrigação correspondente_ mals _onero_s_a 
do que aquelas a que estejam ou possam estar 
sujeitas outras empresas símilares do primeiro 
Estado. 

4. Neste Artigo, o termo "tributação" desig
na os impostos visados pela presente Con
venção. 

ARTIG025 
Procedimento Amigável 

1. Quando um residente de um Estado 
Contratante considerar que as medidas toma
das por um ou por ambos os Estados Contra
tantes conduzem ou poderão conduzir, em 
relação a si, a uma tributação em desacordo 
com a presente ConvenÇão, poderá, indepen
dentemente dos recursos previstos pela legis
lação interna desses Estados, submeter o seu 
caso à apreciação da __ autoridade _competente 
do Estado Contratante de que é residente. 

2r-· autoridade competente, se a reclama
ção· se lhe afigurar justificada e não estiver 
em condiçées de lhe dar uma solução satisfa
tória, esforçar-se-á por resolver a questão atra
vés de acordo amigável com a autoridade 
competente do outro Estado Contratante, a 

fun de evitar uma tributação em discordâncía 
com·· a Convenção. 

3~ As aUtoridades competentes dos Esta
dos Contratantes esforçar-se-ão por resolver 
através de acordo amigável as dificuldades ou 
as dúvidas que surgirem na Interpretação ou 
aplicação da Convenção. 

4. As autoridades competentes dos Esta
dos Contratantes poderão comunicar-se dire· 
tamente a fim de chegarem a acordo, nos 
termos indicados nos parágrafos anteriores. 

ARTIG026 
Troca de lmformações 

1. As autoridades competentes dos Esta
dos Contratantes trocarão entre si as informa
ções necessárias para aplicar a-presente Con
venção. Todas as informações deste modc_:> 
trocadas serão consideradas secretas e só po
derão ser comunlcadas às pessoas, autorida
des ou tribunais encarregados do lançamento 
ou cobrança dos impostos abrangidos pela 
preSente Convenção ou da decisão sobre re
cuiSós- ol( da instauração de processos sobre 
delitos relativos a esses impostos. 

2. -0 â15Posto no parágrafo 1 do presente 
Artigo não poderá em nenhum caso ser inter
pretado no sentido de impor a um dos Estados 
Contratantes a obrigação: 

) de tomar medidas administrativas contrá
rias a sua legislação e a_sua prática adminis
trativa ou às do outro Estado Contratante; 

b) de fornecer pormenores que não pos
sam ser obtidos corri base na sua legislação 
ou no ãffiblto da sua prática adminiStrativa 
norma] ou das do outro Estado Contratante. 

c) de transmitir informações relevadoras de 
segredos ou processos comerciais industrlals 
ou profissionais, ou informações cuja com uni· 
c.ição seja contrária à ordem púbUca. 

ARTIG027 
Funclon_á!!_os diplomáticos e consulares 

Nada na presente Conv~nção prejudicará 
os privilégios fiscais de que se beneficiem os 
ftmcionários diplomáticoS ou consulares em 
virtude de regras _gerais de direito internacional 
ou de dispOsições de acordos especiais. 

ARTIG028 
Enfiada em Wgor 

1. A presente Convenção será ratificada e 
os instrumentos de ratificctção serão trocados 
ero Praga o mais cedo possível. 

2. A Convenção entrará em vigor na data 
® troca dos instrumentos_ d_e ratificação e as 
suas disposições serão aplicadas: 

a) no que concerne aos impostos retidos 
na fonte. ás importâncias pagas ou creditadas 
em ou depois de 1 ç. de janeiro do ano calén
dário imediatamente seguinte, àquele em que 
a Convenção entrar cm vigor. 

b) no que concerne aos demais impostos 
visados pela Convenção, ao ano ftscal que co
mece em ou depois de 1? de janeiro do ano 
calendário imediatamente seguinte àquele em 
que a ConVenção entrar em vigor. 

ARTIG029 
Denúncia 

Qualquer dos Estados Contratantes pode 
denunciar a presente Convenção depois de 
decorrido um período de três anos a contar 
da data de sua entrada em vigor, mediante 
um aviso escrito de denúncia entregue ao ou
tro Estado Contratante através dos canais di
plomáticos, desde que tal aviso seja dado no 
ou antes do dia 30 de junho de qualquer ano 
calendário. 

Nesta caso, a Convenção será aplicada pela 
última veZ: 

'ã) no que concerne aos impostos retidos 
na fonte, às importâncias recebidas antes da 
expiração do ano calendário em que o aviso 
de __ d_enúncia tenha sido __ dado; 

h) no que concerne aos impostos visados 
pela Convenção, às importâncias recebidas 
durante o ano fiscal que comece no ano calen
dário em que o aviso de denúncia tenha sido 
dado. 

Feita em Brasília, no dia 26 de agosto de 
1986, em -dois exemplares originais, cada um 
nas línguas portuguesa, tcheca e inglesa, sen
do todos os três textos igualmente autênticos. 
Em caso de qualquer divergência de interpre
tação, prevalecerá o texto em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo GoVerno da República Socialista da 
T~hecoslováquia: Jaromir Zak. 

PROTOCOLO 

No momento da assinatura da Convenção 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Socialista da 
Tchecoslováquia para evitar a dupla tributaçã-o 
e prey~nir a evasão fiSCal em matéria de im
postos sobre a renda, os abaixo-assinadOs, pa
ra isso devidamente autorizados, acordaram 
nas seguintes disposições que constituem 
parte integrante da presente Convenção. 

1. Com rf:ferência ao artigo 7, parágrafo 
3 Fica entendido que o disposto no parágrafo 
3, do artigo 7, será interpretado no sentido 
de significar que as despesas feitas para a 
consecução dos objetivos do estabelecimento 
permanente, incluindo as despesas de direção 
e os encargos gerais de administração, serão 
dedutiveis, quer se efetuadas no Estado em 
que o estabelecimento permanente estiver sl
tuado, quer fora dele. 

2 Com referênda ao artigo 11, pãr§grtifo 
3.a) 

Fica entendido que o termo "agência de 
_propriedade desse Governo" signífca: 

a) no caso do Brasil o Banco_ Centra] do 
Brasil e o Banco do Brasil; 

b) no caso da Tchecoslováquia, o Banco 
Comercial da Tchecoslováquia ("Ceskoslo
venká Obchodní Banka"). 

3. >Com referência ao artigo 12. § 3r 

Fica entendidº-que o disposto no parágrafo 
3, do artigo 12, aplica-se aos rendimentos ob
tidos pela prestação de assisténcia técnica e 
de serviços técnicos. 
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4. Com referência ao artig0-14 
Fica entendido que o disposto no artigo 14 

aplica~se mesmo se as atividades forem exer~ 
cidas por uma sociedade civil. 

5. Com referência ao artigo 24 § 3~ 

Fica entendido que as disposições do pará
grafo 5 do artigo 1 O hão são conflitantes com 
as do § 2•, do artigo 24. 

6.. Com referência ao artigo 24, § 3~ 
As disposições da legislação brasileira que 

não pennitem que os "royalties", com'o defini
dos no § 3 do artigo 12, pagos pOr uma sacie· 
dade residente do Brasil a um residente da 
República Socialista da T checoslováquia que 
possua no mínimo 50 por cento do capital 
com direito a voto dessa sociedade, sejam 
dedutíveis no momento de se determinar o 
rendimento tributáve1 da sociedade residente 
do Brasil, não são conflitantes com as dispo· 
sições do § 3 do artigo 24 da presente Con· 
venção. 

Feito em Brasília, no -dia 26 de agosto de 
1986, em dois exemplares orig.inais, cada um 
nas línguas portuguesa, tcheca, e inglesa, sen
do todos os três textos igualmente autênticos. 
Em caso de divergêiicia ae iriferpretação, pre
valecerá o texto em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodrê. 

Pelo Governo da República Socialista da 
Tchecoslováquia: Jaromfr Zak. 

(À Comissão de Relações Exteriores e_De
fesa Nacional.) 

PROJEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 25, DE 1989 

(N? 158/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Científica e Tecnológica entre-o Go· 

·vemo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino da Dinamarca, fir
mado em Brasma em 9 de junho de 1986. 

O CongreSSo Nacional decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o texto dO Acofdo 

-de Cooperaç-ão Científica e Tecnológica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino da Dinamarca, fumãdo 
em Brasília em 9 de junho de 1986. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer ates 
de que possa resultar a implementação deste 
Acordo, bem como aqueles que se destinem 
a estabelecer Ajustes Executivos. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 509 DE 1986 

Exm911 Srs. Membros do Congresso Nacio
nal. 

Em conformidade com o disposto no art 
44, inciso I. da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhã.do de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do ACOr
do de Cooperação Cienb1ica e Tecnológka 
entre o Governo da República Federativa do 

BrasiJ_e o Governo do Reino da Dinamarca, 
firmaáo em Brasília em 9 de junho de 1986. 

Brasília, 2 de setembro de 1986. - José 
Samey. 

EXPOSIÇÃODEMOTtvOS DCTECicAri 
DE-l/214/PEMU,CEECG 28; DE 28 DE 

AGOSTO DE 1986, DO SENHOR MINIS· 
TRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EX-

- . TERIORES, . 

A Sua Excelihlda o Senhor 
Doutor JOsé Sainey, Presidente da República 

8etlhor Presidente: 
Tenho a honra de referir-me ao Acordo de 

Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasn e 
o Governo do Reino da Dinamarca, firmado 
em Bras.1liª em 9 de junho de 1986, por oca
sião da vista ao_Brasil do Ministro dinamarquês 
dos Negócios EStrangeiros, Uffe EJiemann
JénSen. 

2. _Q novó "iriStrumetiló, que resultou de 
prolongada e cuidadosa negociação, estabe
lece as bases para a cooperação- entre os dois 
países nos campos a a "ciência e da tecnologia, 
principalmente através das seguintes atiVtda
des: 

a) intercâmbio direto de informação em 
campos relevantes; 

b) intercâmbíO de professores, cientistas, 
pesquisadores e peritos_;_ - - -

c) implementação conjunta ou coordena
da de programas e/ou projetes mutuamente 
acordados de pesquisa científica, desenvolvi
mento técnico e tecnológico, adaptação ade
quada de técnicas e tencologias a condições 
específicas relevantes e aplicação dos resulta
dos aos processos de produção; e 

d) outras formas de cooperação mutua
mente acordadas requeridas pelas circunstân
cias. 

3. A assiríatura do Acordo permitirá o de
senvolvimento da cooperação científica e tec
nológica,_ em bases institucionais adequadas, 
ao contrário do que vinha ocorrendo, em que 
a COoperação se desenVolVia-de maneira espo.; 
rádica e incipiente, devido à inexisténcia de 
um diploma específico que contribuísse para 
a_ sua melhOr organização. 

4. Como é do conhecimento de Vossa Ex
celência. a Dinamarca é um país altamente 
desenvolvido, que apresenta um amplo eSpec
tro de possibilidade em matéria científica e 
tecnológica. Assim sendo,- existiriam oportu
nidades de cooperação em diversos campos, 
dentre os quais, os seguintes: biomassa, con
servação de energia, biotecnologia, metrolo
gia, tecnologia de tratamento de.Jixo, agricul
turâ, reflorestamento meio arôbiente, corrosão 
e soldagem, informática, microeletrônlca, no
vos materiais, química fina, pesquisa éspacia1, 
teCnologia "offShore" e tecnologia de recursos 
hídricos. . 

5. Ao ponderar a Vossa Excelência a irripor
tância daquele pais escandinavo no campo 
da dêncla e da tecnologia e os benefícios que 
poderãO advir para o Brasil de uma colabo
ração nesse setor, a$sírialo que se procurou 

dar aO Acordo Básico, um enunciado gené
rico, flexível e operacional. 

6. O referido texto prevê a possibilidade de 
serem concluídos Ajustes Executivos com o 
objetivo de implementar o presente instru
mento nas áreas prioritárias. -

7. Ademais, cria no âmbito da Comissão 
Mista de Cooperação Econõmica e Industrial, 

-estabelecida pelo Acordo de Cooperação Eco
nõmica e Industrial, de 5 de fevereiro de 1979, 
uma Si.lbcQmissão de Cooperação Científica 
e Tecnológica, que se reunirá conjuntamente 
com a citada Comissão Mista e, se necessário, 
manterá reuniões separadas com a aprovação 
das Partes Contratantes. 

8. A Subcomissão em apreço será o foro 
adequado para a avaliação da implementação 
do Acordo de Cooperação Oentífica -e T ecno
lógica, para a revisão periódica das áreas prio
ritárias e para a apresentação de sugestões 
das partes contratantes no que tange à imple
mentação do Acordo e dos' programas inicia
dos no seu âmbito ou no dos Ajustes Execu-
tivos. _ _ ___ _ 

9. Em Face do exposto, permito-me enca
recer a Vossa Excelênc-ia a converiiência de 
que o Govemo.brasileiro dê cumprimento aos 
requisitos legais para a entrada em vigor do 
referido diploma, a qual se fará por troca de 
notas, após a sua aprovação pelo CongressO 
Nacional, na forma do art 44, inciso I, da COns
tituição Federal. 

Art. 1 O. Nessas condições, tenho a honra 
de submeter projeto de mensagem ao Con
gresso Nacional para que Vossa J;:xç:elência, 
se de acordo, encaminhe o texto do anexo 
ato internacional à consideração do Poder Le
gisJativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor-Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E 
TECNOLóGICA ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO I;IRASIL E 
O GOVERNO DO REINO DA Dil'IAMARCA 

O Governo da RepúDfica Federativa doBra-
sil_ e, - - -- ____: ---- -

O Governo do Reino da Dinamarca (dora
vante denominados Partes Contratantes), 

Desejosos de reforçar ainda mais as rela
ções econõmicas e cientificas entre os dois 
Pa!Ses, à luz dos seus objetivos comuns de 
desenvolvimento econõmíco e soda!, da me~ 
Ihoria da qualidade de vida de seus povos, 
bem como do prog'resso do conhecimento, 

Referindo-se ao Acordo Básico de Coope
ração Técnica de 25 de fevereiro de 1966 e
ao Acordo de Cooperação Econõmica e In
dustrial de 1 de fevereiro de 1979, 

Considerando que a cooperação científica 
e tecnológica entre os dois países, bem como 
as aplicações dos resultados aos processos 
de produção, serão mutuamente benéficas, 

Concordam no seguiQte: 

ARTIGO I 

1. As Partes COiltratantes, com base no 
princípio da igualdade e do beneficio mútuo, 
promoverão entre si a cooperação no campo 
da ciência e tecnologia. Esta cooperação mú· 
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tua será conduzida entre instituições interesR 
sadas, organizações, empresas e outras entiR 
dades, naquelas áreas da ciência e tecnologia 
que sejam mutuamente acordadas. 

2~-As Partes_ Contratantes-determinarão peR 
riodicamente as áreas de maior interesse co- . 
mum para os esforços especificas de coope
ração cientifica e tecnológtca, e ftxarão priori
dades para tal fim. 

ARTIGO li 

Para a implementação dos objetivos deste 
Acordo, as Partes Conti:atanteS poderão acor
darem: 

a) proceder ao intercânlblo direto de infor
mação em campos relevantes; 

b) interc:amblar professores, dentistas, 
pesquisadores e peritos (doravante denomi
nados "especialistas"): 

c) proceder à implementação, conjunta ou 
coordenada, de programas e/ou projetas mu
tuamente acordados de pesquisa científica, 
desenvolvimento técnico e tecnológico, adap
tação adequada de técnicos e tecnologias a 
condições específicas releva_nt~~ _e apUcaçiio 
dos resultados ao$ processos -de produção; 

d} proceder a outras formas de cooperação 
mutuamente acordadas requeridas pelas cir
cunstâncias. 

ARTIGOJU~ 

1. _o intercâmbio de inform~ção .ci~ntí{i.Ç.ª 
e tecnológica terão lugar entre_as Partes Con
tratantes ou através de_ a:sências designadas 
por cada uma das Partes Contratantes. 

2. A Parte Contratante _ou a agência desig
nada que fornecer informação de natureza 
científica e tecnológica poderá, se julgar con
veniente, solicitar à outra Parte Contratante ou 
agência designada restringir a difusão de tal 
informação a terceiros. Toda veZ que o fOrneci
mento de informação for considerado possível 
ou conveniente, ambas Partes Contratantes· 
concordarão quanto às condições e o escopo 
de tal difusão. 

ARTIGO IV 

1. Poderão ser concluídos Ajustes Execu
tivos no âmbito deste Acordo, entre agências 
governamentais brasileiras e dinamarquesas, 
ou entre entidades nac_íonais privadas aprova
das por cada Parte Contratante, com_ o objetivo 
de implementar este Acordo em áreas priori
tárias específicas. Estes Ajustes Executivos es
tabelecidos por este Acordo entrarão Em'! vigor 
por via diplomática. 

2. Os Ajustes Executivos referidos oo pará
grafo primeiro especificarão as fontes de fi
nandamento e os mecanismos operacionais 
requeridos pela especificidade dos objetivos 
focados e as peculiaridades das agências QU 

entidades envolvidas, e estabelecerão procedi
mentos para a apresentação de relatórios, in
clusive relatórios do progresso das atividades, 
à Subcomissão estabelectda no Artigo V. 

ARTIGO V 

1. As Partes Contratantes conç:ordam em 
criar no âmbito da Comis_sâo_Mista de Coope
ração Económica e Industrial, estabelecida pe
lp Acordo de Cooperação Econômica e Tndus-

trial, de 5 de fevereiro de 1979, entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Dinamarca, uma Subco
missão de Cooperação Cientilka e Tecnoló
gica que se reunirá çonjuntamente com a <:o
missão Mista de Cooperação Econômica e 
Industrial ou, se necessário, manterá reuniões 
separadas com a- aprovação- das Partes Con
tratantes. 

2. A Subcomissão de Cooperação Oentí
fica e T ecnol6gica será o foró apropriado para: 
----8) a avaliação da implementação deste 
Acordo e dos Ajustes Exe<::utivos estabelecidos 
S'ob a égide do Artigo IV; 

b) a revísão periódica das áreas prioritárias 
indicadas no Artigo I; · 

c) a apresentação de recomendações a 
ambas as Partes Contratantes, relativas à im
plementaçãq deste Acordo, inclusive dos pro
gramas iniciados diretamente no seu âmbito, 
ou no âmbito dos Ajustes Executivos. 

3. A Subcomissão poderá estabelecer gru
pos de trabalho especiais que se reunirão seja, 
simultaneamente, com as sessões da Subco
missão, seja nos intervalos entre essas ses
sões, a fim de avaliar a implementação de 
aspectos específicos deste Acordo e/ou exa
minar os relatórios do progresso alcançado 
na implementação dos Ajustes Executivos. 

4. Os cantatas no âmbito deste Acordo, 
nos intervalos entre as sessões da Subcomis
são e reuniões dos grupos de trabalho, serão 
conduzidos por via diplomática ou através das 
agência.s ou entidades designadas por cada 
Parte Contratante. 

~ ~-ARTIGO VI 

O financiamento das várias formas d.e cQO· 
peração científica e tecnológica no âmbito 
deste Acordo, bem como· os termos e condi
ções das despesas com diárias, viagens, assis
tência médica e outros benefícios_ a serem 
concedidos a~ especialistas mencionados no 
artigo II, a serão estabelecidos em conex:i\o 
com cada programa ou projeto_ de _coopera
ção. 

ARTIGO VIl 

"A seleÇâO dos especialistas será efetuada 
pela Parte Contratante que os enviar e deverá 
ser aprovada pela Parte Contratante que os 
receber, 

ARTIGO VIII 

A Parte Contratante Cfue concordou em re
ceber os especialistas e seus familiares ime
diatos proverá de acordo com suas leis e práti
cas naCionais: 

a) vist.Q oficial- grátis, válido pelo período 
da rpissão no país receptor; 

b} isenção de irftposto de importação e taK 
~s indiretas sobré seus objetos pessoais. Ob
jetos domésticos, admitidos em base tempo
rária, deverãoJ;er reexportados no final da mis
são, sendo-lhes concedidas as necessárias fa
cilidadeS para-reexportação; 

c)_ facilidades, incluindo o pessoal apropria
do requerido. para a implementação eficiente 
das ativtdadés relevantes no âmbito deste 
Acordo. 

ARTIGO IX 

- Sem prejuízo das obrigações do Reino da 
Dinamarca, fiXadas no Tratado que estabelece_ 
a Comunidade ECohôinica Européiá- e de 
acordo com suas leis nacionais, as Partes Con
tratantes isentarão mutuamente de todas as 
taxas indiretas e impostos as transferências 
de bens, equipamentos e materiais necessá
rios à implementação deste Acordo e dos seus 
Ajustes ExecutivoS. Esses bens, equipamentos 
e materiais serão reexportados para a Parte 
Contratante que os enviar quando do término 
dos programas e projetes para os quais foram 
destinados, exceto quando os bens, equipa
mentos e materiais forem doados à Parte Con
tratante que os receber. Nesse último caso, 
serão aplicadas as leis de cada Parte ContraK 
tante. 

ARTIGO X 

1. As Partes Contratantes, por consenti
mento mútuo, poderão obter fmanciamento 
e_participação de organizações internacionais 
ou de oUtros paises __ interessados ein progra
mas, projetos e atividades decorrentes do pre
sente Acordo. 

2~ A.s Partes Contratantes, por consenti
mento mútuo, põ-derão cooperar, diretamente 
ou por meio de agências por elas designadas, 
com terceiros países que requeiram essa coo
peração. 

~ARTIGO XI 

Este Acordo será implementado conforme 
a legislação e as práticas administrativas de 
cada Parte Contratante. 

ARTIGO XII 

1. Quando as atividades condu_zidas sob a 
égide deste ACordo e de seus Ajustes Execu
tivos trouxerem novas descobertas ou resulta
dos que requeiram a proteção de direitos de 
propriedade, tals como patentes, direitos de 
autor, marcas e direitos equivalentes, estas 
descobertas e resultados serão propriedade 
comum dos participantes na atividade, a ni.e· 
nos que ru:_o_rdado de maneira diversa 

2. Se as despesas ou resultados atingidos 
não forem susc.etiveis de proteção, poderão 
ser publicados e usados em beneficio-de esco
las, universidades e outras instituições. 

ARTIGOXID 

1. Cada Parte Contratante notifícará a oUtra
Parte sobre o cumprimento das formalidades 
requeridas pela sua legislação nacional para 
a aprovação deste Acordo, que entrará em 
vigor na data da segunda dessas notificações. 

2. Este Acordo permanecerá em vigor por 
um período de 5 (cinco) anos e será automati
camente prorrogado por períodos iguais e su
cessivos. 
_ 3. O presente Acordo poderá ser denun
ciado por qualquer das partes Contratantes 
mediante notificação encaminhada por via di
plomática. A denúncia surtirá efeito 6 (Seis) 
meses após o recebimento de tal notificação. 

4 .. A_ denúncia do presente Acordo não afe
tará o progresso e o término dos Ajustes Exe-
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cutivos entre agências e/ou entidades, concluí
dos na forma do disposto no Artigo IV. , 

Em testemunho do que, os signatários, de
vidamente autorizados pelos seus respectivos 
Governos, assinam o preserite Acordo. 

Feito em Brasí1ia, cios 9 -días do mês de 
Junho de 1986, em dois exemPlareS originais, 
cada um dos idiomas português, dinamarquês 
e inglês. sendo todos os textos igualmen,te 
autênticos. No caso_ de divergência de inter
pretação, o texto em inglês prevalecerá. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberro de Abreu Sodré. . 

PeJo Governo do Reino da Dinamarca: (Jffe 
Alemi!Jnn-Jensen. 

(À Comissão de Relaç!Jes Exteriores e 
Defesa Nadonal.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~' 26, DE 1989 

(N' 156/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da ConvênÇAó n9 145, 
da Organáação lntemacional do Traba
lho- on: sobre a Continuidade de Em
prego da Gente do Mar, adotada em Ge
nebra em 1976, durante a ~Sessão da 
Conferência lntemi!lciontJJ do Trabalho. 

O CongressO NadOi:lãiCiecreta: 
Art ]9 Fica aprovado o texto da Conven

ção n" 145, da Organização Internacional do 
Trabalho- OIT, sobre a. Continuidade de Em
prego da Gente do Mar, adotada em 1976, 
durante a 62• Sessão-da Conferência Interna
cional do Trabalho. 

Parágrafo ónico. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa resultar revisão da Convenção, 
bem como aqueles_ que se destinem a estabe
lecer Ajustes Complementares. 

Art. 2» Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N' 296, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
CohgreSso Nacional: 

Em conformidade_com o disposto no artigo 
44, indso I, da Constituição Federal. tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto da Con
Yef1.Çáo n" 145, da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), Sobre a Continuidade de 
Emprego da Gente do Mar, adotada em Gene
bra em 1976, durante a 62• Sessão da Corife
rência Internacional do Trabalho. 

Brasilia, 27 de junho de 1986. -José Sar· 
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-I'!• DIE!CAIISAU 
139/PEMU - OIT, DE 24 DE JUNHO DE 
!986 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RElAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excelência, acompanhado de 

projeto de Mensagem ao Congresso_Naclonal, 
o ~o da Convenção n9 _ 145, adotada pela 
62• Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho, em Genebra, em 1976, relativa à 
contin~:Jidade de emprego· da gente do mar. 

2. Em_lit:Jhas gerais, a referida_ Convenção 
diz respeito aos esforços que devem ser de
senvolvidos a fun de assegurar um emprego 
continuo e regular aos marítimos. 

3. A Comissão Tripartite instittúda pelo Se
nhor Ministro de Estado do Trabalho através 
da Portaria no 3.091, de 30 de·m-arço do-Cor
rente_ano, manifestou-se no sentido de que 
seria necessário adaptar a legislação brasileira 
-'em especial os Artigos n~' 1 165, XID, e 158, 
parágrafo 23, da Constituição - caso a Con
venção n9 145 venha a ser ratificada, e que 
seria preferivel deixar ao Congresso Naciona1 
a decisão fmal sobre o assunto. Divergiram 
desse parecer os representantes da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Trans
portes Maritimos Fluviais e Aéreos, que julga
ram o texto_da Convenção aceitável. 

4. Após examinar o parecer da Comissão 
Tripartite, a Comissão_ de Direito do Trabalho 
pronunciou-se a favor de que a Convenção 
n~' 145 seja oportunamente submetida ao Con-
gresso, uma·vez que as prescrições do referido 
documento ·'já são costumeiramente obser~ 
vadas no quadro nacional, vaJendo ressaltar 
que os trabalhadores marítimos estão devida
mente protegidos pela fegislação e por contra
tos Coietivos celebrados pelas entidades de 
classe". Por via de conseqúência, nada há que 
se possa apontar ao Congresso Nacional co
mo restrição a que se aprova a Convenção 
0° 145. 

5. Nessas condições, tendo em vista que 
o Senhor Ministro do Trabalho aprova o refe
rido parecer da Comissão de Direito, venho 
solicitar a Vossa ExceJência que, se asstm hou
ver por bem, se digne mandar encaminhar 
ao Congresso Nacional, para exame, o anexo 
texto da Convenção n" 145, da Organização 
Intemadonal do Trabalho, sobre a Continui
dade do Emprego da Gente do Mar. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Ex.ceJência, Senhor Presidente, os pro
testos dq__meu mais_ profundo respeito. Rober
toCosta de Abreu Sodré. 

CONVENÇÃO 1'1' 145 

Convenção sobre a Contintifdade do 
Emprego da Gente do Marl 

A Conferência Geral -da Organizaçáo Inter
nacional do Trabalho, Convocada em Gene
bra pelo Conselho de Administração do Bu
reau Internacional do Trabalho e tendo-se reu
nido naquela cidade, em 13 de outubro de 
197_6, na spa ~exa_géssima segunda sessão; 

____ _Ien_do anotado os termos da Parte IV (Regu
laridade do emprego e _da renda) da recomen
dação sobre o emprego da gente do ma:r (evo
lução técnica), 1970; 

Após ter deddido adotar diversas propostas 
relativas à continuidade do emprego da gente 

1) Data de entrada em vigor: 3 de maio de 1979 

do mar, questão que constitui o quarto ponto 
da agenda da sessão; 

Após ter decidido que essas propostas to
mariam a forma de uma convenção interna
cional, adota, neste vigésimo oitavo dia de ou
tubro de mil. novecentos e setenta e seis, a 
convenção seguinte, a ser denominada Con
venção Sobre a Continuidade do Emprego 
(Gente do Mar), 1976. · · 

ARTIGO I 

I. A presente convenção se aplica às pes
soas que estão disponíveis de maneira regular 
para um trabalho de gente do mar e que tiram 
deste _trabalho_a sua renda anual_principal. 

2. -Para os fms da presente convenção, a 
expressão "gente do mar" designa pessoas 
definidas como tais pela legislação ou prática 
nacionais ou por conv_enções coietivas e que 
estão habitualmente empregadas como 
membros da equipe de bordo de um navio 
maritimo- qüe não seja: 

a) navio de guerra; 
b) navio de pesca ou por operações que 

se vinculam diretamente à pesca, à caça da 
baleia ou a operações similares. 

3. A legislação nacional determinará 
quando um navio será considerado navio ma
rítimO parã os -fins da presente convenção. 

4. As organizações de empregadores e de 
trabalhadores interessadas devem ser consul
tadas, quando da elaboração e da revisão das 
definições, estabelecidas em virtUde dos pará
grafos 2» e 39 seguintes, ou ser associados 
a tal_~efa de qualquer outra maneira. 

ARTIG02 

- 1. Em i::ada EStado-Merribro em QUe exis~ 
te uma afividade marítima, incumbe à polltlca 
nacional encorajar todos os meios interessa
dos em assegurar à gente_do mar qualificada, 
na medida do possível, um emprego contínuo 
e regular e, desta forma, fornecer aos arma
dores uma mão-de-obra estável e competen· 
te. 

2. Todos os esforços devem ser feitos para 
assegufar à gente do mar, seja um mínimo 
de períodos de emprego, seja um mínimo de 
renda ou de alocação em numerário, cuja am
plitude e natureza dependerão da situação 
econômica e soda! do pais de que trata. 

ARTIG03 

Entre as medidas a serem adotadas para 
atingir os objetivos enunciados no Artigo 2 
da presente convenção poderiam figurar: 

a) contratos ou acordos que prevêem em
prego contínuo ou regular a serviço de uma 
empresa de navegação ou de uma assoCiação 
de armadores; ou 

b} disposições que visem à assegurar are
gularização do emprego graças ao estabele
cimento e à manutenção de registras por cate
goria de gente do mar qualificada. 

ARTIG04 

1. Quando a continuidade do emprego da 
gente do mar depender apenas do estabele
cimento e manutenção de registras ou rela
ções, estes r~strOs e rel~ções devem com-
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preender todas as categorias profissionais da 
gente do mar segundo modalidades que a 
legislação ou prática nacionais ou as conven
ções _coletivas o determinarem. 

2. A gente do mar inscrita em tal registro 
ou em tal relação terá prioridade de contra
tação para a navegação. 

3.- A gente do mar inscrita em tal registro 
ou em tal relação deverá manter-se pronta 
para trabalhar segundo as modalidades que 
a legislação ou prática nacionais ou as conven
ções coletivas o_ determinarem. 

ARTIG05 

1. Na medida em que a legislação nacio
nal o permita, o e:fetivo dos registras e das 
relações de gente do mar será revisto periodi
camente, a fim de ser frxado em um níVel 
correspondente às necessidades da atividade 
marltima. 

2. Quando uma redUção do efetivo de tal 
registro ou de tal relação tomar-se necessária. 
todas as medidas úteis serão tomadas com 
vistas a prevenir ou atenuar os efeitos prejudiM 
dais à gente do mar, tendo em vista a situação 
económica e social do país de que se trata. 

ARTIGO 6 

Cada Estado-Membro fará com que as re
gras apropriadas sobre a segurança, higiene, 
bem-estar e formação profissional dos traba~ 
lhadores sejam aplicadas à gente do mar. 

ARTIGO? 

Na medida em que não forem postas em 
aplicação por meio de convenções coletivas, 
sentenças arbitrais ou qualquer outra maneira 
conforme à prática nacional, as disposições 
da presente convenção serão aplicadas pela 
legislação nacional. 

ARTIGO 8 
Ratificações 

As ratificações formais da presente conven
ção serão comunicadas ao Diretor-Geral do_ 
Bureau Internacional do Trabalho e por ele 
registradas. 

ARTIG09 
Enfiada em Wgor 

I. A presente convenção só se_ aplicará 
aos Membros da Organização Internacional 
do Trabalho cuja ratificctção tiver sido regis
trada pelo Diretor-Gera1. 

2. Sua entrada em vigor se dará doze me
ses após a ratificação de dols Membros terem 
sido registradas pelo Diretor-Geral 

3. A pàrtir de então, a convenção entrará 
em vigor, para cada Membro, doze meses 
apó§ a data em que a ratificação respectiva 
tiver sido registrada. 

ARTIGO 10 
Denúnda 

I. Todo Membro, que tiver ratificado apre
sente convenção, pode denunciá-la ao expirar 
um período de d'z anos após a data de vigên
cia inicíal da convenção, por meio de uma 
comunicação ao Diretor-Geral do Bureau In
ternacional do Trabalho a ser por ele regis· 

trada. A denúncia só terá efeito um ano após 
Ç? respectivo registro. 

2. Todo Membro,_ que tiver ratificado apre
sente convenção, e que, no prazo de um ano 
ãpós o término do período de dez anos men
cionado no parágrafo precedente, não tiver 
feito uso da facu1dade de denúlicia prevista 
no presente artigo, ficará obrigado por um 
novo período de dez anos, podendo, a partir 
de então, denunciar a presente convenção ao 
final de cada período de dez anos nas condi
ções previstas neste artigo. 

ARTIGO 11 
Notificação das ratificações aos Membros 
I. O Diretor-Geral do Bureau lntemaclo

nal do Trabalho notf!lcará todos os Membros 
da Organização lntemacional do Trt~balho do 
registro de todas as notificações e denúncias 
que lhe forem comunlcac[tJs pelos Membros 
da Orgt~nfzaçãO. 

2. Ao notificar os Memb/'05 da Organiza
çáp do registro da segunda ratificação que 
lhe tiver sido comunictJda, o Dketor-Oeral cha
mará a atenção dos mesmos para a data em 
que a presente convençáo entrará em Yigor. 

ART!OO /2 
COiiiiJii/E~Ção à Orgánizilção das Nações tJni

das 

I. O Diretor-Geral do Bureau lnternado
na1 do Trabalho comunicará ao Secretário
Gera] dãs Nações Unidas, para fins de registro 
conforme o artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas, informações completas sobre todas 
as ratificações e todos os atos de denúncia 
que tiver registrado de acordo com os artigos 
precedentes. 

ARTIGO 13 
Revisão 

Çada_v~ que julgar necessário, o Conselho 
de Adminlstraç~o do Bureau Internacional do 
Trabalho apresentará, à Conferência Geral, 
um relatório sobre a aplicação da presente 
convenção, e examinará se cabe inscrever, na 
agenda da Conferência, a questão de sua revi
são total ou parcial. 

ARTIGO 14 
Efeito da Revisão da Convenç.§o 

1. No caso de a Conferência adotar uma 
nova convenção com "revisão total ou parcial 
da presente convenção e se a nova convenção 
não dispuser de outra maneira: 

a) a ratificação por um Membro da nova 
convenção com revisão, acarretaria, de pleno 
direito e não obstante o artigo 3 acima, a de
núncia imedfata da presente convenção, sob 
reserva de que ·a nova convenção com revisão 
tenha entrado em vigor; 

Q) a partir da data de entrada em vigor da 
nova convenção com revlsão, a presente con
venção deixaria de estar aberta à ratificação 
dos Membros. 

2. Em todo caso, a preSente convenção 
permaneceria em vigor, na sua forma e con
teúdo, para os Membros que a tivessem ratifi~ 
cada e que não ratificassem a convenção com 
revfsáo. 

ARTIGO 15 
Textos que fazem- fé 

As versões francesa e inglesa do texto da 
presente convenÇão fazem igualmente fé. 

(À ComiSsão de Relações Exteriores e 
Defesa Nadonal.) 

PROJETO DE DECRETÓLEGJSLATIVO 
N• 27, DE 1989 

(N~ 57/89, na Câmara dos Deputados} 

Aprova os textos das Convenções so
bre Pronta NotificaçãO de Acidente Nu
clear ou Emergência Radiológica, apro~ 
vadas durante a sessão esPedilf da Con
ferência Oerétl da Agência_ lntemaclonal 
de Energia Atómica, em Viena, de 24 a 
27 de setembro de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam aprovados os textos das 

Convenç6_es sobre Pronta Notificação de Ad
dente Nuclear ou Emergência Radiológica, 
aprovadas durante a sessão especial da Confe
rência Geral da Agência Internacional de Ener
gfaAtômica, em Viena, de 24 a 27 de setembro 
de !986. 

Art. 2? Ficam sujeitos à aprovaç_ão do 
Congresso Nacional quaisquer atas ou ajustes 
complementares de que possa resultar a revi
são ou a modificação do presente documento. 

Art. 39 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. -

MENSAGEM N• 781, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em conformidade com ó disposto no 8rtigo 
44, inciso L da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à eJevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de E,s. 
tado das Relações Exteriores, os textos das 
Convenções sobre Pronta Notificação de Aci
dente Nuclear e sobre Assistência no caso de 
Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica, 
aprovadas durante a sessão especial da Confe
rência Geral da Agência lnternacional de Ener
gia Atômica, que se realizou em Viena de 24 
a 27 de setembro último. 

Brasília, 11 de dez-embro de I 986. -JOSÉ 
SARNEY. 

El<POSIÇÃO DE MOTIVOS N• DEM/CAI/D
NU/331/PEMU-AIEA. DE 3 DE DEZEM
BRO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO.DAS RE!AÇélES EXTERIO-
RES . .. 

Excelentfssimo Senhor 
Doutor Jos.é Samey, 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
C.omo ponto máximo das atividades da 

Agência Internacional de Energia Atómica 
(AIEA) para o ano de 1986, no tocante à segu
rança nudear, após o acidente de Chemobyl, 
realizou-se em Viena, de 24 a 27 de setembro 
de 1986, a sessã_o e§pecial da Conferência
Geral da Agência Internacional de Energia Ató
mica. 
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2. A reunião em apreço teve o objetivo 
de examinar temas relacionados com a segu
rança nuclear, em particular os meios para 
aumentar a segurança nuclear e a cooperação 
intemadonaJ no setor, e considerar a adoçâo 
de dois projetas de convenção internacionais, 
negociados previamente no âmbito da AIEA, 
sobre assistência no caso-de wn acidente nu
clear ou emergência radiológica e_sobre pron
ta notificação de acidente nuclear, respecti
vamente. 

3. A sessão especial da Conferência Geral 
da AlE.A aprovou aqueles textos e abriu ambas 
as Convenções à assinatUra Óº-S países mem
bros da AIEA, por' OCãSião do encerramento 
da mencionada sessão especial, a 26 de se-
tembro de 1986._ __ ____ · _ 

4. O Chefe da Delegação brasileira à reu
nião, Doutor Rex Nazaré Alves, Presidente Qa 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi 
instruído a assinar ambos os textos tendo em 
vista o conteúdo político da questão. -

5. _Com efeito, o res_ultado da negociação 
das Convenções representou um progresso 
no campo da segurança nuclear, uma vez que 
tomou mandatórias e ampliou as recomen~ 
dações anteriormente emanada_s d~ AlEA nes~ 
se_campo. ; -

6. A Cõnvenção sobre assistência em ca~ 
de acidente nuclear ou emergência radioló· 
gica tem caráter hwnanitár!o e fixa parâmetros 
para a cooperação entre __ os Estados e com 
a AlEI\ e as modalidades de prestação de as· 
sistência em casO de acidente nuclear ou 
emergência radiológica. 

7. A Convenção sobre a noqfjcação ime
diata de um acidente_ nuclear, representou um 
passo significativo, porque inclui, pela primeira 
"VeZ um dispositivo legal aplicável a instalações 
nucleares destinadas .a fms militares. A men~ 
danada Convenção prevê igualmente a possi
bilidade, embora sem caráter mandat6rio, de 
notificação de addentes com armas ·e testes 
nucleares. 

8. Nessas condlçó.es, entendo que haveria 
,grande interesse em que o Brasil viesse a ratifi· 
caras duas Convenções, cujos textos submeto 
a Vossa Excelência, acompanhados de men· 
sagem ao CongreSso Nacional. 

Aproveito_ a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. 

CONVENçA O SOBRE PRONTA NOTIFICA· 
. çAo 

DE ACIDENTE NUCLEAR 

Os Estados Partes da presente convenção, 
Conscientes de que"atividades nucleares es

tão sendo exercidas em vários Estados, 
Levando _em consideração que medidas 

abrangentes foram e estão sendo tomadas pa
ra assegurar wn alto nível de segur~nça ~m 
atividades nucleares, com o objeUvo de evttar 
acidentes nucleares e minimizar as- canse· 
qüências de qualquer acidente desse tipo que 
possa ocorrer, -- ---- -

Desejando prosseguir o fortalecimento da 
cooperação internacional no desenvolvimento 
e uso seguro da energia nuclear, 

Convençidos da necessidade de os Estados 
fornecerem infotmação relevante sobre aci
dentes iludeares lpgo que possível, de ma· 
neira a minimiza-r conseqüências radiológicas 
transfr.onteiriças, _ 

Considerando a utilidade de arranjos bilate
rais e-multilaterais no intercâmbio de informa
ções nessa área, 

Acordaram o seguinte: 

ARTIGO I' 
Campo de Aplicação 

1. A presente Convenção se aplicará no ca
so de qualquer acidente que envolva insta1a

.. ções_ou atividades de um Estado Parte ou 
de pessoas o_u entidades legais sob sua jurisdi
ção ou controle, mencionados no parágrafo 
2 abaixo, do qual uma liberação de material 
radioativo tenha ocorrido ou possa ocorrer e 
a qual tenha resultado ou possa resultar em 
Uberação _internacional transfronteiriça para a 
seg~ranç~ radiológica de outro Estado. 

2. As instalações e atividades mencionadas 
no parágrafo 2 são as seguintes: 

(a) qualquer reatar nuclear, onde quer que 
se Jocalize; 

(b) qualquer insta1ação do ciclo de com
bustível nuclear; 

(c) qualquer instalação de tratamento de 
resíduos radioativos; 

(d) o transporte e armazenamento de_com· 
bustíveis_nucleares ou resíduos radioativos;_ 
- (e) a produção, uso, armazenamento, eva

cuação e transporte de radioisótopos par~ fins 
agrlcolas, industriais~ médicos e os relaciona~ 
dos com a ciêndâ e- a"pesquisã; e 

(f) o uso de ra_d_iojs_ótopos para a geração 
elétrica em objetos espaciais. 

AR11G02• 

Notificação e liiformação 

-No caso de um acidente nuclear _especi
ficado no artigo 19 (doravante denominado 
"acidente nuclear"), o Estado Parte meneio· 
nado naquele ãrtigo_ deverá: 

(a) -notificar imediatamente, de maneíra di
reta ou através da Agência Inteinacional de 
Energia Atômic:a\(doravante denominada 
"Agência"), os Estados que forem ou possam 

--ser fisicamente afetados, como especificado 
no artigo 19, e a Agência do acidente nuclear, 
stia natureza, a época-em ·que Ocorreu e sua 
localização exata qUando apropriado; e 

(b) fornecer prontamente aos Estados 
mencionados no item (a), diretamente ou atra· 
vês da Agência, bertJ como à Agência, a infor
mação disponível relevante para minimizar as 
conseqQências radiológicas naqueles Esta· 
dos, como especificado no artigo 59. 

ARTIG03• 
OutroS-Ac/d~ntes Nudeares 

- Com o objetivo de minimizar as conseqüên
cias radiológiCas, os Estados Partes poderão 
notificar acidentes nucleares que não os espe· 
cificados no Artigo 1 q 

ARTIG04• 
Funções- da Agência 

A Agência deverá: 
(a) informar imediatamente os Estados Par

tes, Estados membros, outros Estados que 
forem ou_ puderem ser fislcarriente afetados, 
nos termos do_ artigo 1 ?, e as organizações 
internacionais intergovemamen.tais relevantes 
(doravante denominadas "organizações inter
nacionais") de qualquer notificação recebida 
nos termos do Item (;;;~)do Artigo_29; e 

(b) comunlcar imediatamente a qualquer 
Estado Pârte, Estado membro, ou organização 
internacional relevante, a pedido, a informação 
recebida conforme o item (b) do Artigo 29 • 

ARTIGO 5•. 
fnformaçAo a ser Fornecida 

1. A informação a ser dada de acordo com 
o item (b) do ArtigO 29 compreenderá os seK 
guintes dados, disponíveis, no momento~ para 
o Estado Parte notificador: 

(a) hora, local exato, quando apJ::Opriado, 
e a natureza do acidente nuclear; 

(b) a instaJação ou ati~dade envolvida; 
(c) a causa presumida ou estabelecida e 

o previsível desenvolVimento do acidente nu
clear, no que diz respeito à liberação transfron
teiriÇa de material fadióativo; 

(d) as caracteri:Sticas geiãís dã liberação ra
dioativa, induin'do, até onde ior Viável e apro· 
priado, a natureza, .a PrciváVe1 forma física e 
química e a quantidade, composição e a c:ti· 
mensão efetiva da' liberação radioati.va; 

(e) informaçãO- sobre as C9_ndições meteo· 
rológicas e hidrológicas atuais e previstas, ne
cessárias à previsão da liberação transfron
teiriça dos materiais radioãtivos; 

({f} os resultados da monitoração ambiental 
relevantes à liberaç~o transfronteiriça dos ma· 
teriais radioativos; 

(g) as medidas de proteção tomadas ou 
planejadas fora do 
lugar do acidente; 

(h) o prognóstico de comportamento ao 
longo do tempo da liberação radioativa: 

2. Ta! informação será complementada em 
intervalos apropriados por outras informãÇões 
relevantes sobre o desenvolvimento da situa
Ção de emergência, incluindo o seu término, 
previsível ou de fato. 

3. A informação recebida de acordo com 
o item (b) do Artigo 2• poderá ser usada sem 
restrição, _excet6 quando tal informação for 
dada confidenCialmente pelo Estado Parte no
tificador. 

AR11G06• 
Consulms 

Um Estado Parte que fornecer info~:mação 
de acordo com o item (b) do Artigo 29, sempre 
que razoavelmente viável, responderá imedia· 
tamente ao pedido de informações ou con~ 
suhas adicionais pedidas por um Estado Parte 
afetado, com vistas a minimizar as conseqüên
cias radiológicas naquele Estado. 
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ARTIGO 7' 
Autoridades Competentes e Pontos de Con

tato 

1. Cada Estado Parte fará saber à Agência 
e aos outros Estados Partes, diretamente ou 
atravês da Agência, suas autoridades compe
tentes e ponto de contato responsáveis pelo 
fornecimento e recebimento da notificação e 
informação referida no Artigo 2•. Tais pontos 
de cantata 'e um centro dentro da AgênCia 
deverão estar continuainent~ disponíveis. -

2.-Cada Estado Parte deverá informar ime
diatamente à Agência de quaisquer mudanças 
que possam vir a ocorrer na tnformação refe
rida no parágrafo 1. 

· 3. A Agência deverá manter uma lista atuali
zada de autoridades nacionais e pontos de 
cantata e ainda de pontos de cantata de orga
nizações internacionais relevantes e a forne
cerá aos Estados Partes, Estados Membros 
e organizações internacionais relevantes. 

ARTIGO 8• 
Assistência aos Estados Partes 

AAgênda deverá, de acordo com seu Esta
tuto e a pedido de um Estado Parte que não 
tenha atividades nucleares mas que tenha 
fronteiras com um Estado que tenha um pro
grama nuclear ativo mas que não seja Parte, 
conduzir investigações sobre a possibilidade 
e estabelecimento de um sistema de monito
ração de radiaç!o apropriado com vista a faci
litar a reqlização dos objetivos da presente 
Conven~o. 

ARTIG09• 
Ajustes Bilaterais e Multilaterais 

Na proteção de seus interesses mútuoS; Es
tados Partes poderão considerar, quando 
apropriado, a conclusão de ajustes bilaterais 
ou multilaterais relacionados com o tema da 
presente Convenção. 

ARTIGO 10 

Relações com outros Acordos lntemacionais 

Esta Convenção não deverá afetar os direitos 
e obrigaÇões recfprocos dos Estados Partes 
estabelecidos por acordos intemadonais exis
tentes que se relacionem com os assuntos 
tratados pela presente Convenção, ou por 
acordos internacionais futuros, conduídos, 
conforme o objeto e o propósito da presente 
Convenção. 

ARTIGO 11 

Solução de Ccntrov&rsias 

1. No caso de controvérsia entre _Estados 
Partes, ou entre um Estado Parte e a Agência, 
relativa à interpretação ou aplicação da pre-
sente. Convenção, as Partes na controvérsia 
efetu.ilrão consultas c-om vistas à resolução 
da controvérsia por meio de negociação ou 
outro meio pacífico de solução de controvér
sias aceitáveis para elas. 

2. Se uma controvérsia desse tipo- entre 
Estados Partes não puder ser resolvida no pra-

,ro de wna ano_ a partir do pedido de consulta 
fnEmdonadõ-no parágrafo 1, deverá, por solici
tação de qualquer parte na disputa, ser subme_- _ 
tida a arbitragem ou _enviada a Corte Interna
cional_ de Justiça para decisão. Quando_ uma 
contro_vérsia for submetida a arbitragem e se, 
no prazo de seis meses a partir da data da 
solicitação, as partes na controvérsia não pu
derem concordar sobre a organização da arbi
tragem, uma Parte poderá solicitar ao Presi
dente da Corte lntemadonal de Justfça ou ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas para no
mear um ou mais árbitros. Em casos de solici
tações conflitantes pelas Partes da controvér
sia, a solicitação ao Secretário-Geral das Na
ções Unidas terá prioridade. 

3. Ao assinar, ratificar, aceitar, aprovar ou 
aderir à presente Convenção,- um Estado po
derá declarar que não se considera obrigado 
por um ou ambos com relação aos procedi· 
mentes previstos no parágrafo 2. Os outtos 
Estados Partes não se c-onsiderarão obrigados 
com relação a um procedimento de solução 
de controvérsias previsto no parágrafo 2 com 
re@ção a um Estado Parte para o qual tal 
declaração estiver em vigor. 

4. Um Estado Parte que fizer uma deda~ 
ração nos termos do parágrafo 3 poderá a 
qualquer momento, retirá-la mediante notifi
cação ao depositário. 

ARTIGO 12 

Entra® eni Wgor 

1. A presente Convenção estará aberta à 
assinatura de todos os Estados e da Namibia, 
representada pelo Conselho das Nações Uni
das para a Namíbia, na sede da Agência Inter
nacional de Energia Atômica em Viena e na 
sede das Nações Unidas em Nova York, a par
tir de 26 de setembro e 6 de outubro, respecti
vamente, até sua entrada em vigor ou por doze 
meses, qualquer que seja o período mais lon-
go. . 

2. Um Estado e a Namibia, representada 
pelo Conselho das Nações Unidas para a Na
míbia, poderão expressar seu consentimento 
de tornar-se parte da presente Convenção pela 
as,sjnatura, ou por depósito de um instrumento 
de ratificação, aceitação ou aprovação que se
guir a assinatura feita sujeita a ratificaçáo, acei
tação ou aprovação ou pelo depósito de um 
instrumento de adesão. Os instrumentos de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 
_ _serão depositados junto ao depositário. 

3. A presente Convenção entrará em vigor 
trinta dias após o consentimento em ser parte 
dela expressado por três Estados. 

4. Para cada Estado que expressou o con
sentimento em ser pãrte da presente Conven
ção após sua entrada em vigor, a presente 
Convenção entrará em vigor para aquele Esta
do trinta dias após a data de expressão do 
consentimento. 

5. (a) a presente_ Convenção será aberta 
a adesão nos termos do presente artigo, de 
organizações internacionais e organizações de 
integração regional constituídas por Estados 
soberanos. que têm competência com relação 
à negociação, conclusão e aplicação de acor-

c_ 
dos internacionais em temas cobertos pela 
presente Convenção; 

(b) em temas de sua competência, tais or
ganizações deverão, em seu próprio nome, 
exercer os direitos e cumprir com as obriga· 
çôes que a presente Convenção atnbui aos 
Estados Partes; 

(c) ao _depositar seu instrumento de ade
são, tal organização fará ao depositário uma 
declaração que indicará o alcance de sua 
cornpetênda com relação aos temas cobertos 
pela presente ConVenção; 
- ( d) tal organização não terá qualquer voto 

adicional ao dos seus Estados-Membros. 
ARTIGO 13 

Aplicaçáo Provisória 

Um Estado poderá, ao assinar a ConvenÇão 
ou em qualquer data posterior, antes da entra
da em vigor da presente Convenção para ele, 
declarar que aplicará a presente Convenção 
provisoriamente. 

ARTIGO 14 

Emendas 

1. Um Estado Parte poderá propor emen
das à presente Convenção. A emenda pro
posta será submetida ao depositário que a 
circulará imediatamente a todos os outros Es
tados Partes. 

2. Se a riia!oria dos Estados Partes solicitar 
ao depositário que organize uma conferência 
para considerar as emendas propostas, o de
;x>sitário convidará todos os Estado_s Partes 
a participar de tal conferência, a qual não po
derá iniciar-se antes de trinta dias após a expe
dição dos convites. Qualquer emenda a dotada 
na Conferência por urna"maioria de dois terços 
de todos os Estados Partes será consignada 
em um protocolo que ficará aberto à assina
tura em Viena e Nova Iorque por todos os 
Estados Partes. 

3. O protocolo entrará em vigor trinta dias 
após a data em que o consentimento for ex
pressado por três Estados. Para cada Estado 
que expressar o consentimento em fazer parte 
do protocolo após sua entrada em vigor, o 
protocolo entrará em vigor para aquele Estado 
trinta dias após a data de expressão do con
sentimento. 

ARTIGO 15 

Denúncia 

1. Um Estado -Parte poderá denunciar a 
presente Convenção-por nOtificação escrita ao 
depositário. 

2. _A denúnka terá efeito uin ano após a 
data na qual a notificação for recebida pelo 
depositário. 

ARTIGO 16 
Depositário 

1. O Diretor-Geiãl da Agênci.i-será o-deposi.: 
tário da pr~sente Convençã9. 

2. O Direior-Geral notifiCará prorliamente 
os Estados Partes e todos os outros Estados 
de: 

(a) cada .assinatura da presente Convenção 
ou qualquer protocolo de emenda; 

(b) cada depósito do instrumento de ratifi
cação, aceitação, aprovação ou adesão rela-
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tivo à presente convenção ou qualquer proto-
colo de emenda; 

(c) qualquer declaração ou retirada de de~ 
claração nos termos do artigo 11; 

(d) qualquer declaração de aplicação provi
sória da presente Convenção de acordo com 
o artigo 1.3; 

(e) a entrada em vigor da presente Conven
ção ou qualquer emenda a_ ela; 

(f) quaJquer denúncia' feita nos termos do 
artigo 15. -- -

ARTIGO 17 
Textos Autênticos e Coplas Autenticadas 

O original da presente ConVenção dos quais 
os textos em árabe, ·chinês, inglês~- francês, 
russo e espanhol são igualmente autênticOs, 
serão depositados com o Diretor-Geral da 
Agência Internacional de Energia Atômica que 
enviará cópias autenticadas aos EStados Par
tes e a todos os outros Estados. 

Em fé do que os abaixo-assinados, devida
mente autorizados, assinaram a presente Con~ 
venção, aberta à assinatura de acordo com 
o parágrafo J9 do_artigo 14 _ 

Adotada pela reunião da Confe_rênda Geral 
da Agência Internacional de Energia Atômica 
em sessão especial em Viena, aos vinte e seis 
dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e seis. 

CONVENÇÃO SOBRE ASSISreNCIA NO 
CASO DE ACIDENTE NUCLEAR 
OU EMERG~NCIA RADIOLÓGICA 

Os Estados partes da presente Convenção, 
Conscientes de que atividades nucleares es

tão sendo exercidas em vários Estados, 
Levando em consideração que medidas 

abrangentes foram e estão sendo tornadas pa
ra assegurar um alto nível de segurança em 
atividades nucleares, com o objetivo de evitar 
acidentes nucleares e minimizar as conse
qúêndas de qualquer acíaehte desse tipo que 
puder ocorrer, 

Desejando prosseguir no fortalecimento da 
cooperação internacional no tocante ao de
senvolvimento e uso seguros da energia nu
clear, 

Convencidos da necessidade de um arca
bouço internacional que facilitará a pronta 
prestação de assistência no caso de um aci
dente nuclear ou emergência radiológica para 
atenuar suas conseqUências, 

Considerando a utilidade de ajustes bilate
rais e multilaterais sobre assistência mútua 
nessa área, 

Levando em conta as ativida_des da Agênda 
Internacional de Energia Atômica no desen
volvimento de parâmetros para os ajustes de 
assistência mútua no caso- de emergência re
lativa a um acidente nuclear ou emergência 
radiológica, 

Acordaram o seguinte~ 

ARTIGO I o 
Disposiç6es Gerais 

1. Os Estados Partes coopeiarão entre si 
e com a Agência Internacional de Energia Atê
mica (doravante denominada "Agência"), de 
acordo corn as disposições da presente Con
venção, para facilitar a pronta assistência no 

caso de um acidente nuclear ou emergência 
radiológicá, para minimizar suas conseqüên
cias e para proteger a vida, a propriedade e 
o meio ambiente dos efeitos de emissões ra· 
dfológicas. 

2. Para facilitar tal cooperação, os Estados 
Partes poderão concluir ãjustes bilaterais ou 
mültilaterais ou, quando apropriado, uma 
combinação de ambos, para impedir ou mini~ 
-miiar ferimentos ou danoS-qUe possam ocor
rer no caso de um acidente nuclear ou emer
gência radiológica. 

3. Os Estados Partes solfcitam à Agência 
que, no âmbito de seu Estatuto, envide seus 
melhores esforços; de ãc6rdo com as dispo
sições da pr_esente ConVenção, para promo-
ver, facilitar ·e apoiar a coopera$=ão entre os 
Estados Partes prevista -na presente Conven
ção. 

ARTIG02o 
Disposições sobre Assistênda 

1. Se um Estado Parte t1ecc:issitar de ass!s· 
tência no caso de um acidente nuclear ou 
emergência radiológica, quer esse acidente ou 
emergência se origine ou não em seu territó· 
rio, jurisdição du controle, poderá solicitar tal 
assistência de_ outro Estado Parte, diretamenfe 
ou através de Agência, e da Agência ou, quan
do apropriado, de outras organizações inter~ 
governamentais íntemadonais (doravante de~ 
nominacWS-"organi.zações internacionais"). 

2. Um_ E;stado Parte qüe solicitar assistên
cia especifiCará o âlcance e tipo de assistência 
requerida e, quando praticável, fornecerá à 
parte cjue prestar assistência a informação ne
cessária para que essa Parte possa determinar 
em. que meC1:ida poderá atender à solicitação. 
No caso _em q~:~e rião for possível ao Estado 
Parte requerente especificar o alcance e- tipo 
de assistência reqUerida, o Estãdo Parte reque
rente e 'a parte que prestar assistência decidi
rão, mediante consulta, o a1cance e tipo de 
assistência requerida. 

-3. C'adã EstadO Parte ao qual. uma soliCita. 
ção de-tãl assistência for dirigida decidirá pron
tamente e notificará ao Estado Parte reque
rente, d!retamente ou através da Agência, se 
está ·em condições de prestar a assistência 
requerida e o alcance e condições da assis
tência que puder ser concedida. 

4. Os Estados Partes, na medida de sua 
capacitação, identificarão e riotificarão àAgên~ 
da os Peritos, equipamento e materiais que 
poderiam ser postos, à disposição para o forne~ 
cimento de asslstência a outros Estados Partes 
rio Cã.so de um acidente nuclear ou emerJ 
gêncía rãdiõ!OgiC:a, bem comO- as- condições, 
espeCialmente as finãnceiras, sob as quais tal 
assistência poderia ser concedi.óa. 

5~ _ Qualquer Estado Parte poderá soliCitar 
assistêrlcía relacionada com o tratamento mé
diCo- Ou re!Ocação tempOr~ria no território de 
outro Estado Parte de pessóas envolvidas em 
um- acidente nuclear ou emergência radioló-
giCa. -

6~ AAgência responderá, de acordo com 
seu Estatuto e nos termos da presente Con
venção, à solicitação de assistência de um Es
tado Parte ou um Estado-Meinbro-no caso 

de um acidente nuclear ou emergência radio-
lógica: -

a) tomado disponíveis os recursos apro
priados alocadós para esse fim; 

b) _transmitindo prontamente a solicitação 
a outrOs Estados e organizações internacio
nais que, de acordo com informa-ções existen
tes na Agência, possam ter os recursos ne_ces~ 
sários· e 

c) 'se solicitada pelo Estádo requerente, 
coordenando a assistência a rúvel internacio
nal que se possa tomar disponível. 

ARTIG03• 
Dlreção e COritrõie da Assistêncií!J 

-- ----- ---

A menos que seja acordado de outra ma-
neira: _ _ _ 

a) A direção, controle, coordenação e su
pervisão geral da assistência será_ de responsa
bilidade do Estado requerente, no âmbito de 
seu território. A parte que prestar assistência, 
sempre que a assistência envolver pessoal, de-· 
verá designar, em consulta com o Estado' soli
citante, a pessoa que ficará a cargo e terá 
supervisão operacional imediata sobre o pes
soal e o equipamento por ela fornecido. A 
pessoa designada deverá exercer tal super
visão em cooperação com a·s autoridades 
apropriadas-do Estado requerente; 

b} o Estado requerente deverá fornecer, 
na medida de suas possibilidades, locais e ser
viços para a administração apropríada e efetiva 
da assistência. Também assegurará a prote
Çãó de pesSóal, eqWpamento e materiais trazi
das a seu território pela parte que presta assis-
tênda ou o nome dessa última, para tal Pro-
pósito; · 

c)- a propri~dade do equipamento e dos 
materiais fornecidos por quaJquer das partes 
durante os períodos de assistência permane
cerá inalterada e seu retomo será assegurado; 

d) um Estado Parte que fornecer assis
tência em resposta a um pedido, nos termos 
do parágrafo _5 do artigo 29 coordenará tal 
assistência dentro de seu território. 

ARTIGQ4o 

Auton"dades Competentes e Pontos de Con~ 
tato 

1. Cada Estado Parte comunicará à Agên
cia e aos outros Estados Partes, diretamente 
ou através da Agência, suas autoridades com
petentes e o ponto de cantata autorizado para 
fazer e receber solidtaçôes e para aceitar ofe
redmentos de assistência. Tais pontos de con~ 
tato e um ponto focal na Agência estarão per
manentemente disporúveis. 

--2. Cada Estado Parte informará pronta· 
mente a Agência de quaisquer mudanças que 
possam ocorrer na informação mencionada 
no parágrafo 19 

3. A Agência fornecerá, _de maneira regu
lar e expedita, aos Estados Partes, Estados 
Membros e organizações internacionais rele
vantes a informação .mencionada nos pará
grafos 1 e 2. 

ARTIG05' 
FfiiiÇôes da-A!fên-cia 

Os Estados Partes solicitam à Agência de 
acordei com o parágrafo 3 do artigo 19 e sem 
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prejuízo de outras disposiçõ_es da presente 
convenção que: 

(a) colete e dissemine aos Estados Partes 
e Estados Membros informações relativas a: 

(i) peritos, equipamento e materiais que 
poderiam ser postos à_ disposiçã_o no caso de 
acidentes nucleares ou emergências radioló
gicas; 

(ü) metodologias, técnicas e resultados 
disponíveis de pesquisas relativas à atuação 
em resposta a acidentes nucleares ou emer
gências radiológicas; 

(b) assista um Estado Parte ou Estado 
Membro, quando solicitada, em ·qualquer dos 

· temas seguintes ou outros apropriados: 
(i) preparação de planos de emergência 

no caso de acidentes nucleares e emergências 
radiológicas e de legislação apropriada; 

(ii) desenvolvimento de programas de trei
namento de pessoal apropriados para enfren
tar acidentes nucleares e emergências radioló
gicas; 

(ili) transmissão de pedidos de assistência 
e informação relevante no caso de acidente 
nuclear ou emergência radiológica; 

(iv) desenvolvimento de programas, pro
cedimentos e parâmetros apropriados de mo
nitoramento de radiação; 

(v) condução de investigações sobre a 
factibilidade de estabelecer sistemas apropria
dos de monitoramento de radiação. 

(c) tome disponível para um Estado Parte 
ou um Estado Membro que requerer assis
tência no caso de acidente nuclear ou emer
gência radiológica os recursos apropriados 
alocados para o propósito de fazer um balanço 
inicial do acidente_ ou emergência; 

(d} ofereça seus bons offcios aos Estados 
Partes e Estados Membros no caso de um 
acidente nuclear ou emergência radiológica; 

(e) estabeleça e mantenha ligação com 
organizações internacionais relevantes para os 
propósitos de obter e intercambiar informa· 
ções e dados relevantes, bem como colocar 
à disposição urna lista de tais organizações 
aos Estados Partes, Estados Membros e orga
nizações acima mencionadas. 

ARTIG06' 

Confidendalidade e Declarações Públicas 

I. O Estado requerente e a Parte que pres
tar assistência protegerão a confidencialidade 
de qualquer informação confidencial que se 
tornar disponível a qualquer das duas em co• 
nexão com a assistência no caso de acidente 
nuclear ou emergência radiológica. Tal infor· 
mação será usada exclusivamente para os 
propósitos da assistência acordada. 

2. A Parte que prestar assistência fará to
dos os esforços para coordenar-se com o Es
tado requerente antes de liberar informação 
ao público sobre a assistência prestada em 
conexão com wn acidente nuclear ou emer
gência radiológica. 

ARTIG07• 
Reembolso de Custos 

1. A Parte que preste assistência po-derá ofe
recer essa assistência sem cUstos para o Esta-

do requerente. Ao considerar se oferecerá as· 
sistência _com tal base, a Parte que prestar 
assistência levará em consideração: 

a) a natureza do acidente nuclear ou da 
emergência radiológica; 

b) o lugar de origem do acidente nuclear 
ou emergência radiológica; 

c) as necessidades dos países em desenvol
vimento; 

d) as necessidades específicas de paises 
sem instalações nucleares; 

e) quaisquer outros fatores relevantes. 
2.-Quanáo a aSSiStência for concedida total 

ou parcialmente com base em reembOlso, o 
Estado solieifanie reembolsará a Parte que 
prestar assistência pelos custos incorridos pe
los serviços concedidos -por pessoas ou orga
rili:ações que atuam em seu nome e por todas 
as despesas· relacionadas com a assistência. 
na medida em que tais despesas não forem 
dlretarnente custeadas pelo Estado solicitante. 
A menos que seja acordado de outra maneira, 
o reembolso será feito prontamente, depois 
que o Estado que prestar assistência houver 
apresentado seu pedido de reembolso ao Es
tado solicitante, e, com reiação aos custos, 
que não os custos locais, será livremente 
transforível. 

3. Não obstante o parágrafo 2, a Parte que 
prestar assistência pOderá a qualquer momen
to perdoar ou concordar com o adiamento 
do reembolso, tofaol ou parcialmente. Ao consi
derar tal perdão ou adiamento. as Partes que 
prestarem assistência darão a devida conside
ração às necessidades dos países _em desen
volvimento. 

ARTIGO 8• 
PrivJ]étfíoS, Imunidades e Facilidades 

1. O país solicitante concederá ao pessoal 
da Parte que prestar assistência e ao pessoal 
que agir em seu nome os necessários privilé
gios, imunidades e facilidades para o desem
penho de suas funções de assistência. 

2. O EStadO solicitante concederá os se
guintes privilégios ~ Imunidades ao pessoal 
da Parte que prestar assistência ou ao pessoal 
que atuar em nome dela, cujos nomes tiverem 
sido devidamente notificados ao Estado solici
tante e aceitos por este: 

_.a) imu_nidade de prisão, detenção e pro
cesso legal, inclusive jurisdição penal, cMI e 
administrativa, com relação a ates ou omis
sões no des_empenho de seus deveres; e __ 

b) isE:nção de impostos, taxas ou outras co
branças, com exceção das normalmente in
corporadas no preço das mercadorias ou pa~ 
gas por serviçOs prestados, com respeito ao 
desempenho de suas funções de assiStência. 

3: O Estado solicitante: 
a) concederá ao Estado que prestar assis

tência a insenção de impostos, taxas ou outras 
cobranças sobre o equipamento e proprieda
de trazida para o território do Estado solicitante 
pela Parte que prestar assistência para os pro
pósitos da assistência; e 

b) concederá imunidade de apreensão, in
corporação ou requisição de tal equipamento 
e prop"f.íedade. 

4. O Estado solicitante assegurará o retomo 
de tal equipamento e propriedade. Se _solici· 

tado pelo Estado que prestar assistência, o 
Estado solicitante providenciará, na medida 
em que puder fazê-lo, a necessária desconta~ 
minação do equipamento recuperável envol
vido na assistência, previamente a seu retomo. 

5. O Estado solicitante facilitará a entrada, 
estada e partida de seu tem1ório nacioi'ial de 
pessoal notificado com base no parágrafo 2 
e de equipamentos e bens envolvidos na assis-
tência. . 

6. Nada no presente artigo obrigará o Esta~ 
do solicitante a conceder a seus nacionais ·oo 
residentes permanentes os privilégios e irnuni~ 
dades previstos nos parágrafos acima~ 
_ 7. Sem prejuízo dos privtlégios e imunida

des, todos os beneficiários· de tais privilégios 
e imunidades mencionados no presente artigo 
estão obrigados a respeitar as leis e regula
mentos do Estado soliciante. Também estão 
obrigados a não interferir nos negócios inter~ 
_nos do ~do s.olicita_nte. 

8. Nada no presente artigo prejudicará os 
direitos e obrigações relacionadas com os pri
vilégios e imunidades concedidos com base 
em outroS ajusfes- internacionais ou regra"s de 
direito internacionaJ consuetudinário. 

9. Ao assinar, ratificar, aceitar, aprovar ou 
aderir à presente Convenção, um Estado po
derá declarar que náo se considera no todo 
ou parte obrigado pelos parágrafos 2--e 3. 

1 O. Um_ Estado Parte que tiver feito uma 
declaração de acordo com o parágrafo 9 po
derá a qualquer momento ·retirá-la, mediante 
notificação no depositárip. 

ARTIG09• 
Trânsito de Pessoal, Equipamento e Propde

dade 
Cada Estado Parte, a pedido do Estado soli

citante ou da Parte que prestar assistência, 
buscará facilitar o trânsito por seu território 
de pessoal devidamente notificado, equipa
mento e propriedade envolvidos na assistên
cia, provenientes ou destinados ao Estado soli
citante. 

ARTIGO 10 
Reclamação e CompensaÇão 

1. Os EStados Partes cooperarão estreita
mente com o objetivo de facilitar a resolução 
de processos legais e mencionados no pre
sente artigo. 

2. A menos que se conVenha de outra ma
neira um Estado -solicitante procederá da seR 
guinte maneira com relação à morte ou feri
mento de pessoas, danos ou perda de bens, 
ou danos ao meio ambiente causados em seu 
território ou em outra área sob sua jurisdição 
ou controle,_ no curso do fornecimento da as
sistência solicitada: 

a) não moverá qualquer processo lega] con· 
tra a Parte que prestar assistência ou pessoas 
ou outrãs entidades legais que estiverem 
atuando em nome dela; 

(b) assumirá a responsabilidade no trata
mento de processos judiciais movidos por ter
ceiras partes contra a parte qUe prestar assis
tência- oU COntra pessoas ou outras entidades 
legais que estiverem agindo em seu nome; 

_(c) manterá a parte que prestar assistência 
ou as pessoas ou outras entidades legais que 
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agirem em seu nome livre dos processos le
gais referidos na letra (b ); e 

(d) compensará a parte _que prestar assis
tência ou as pessoas ou outras entidades le
gais que atuarem em seu nome por: 

(i) morte ou ferimento de pessoal da parte 
que prestar assistência ou de pessoas que 
atuaram em seu nome; 

(ii) perda Ou dano de equipamento não
consumível ou de materiais relacionados com 
a assistência, exceto em casos de conduta 
dolosa dos indivíduos que causaram a morte, 
ferimento, perda ou dano. 

3. O presente artigo não impedirá a com
pensação ou indenização disponível nos ter
mos de qualquer acordo ou lei nacional de 
qualquer Estado. 

4. Nada no presente artigo obrigará o Es
tado solicitante a aplicar o parágrafo 2 no todo 
ou em parte a seus nacionais ou residentes 
permanentes. 

5. Ao assinar, ratificar, aceitar ou aceder 
à presente Convenção, um Estado poderá de
clarar: 

(a) que não se considera obrigado no to_do 
ou em parte pelo parágrafo 2; 

(b) que não aplicará o parágrafo 2 no todo 
ou em parte nos casos de negligência acen
tuada pelos indivíduos que causaram a morte, 
ferimentos, perda ou dano; 

6. Um Estado Parte que fizer uma decla
ração nos termos do parágrafo 5 poderá a 
qualquer momento retirá-la por notificação ao 
depositário. 

ARTIGO 11 

T~rmino da Assistência 

O Estado solicitante ou a Parte que prestar 
assistência poderá, a qUalquer momento, após 
consultas apropriadas e mediante notificação 
por escrito, solicitar_ a terminação da assis
tência recebida ou concedida nos termos da 
presente Convenção. Uma vez feita tal solicita
çio, as partes envolvidas realizarão consultas 
entre sf com vistas a acordar a conclusão apro
priada da assistência. 

ARTIGO 12 

Relação com outros Acordos Jntemacionais 

A presente Convenção não afetará os direi
tos recíprocos e as obrigações dos Estados 
ParteS, previstas em acordos internacionais 
existentes que se relacionem aos temas cober
tos pela presente Convenção oU em futuros 
acordos intemacionals concluídos de acordp 
com o objetivo e propósito da presente Con
venção. 

ARTIGO 13 

Solução de Controvérsias 

1. No caso de controvérsia entre Estados 
Partes, ou entre um Estado Parte e a Agência. 
relativa à interpretação ou aplicação da pre
sente Convenção, as Partes na controvérsia 
efetuarão consultas com vistas à resolução 
da controvérsia por meio de negociação ou 
outro meio pacífico de solução de controvér
..sias aceitável para elas. 

2. Se uma controvérsia desse tipo entre 
Estados Partes não puder ser resolvida no pra
zo de um ano a partir do pedido de consuha 
mencionado no parágrafo 1, deverá, por solici
tação de qualqUer parte na disputa, ser subme
tida a arbitragem -ou enviada à Corte Tnterna
ciona1 de Justiç_a para decisão. Quando uma 
controvérsia for submetida a arbitragem e se, 
no prato de seis meSps a partir da data da 
solicitação, as partes na controvérsia não pu
dà-em concordar sobre a organização da arbi
tragem, uma Parte poderá solicitar ao Presi
dente da Corte lntemacional de Ju3tiça ou ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas para no
mear um ou mais árbitros. Em casos de solici
tações conflitantes pelas Partes da controvér
sia, a solicitação ao Secretário'-GeraJ das Na
ções Unidas terá prioridade. 

3. Ao assinar, ratificar, aceitar, aprovar ou 
aderir à presente Convenção, um Estado po
derá declarar que não se _considera obrigado 
por um ou ambos com relação aos procedi
mentos previstos no parágrafo 2. os- outros 
Estados Partes não se considerarão obrigados 
com relação a um procedimento de solução 
de controvérsias previsto no parágrafo 2 com 
relação a um Estado Parte para o qual tal 
declaração estiver em vigor. 

4. Um Estado Parte que fizer uma decla
ração nos termos do· parágrafo 3 poderá, a 
qualquer momento, retirá-la mediante notifi
cação ao depositário. 

ARTIGO 14 
Entrada em Vigor 

I. A presente Convenção estará aberta à 
assin-atura de todos os Estados e da Namíbia, 
representada pelo- Conselho das Nações Uni
das para a Namíbia, na sede da Agência Inter
nacional de Energia Atõmica em Viena e na 
sede. das__ Nações: Urüd~em Nova Iorque, a 
partir de sua entrada em vigor ou por doze 
meses, qualquer que seja o período mais lon
go. 

2. Um Estado _e a Nam1bia, representada 
pelo Conselho das Naç_ões Unktas para a Na
míbia, poderão expressar seu consentimento 
_de_toma_r-se parte da presente Convenção pela 
assinatUra, ou pár dep6sito de um instrumento 
de ratificação, aceitaÇão ou aprovação que ·se
guir a assinatura feita sujeita a ratificação, acei
tação ou aprovação ou pelo depósito de um 
instrumento de adesão. Os instrumentos de 
ratificação, aceitação, aprovação ou ad~o 
SerãO depositados junto ao depositário. 

_3. A presente ConvenÇão entrará em vigor 
tiintà dias após o consentimento em ser parte 
dela expressadO Por três Estados. 

4. Para cada Estado que expressou o con
sentimento em ser parte da pres~nt~ Conven
ção após sua entrada em vigor, a presente 
ConVenção entrará em vigor para aquele Esta
do trinta dias após a data de expressão do 
consentimento. 

5. (aT A presente Convenção será aberta 
a adesão nos termos do presente artigo, de 
organizações internacionais e organizações de 
integração regional constituídas por Estados 
soberanos, que têm competência com relação 
à negociação, ·conclusão e aplicação de acor-

dos internacionais em temas cobertos pela 
presente Convenção; 

(b) em ternas de sua competência, tais 
organizações deverão, em seu próprio nome, 
exercer Os direitos e cumprir com as obriga
ções que a presente Convenção atribúi aos 
Estados Partes; 

(c) ao depositar seu instrumento de ade
são, tal organização fará ao depositário ·uma 
declaração que indicará o alcance de sua 
competência com relação aos temas cobertos 
pela presente Convenção; 

(d) tal organização não terá qualquer voto 
adicional ao aos seus Estados Membros. 

ARTIGO 15 
ApDcaçáo Provisória 

Um Estado poderá, ao assip_ar a Ç6nverição 
ou em qt,~a1quer data posterior, antes da entra
da em vigor da presente Convenção para de, 
declarar que _aplicará a presente Convenção 
provlsodamen~e. 

ARTIGO 16 

Emendas 

I. Um Estado Parte poderá propOr emen
das à presente Convenção. A emenda pro
posta será submetida ao depositário que a 
circulará imediatamente a todos os o_utros Es
tados Partes. 

2. Se a maioria dos EStados Partes soli
citar ao depositário que organize uma confe
rência para considerar as emendas propostas,. 
o depositário convidará todos os Estados Par
tes a participar de tal conferência, a qual não 
poderá iniciar-se antes de trinta dias após a 
expedição dos convites. Qualquer emenda 
adotada na COnferE!Ocia- por üma -maioria de 
dois terços de todos os Estados Partes será 
consignada em um protocolo que ficará aber
to à assinatura em Viena e Nova Iorque por 
todos os Estados Partes. 

3. o-protocolo entrará em vigor trinta dias 
após a data em que o consentimento for ex
pressado-por-trêS Estados. Para cada Estado 
que expressar o consentimento em fazer parte 
do protocolo ap6s sua entrada e-m vigor, o 
protocolo entrará em vigor para aquele Estado 
trinta dias após a data de expressão do cori~-
sentimenfo: --

ARTIGO 17 

Denúncia 

1. Um Estado Parte poderá denunciar a 
presente Convenção por notificação escrita ao 
depositário. 

2. A -denúncia terá efeito um ano após a 
data na qual a notificação for recebida pelo 
depositário. 

ARTIG018 
Depositário 

1. O Diretor-Geral da Agência seráSJ depo-
sitário da presente Convenção. 

2. O Diretor-Geral notificará prontamente 
os Estados Partes e todos 0$ outros_ Estados 
de: 

(a) cada ass.ina.tura da presente Convenção 
ou qualquer protocolo de emenda; 
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(b) cada depósito do instrumento de ratifi
cação, aceitação, aprovação ou adesão rela
tivo à presente convenção ou qualquer proto
colo de emenda; 

(c) qualquer declaração ou retirada de de
claração nos termos dos artigos_89, 10 e 13; 

(d} qualquer declaração de aplicação provi
sória da presente Convenção de_ acordo com 
o artigo 15; 

(e) a entrada em vigor da presente Conven
ção ou qualquer emenda a ela; e 

(f) qualquer denúncia feita nos termos do 
artigo 17. 

ARTIG0l9 
Textos Autênticos e Cópias Autenticadas 

O original da presente Convenção dos quais 
os t~s em árabe, chinês, inglês, francês. 
russo e espanhol são igualmente autênticos, 
serão depositados com o Diretor-Geral da 
Agência Intemaciona1 de EnergiaAtômica que 
enviará cópias autenticadas aos Estados Par
tes e a todos os outros Estados. 

Em fé do que os abaixo-assinados, devida
mente autorizados, assinaram a presente Con
venção, aberta à. assinatura de acordo com 
o parágrafo 1"' do artigo 14. 

Adotada pela reunião da Confei"ênda Geral 
da Agência Internacional de Energia Atômica 
em sessão especial em Viena, aos vinte e seis 
cfias do mês de setembro do ano de mil nove· 
centos e oitenta e _seis. 

(À Com!ssáb de Relaçóes Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

Pareceres 
PARECER I'!• 161, DE 1989 

Da Com!ssiio de COnstib.Jição, Justiça 
e Gdadam"a, sobre o Projeto de Lei da 
CAmara n9 33, de 1988. que "considera 
penosa, para efeito de concessão de ~po
sentadoría. especial aos 25 (vinte e cinco) 
anos de seJviço, a ativfdade profissional 
de telefonista': 

Relator: Senador Odacir Soares 
O Projeto de Lei da Câmãfá, cóhi. o n~ 33, 

de 1988, de autoria ,do eminente Deputado 
Osvaldo Nascimento, versa sobre a concessao 
de aposentadoria, especial aos 25 (vinte e cin
co) anos de serviço àqueles que exerçam a 
atividade profissional de telefonista, por consi
derá-la penosa. 

Argumenta o ilustre parlamerltar que a ativi
dade de telefonista "é das mais cansativas e 
des9astantes", o que já foi reconhecido pela 
própria lei, ao estabelecer jornada de trabalho 
para a categoria de, no máximo 6 (seis) horas 
continuas por dia ou 36 (tinta e seis) horas 
de tral:)alho semanais. '_ 

A questão parece-nos clara, em seu mérito, 
pois é sobejamente sabido, em Medicina do 
Trabalho, a predisposição dos telefonistas à 
fadiga psíquica e até mesmo à perda gradativa 
da acuidade auditiva, ao longo do tempo. Não 
há de se negar, portanto, o caráter penoso 
do trabalho, com ~gências acima do normal 
de atenção e monopolização concentrada de 
estímulo em apenas wn órgão sensorial. Estas 

condições, aliadas a outros fatores estresso
res, determinam, inexoravelmente, um acú
mulo de cansaço que não se extingue, muitas 
vezes, com o simples descanso ou parada de 
atividade. 

O TST, em prejulgado n9 59 conclui: "É 
aplicável à telefonista de m~sa de empresa 
que não explora o serviço âe telefonia o dis
posto no art. 227 e seus parágrafos, da CL T". 
Dirimiu-se, desta forma, a dúvida que existia 
sobre a aplicab~idade do art 227 da CL T à 
toda a categoria e não somente àqueles que 
operassem serviços· tê_cnicps em_ empresas 
que exploram a telefonia, a radiofonia e a ra· 
diotelegrafia. Fez-se claro, mats uma vez, que 
é penosa a própria atividade em si e não as 
condições ern que o trabalho. ê ~ecutado. 

De_starte, s~ a legisção trabalhista e a juris
prudência já reconheceram a condição peno
sa da atividade de telefonista, não há porque 
se engar o direito, a estes profissionais, da 
aposentadoria especial aos 25 anos de traba
lho ~etivo, conseqUência_ também de: excep
cionalidade intrínseca do trabalho desta cate
gorià. Não há fugir, permlssa venia, a esta con
clusão. 

O projeto de lei,_ sob análise, igualmente 
não está eivado de_ qualquer vício de inconsti
tucionalidade ou injuridicidade, obedecendo, 
ademais, à boa técnica de elaboração legisla
tiva. Pode, portanto, ter livre curso. 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1989. 
""="'" Od Sabóia de Carvalho Presidente,- Oda
cir SoãfeS,Telatãr - Carlos Patrpcfn!o -
Maurfdo Corféa - Jutahy Magalhdes (Ven
cido) - Nelson Wedekin - Márcio Lacerda 
- Oklvo Pires- Ney Maranhão- Leite Cha· 
\'eS - Joáo Menezes - .Mansueto de Lavor 
- Edison Lob§o - Aureo Meiio. 

-~PARECER I'!• 162, DE 1989 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n9 97, de 1989. 

A COinissão Temporária do Código de De
fesa do Consumidor apresenta a redação fmal 
do Projeto de Lei do Senodo n'. 97, de 1989, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor, 
e' dá outras providências. 

Sala de ReunJões da_ Comissão, 23 de agos
to de 1989.-Senador Joãq Menc:,'7es- Presi
dente, Senador Dirceu Cameíro-Relator, Se
nador Afonso Sancho, Senador Aluízio Bezer
ra, Senador Alexandre Costa, Senador Nelson 
Wedekln. 

ANEXO AO PARECER 
N•l62,'DE 1989 

Dispõe sobre a proteção do consumi
dor e dá outras providêndas. 

O Congresso Nacional decreta: 
TITUWI 

Da Defesa do Consumidor 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Art. 19 A presente lei ~tabelece nonnas 
de proteção e defesa do consumidor, de or-

dem pública e interesse social, nos termos 
d:o artigo 5-"', inciso XXXII, 170, inciso V, da 
Constituição e _artigo 48 de suas Disposições 
Transltórias. 

Art. 2? Consumidor é toda pessoa física 
ou jurídica, nac~nal ou estrang'eira:, que ad
quire o_u utilize bens ou serviços, como desti
natário final. 

Art. 39 Fornecedor de bens ou serviços 
é qualquer pessoa nacional ou estrangeira, 
que seja industrial, importador, exportador, 
empresário, comerciante, agricultor, pecuaris
ta, prestador de serviços de qualquer natureza, 
a título individual ou societário, bem como 
Q Estado e outros organismos públicos, inte
grantes da administração direta ou indireta, 
concessloná.rias de serviço púbUco e demais 
en!iqades, priyadas ou públicas, que desen
VOlvam atividades de produção, montagem, 
importação, exportação, distribuição ou co
mercialização de bens ou prestação de servi· 
ços, inclusive os de natureza bancária, finan
ceira, de crédito e securitária. 
- Art. 49 a-Política Nadoi1al do ConsuiTIO 

tem pof objetivo o atendimento das necessi
dades dos consumidores. o r_espeito à sua dig
nidade. saúde e _segurança. a transparência 
~harmonia das relações de consumo, a prote
ção de seus interesses económicos. bem co
mo a melhoria de sua qualidade de vida, aten
didos os seguintes princípios: 
I- reconhecimento da vulnerabilidade do 

·consumidor no mercado de consumo; 
· IE-ação governamental no sentido de pro
teger efetivamente o consumidor, que direta
mente, quer incentivando a criação e desen
volvimento de associações que o represen
tem, bem como_ assegurando a presença, no 
mercado de consumo, de bens, e serviços 
com padrões adequados de qualidade, segu
rança, durabilidade desempenho; 

nr-harmonização dos interesses dos parti
cipantes das relações de consumo e compati
bilização da proteção do consumidor e a ne
cessidade_ de desenvolvimento económico e 
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 
nos quais se funda a ordem económica (art. 
170, da Constituição), sempre com base na 
boa-fé nas relações entre consumidores e for
necedores; 

IV- informação e educação de fornecedo
res e consumidores, quanto aos seus direitos 
e deveres, com vistas à melhoria do mercado 
deoonsumo; 

V- incentivo à criação pelos fornecedores 
de mecanismos eficientes de controle de qua
lidade e segurança de bens e serviços, assim 
como_ de mecanismos alternativos de solução 
de conflitos de consumo; 

VI -coibição e repressão eficientes de to
dos os abusos praticados no mercado de con
sumo, inclusive a concorrência desleal e utili
~ção de inventos e __ criações industriais, das 
marcaS e nomes comerciais e signos distin
tiVos, que possam causar prejuízos aos consu
midores, 

VII- racionalização e melhoria dos serviços 
públicos; 

VID- estudos constantes das modificações 
do mercado de consumo; 
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IX-estabelecimento de instâncias admi
nistrativas capazes de conhecer e deliberar, 
sem ânus para o consumidor e de forma céle
re, a respeito das reclamações apresentadas. 

Art. s~ A Política Nacionc!l de Consumo 
será executada, com base nos princípios do 
artigo anterior, pelos órgãos federais, esta
duais e municipais que, direta ou indiretamen
te, intervenham no regramento e ftSca1ização 
do mercado de consumo. 

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Básicos dos Consumidores 
Art. 69 São direitos básicos _dos consumi

dores: 
1-A proteção da vida, saúde e segurança 

contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de bens e serviços considerados 
perigosos ou nocivos; 

n-a informaçao adequada e clara sobre 
os ctiferentes bens e serviços, com especifi
cação correta de quantidade, características, 
prazos de validade, qualidade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem; 

m-a educação e divulgação sobre o con
sumo adequado dos bens e serviços, assegu
radas a liberdade de escoJha e a igualdade 
nas contratações; 

IV -a proteção contra a publicidade enga
nosa, métodos comerciais agressivos ou des
leais, bem como contra práticas e cláusu1as 
abusivas no fomedmento de bens e serviços; 
V- a modificação das cláusulas contra

tuais que estabeleçam prestações despropor
cionais ou sua revisão por fatos supervenien
tes que as tomem excessivamente onerosas; 

VI- a efetiva prevenção e reparação por 
danos pessoais, morais, coletivos' e difusos; 

W-o acesso aos órgãos judiciários e ad
ministrativos, com vistas à prevenção ou repa
raç!o de danos individuais, coletivos ou difu
sos. assegurada a proteção jurídica, adminis
trativa e técnica, aos necessitados; 

VID-a facilitação da defesa"de seus direi
tos, inclusive com inversão, a seu favor, de 
ônus da prova, no processo civil, quando ve
rossfmil a alegaçêo do consumidor, segundo 
as regras ordinárias de experiências; 

IX- a participação e consulta na formu
lação das politicas que os afetem diretamente, 
e a representação de seus interesses por inter
médio das entidades públicas ou privadas de 
proteção ou defesa do consumidor; 
X-A adequada e eficaz prestação dos s_er

viços públicos em geral. 
Arl 79 Os direitos previstos nesta lei não 

excluem outros decorrentes de tratados ou 
convenções internacionais de que o Brasil seja 
signatário, da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedldos pelas autoridades 
administrativas competentes, bem como dos 
que derivem dos princípios gerais do direito, 
analogia, costumes e eqüidade. 

CAPITULO!ll 
Da Ptoteção ao Consumidor e d~ 

Reparaçio dos Danos 
SEÇÃOI 

Da Proteçio .i Saúde e Segurança 
Art. & Os bens e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos 

à saúde ou segurança dos consumidores, ex~ 
ceto os considerados normais e previsíveis em 
decorrência de sua natureza e fruição, obri
gando-se os fornecedores, em qualquer hipó
tese, a dar as informações necessárias e ade
quadas a seu respeito. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a 
responsabilidade pela reparação dos danos 
causados será objetiva, independendo de pro
va de culpa do fornecedor. 

Arl ~ O fornecedor de bens e setviços 
potencialmente nocivos à saúde -oa perigosos 
deverá, nos rótulos, -bulas, manuais e mensa
gens publldtárias, informar, de maneira osten~ 
siva, a respeito-de sua nocividade ou periculo
sidade, sem prejuízo da adoção de outras me
didas de segurança cabíveis em cada caso 
concreto. 

Arl 1 O. O fornecedor de bens ou serviços 
que, posteríormerite- à sua introduçao no mer
cado de consumo, tiver conhecimento da no
cividade, periculosidade ou riscos que apre
sentem, deverá comunicar o fato imediata~ 
mente às autoridades competentes e aos con~ 
sumidores, mediante anúncios publicitários. 

Parágrafo único. -Os anúriC:ios publicitá
rios a que se refere o caput serão ve1cu1ados 
na imprensa escrita, fa1ada e televisada às ex
pensas do fornecedor do bem ou serviço. 

Arl 11. O bem ou serviço que, adequada
mente utilizado ou fruído, apresentar alto grau 
de nocMdade ou pericu!osidade será retirado 
do mercado pelos respectivos fornecedores, 
sem prejuízo da responsabilidade pela repara
ção de eventuais danos. 

SECÇÃOll 
Da Responsabilidade por Danos 

Art 12. O fabricante nacional ou estran
geiro, o importador e_ o comerciante respon
dern pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem, 
fórml!las;- manipulação, apresentação ou 
acondk;lQnamento de seus bens, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua utilização. 

§ 1 '~' Para os efeitos deste artigo, equipa·
ram-se aos consumidores todas as vítimas do 
evento. 

§ 29 O fabricante ou importador s6 se exi
me de responsabilidade"se provar que o dano 
é imputável, exclusivamente, à culpa do con
sumidor ou de terceiro. 

§ .3? Aquele que efetivar o pagamento terá 
direito de reaver dos demais responsáveis, em 
ação regressiva. o respe_ctivo montante segun
do_sua participação no evento danoso. 

Art 13. O forneCedor de serviços respon~ 
de pela reparação dos .danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à presta
ção dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre a sua frui-
ção. ~~~--~~ 

§ }9 Para os efeitos deste artigo, equipa
ram-se aos consumidores as vítimas do ev.en
to. 

§ 2'1 O fornecedor de serviços s6 se exime 
de responsabilidade se provar que o dano é 

imputável, exclusivamente, à culpa do consu
midor ou de terceiro. 

§ 39 Quando o serviço· prestado causar 
dano irreparável a bem de qualquer natureza 
do consumidor, a indenização corresponderá 
ao seu valor de reposição integral. 

§ 49 A reSponsabilídade dos profissionais 
überais será apurada mediante verificação de 
culpa. 

SEÇÃOill 

Da ResponsabU!dade por ~dos dos Bell!i, 

Art. 14. O fabricante nacional ou estran
geiro, o importador e o comerciante de bens 
de consumo duráveis ou não dW'áveis reSpon
dem solidariamente pelos vicias de qualidade 
que os tomem impróprios ou inadeqUados 
ao consumo_ a que se destinam oU lhes ditni--__ 
nua o valor, aSsim corOo pOr aqueles-decor- -
rentes da disparidade com as indicações cons
tantes do recipiente, da embalagem, rotula
gem ou mensagem publicitária, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua 
~olha: 

a) substituição do bem por outro da mes
ma espécie, marca -ou modelo, em perfeitas 
condições de uso; 

b} a restituição imediat~ da quantia paga, 
monetariamente atua)izada, sem prejuizo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
§ 19 No caso de fornecimento de bens 

'in natura'' será responsável perante o consu
midor o fornecedor imediato. 

§ 2< Consideram-se ímpr6pfios ao uso e 
consumo: -·· : - _ 

a) os bens cujos praZos -de-validade estejam 
vencidos; 

b) os bens alterados, avariados, faislficados 
ou: por qualquer outra razão, em desacordo 
com as normas regulamentares de fabricação, 
distribuição ou apresentação; 

c) os bens que, por qualquer motivo, se 
reVelem inadequados ao fim a que _se -desti
nam. 

§ 3~ A substituição do bem por outro de 
espécie, marca ou modelo diversos somente 
será feita mediante complementação ou resti
tuição de eventua1 cliferença de preço. 

Art. 15. O fabricante, o importador e oco
merciante: respondem solidariamente pelos ví
cios de qualidade do bem, sempre que, respei
tadas as variações decorrentes de sua natu
reza, seu conteúdo líquido for inferior às indi
cações do recipiente, da embalagem, rotula· 
gem ou de mensagem publicitária, pendendo 
o consumidor exigir, alternativamente e à sua 
escolha: 

a) substituição do bem por outro da mes
ma espécie, marca ou modelo, Sem os aludi
dos vícios; 

b) a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualfzada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
Parágrafo único. Quando o instrumento 

empregado na pesagem ou medição não esti~ 
ver aferido segundo os padrões oficiais, a res
ponsabilidade ê exclusiva do fornecedor ime
diato. 
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SEÇÃOVI 
Das i?esponsabDídades por 

Vlcios dos Serviços 

Art 16. O fornecedor de serviços respon
de pelos v1dos de qualidade_ou de segurança 
que os tomem impróprios ou inadequados 
ao consumo ou lhes diminuam o va1or, poden
do o consumidor exigir, alternativamente e à 
sua escolha: 

a) a reexecução dos serviços, sem custo 
adicional e quando cabível; 

b) a restituição imediata da quantia, paga. 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c} o abatimento proporcional do preço. 
§ 19 A reexecução dos serviços poderá 

ser confiada a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor de ser
viços. 

§ 29 ConSidera-se impróprios ao consu
mo os serviços prestados em desacordo com 
as resp~ctivas normas regulamentares. 

Art. 17. Quando o fornecimento de servi
ço tiver por objetivo a reparação de qualquer 
bem, considerar-se-á implfdta a obrigaç§o de 
empregar componentes de reposição novos 
e originais, Sem prejuízo da livre negociação 
das partes. 

Art. 18. Os órgãos- p-úblicos, por si ou 
suas empresas, concessionárias, permíssioná
rias ou sob qualquer outra forma de empreen
dimento, são obrigados a fornecer serviços 
adequados, eficientes e seguros. 

Parágrafo único. Nos casos descumpri
mento, total ou pardal, das obrigações referi
das neste artigo. serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 
causados, na forma prevista no Título III. 

SEÇÃOV 
Da Prescrição 

Art. 19. Prescreve em 180 (centO e oitCm
ta) dias o direito de reclamar pelos vfcios apa
rentes ou de fácil constatação dos bens e servi
ços, contados da entrega efetiva dos bens ou 
do término da execução dos setvlços. 

§ 1 ~ A reclamação formalizada perante 
órgão ou entidade com atribuições de defesa 
do consumidor interrompe a prescriçáo. 

§ 29 Quando os bens ou serviços forem 
fornecidos mediante tel"rilo de garantia, a con
tagem do prazo previsto no presente artigo 
inida-se a partir do seu término. 

§ 31 A reclamação expressa e fundamen
tada comprovadamente formulada pelo con
sumidor perante o fornecedor de bens e seiVi
ços suspende a prescrição até a resposta ne
gativa, que deve ser transmitida de forma ine
quívoca. 

§ 41 Tratando-se de vício oculto, o prazo 
prescricional inicia-se nO momento em que 
ficar evidenciado o defeito. 

Arf, 20. A prescrlÇãO do direito à repara
ção pelos danos causados por defeitos dos 
bens ou serviços, prev:ista neste Capítulo, rege
se pelo art. 177 do Código Uvil, inidarido-se 
a contagem do prazo a partir da manifestação 
do dano. 

SEÇÃOVI 
Da Cobrança de DíVIdas 

Art. 21. Na cobrança de débitos o consu
midor inadiplente não será exposto, injustifica
damente, a ridículo nem será submetido no 
seu trablho ou no seu lar~ a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça à sua integridade 
física. 

Parágrafo único. As infrações ao disposto 
neste artigo, a1érn de perdas e danos, indeni
zação por danos morais e outras sanções cabí
veis, submetem os infratores à multa de natu
r~ eçonômica~ corninada pelo juiz na ação 
proposta por qualquer dos legitimados à defe
sa do consumidor emjufzo. 

SEÇÃOVJI 
Dos Bancos de Dadps 

e Cadastros 
de Consumidores 

Art. 22~ -As entidades que tentiam por ob-
jeto_social rea1izar o cadastramento de consu
midores, fornecendo aos usuários dado sobre 
qualquer tipo de inadimplêncla ou falta de pa
gamento de prestações, ficam obrigadas a 
ma_nter s_eus registras de tal sorte a permitir 
a perfeita indentificação das pessoas tidas co-
mo devedoras. __ 
- Parágrafo úniCo: Para os fins previstos 
neste artigo, as entidades referidas deverão, 
ao prestarem informações sobre a pessoa ft.Si
ca ou jurídica, fornecer elementos que qualifi
quem e individualiZem. o devedor de forma 
precisa, notadamente o número do CPF e a 
filiação, qUando pessoa física. 

Art 23. O consumidor, sem prejuízo do 
disposto no art. 70, terá acesso aos cadastros, 
fichas, registras e dados pessoais e de consu
mo arquivados sobre ele, bem como sobre 
as suas respectivas fontes. 

§ 1 ~ Os cadastros e dadOs de consumi
dores devem ser redigidos em linguagem de 
fácil compreensão, não podendo conter infor
mações relativas a periodo superior a cinco 
anos. 

§ 29 A abertura de cadastro e dados pes
soais de consumo não solicitado deverá ser 
comunicada por escrito ao consumidor. 

§ 39 Os erros e omissões cadastrais serão 
corrigidos e sanados a pedido do consumidor, 
devendo ser comunicados aos eventuais desti~ 
natários das informações incorretas. 

§ 49 Consumada a prescrição relativa à 
cobrança de débitos do consUmidor, não se
rão fornecidas., pelos respectivos Sistemas de 
Proteção ao Crédito, quaisquer infonna~ões 
que possam impedir ou dificultar novo acesso 
ao crédito juntQ _aos fornecedores. 

§ 59 As infrações ao disposto neste artigo, 
aplicam-se as mesmas sanções previstas no 
parágfa"fo úilico do artigo anterior. 

SEÇÃOVIU 

Da Extens~o subjeliva 

da Responsabilidade 

Art. 24. ,_ Os ~dos-gerentes e administra
dqr~~ não respondem pessoalmente pelas 
obrigações imputadas à empresa, exceto, nos 
casos de culpa; insolvência ou encetramento 

das respectivas atividades, pelas indenizações 
previstas nas Secções n, DI e IV deste Capítulo. 

CAPITULO IV 
Dits Pi6tiàrs Comerciais 

SEÇÃOI 
Da Oferta e Publiciáa_de 

Art. 25. Toda lrifãrmação Ou publicidade 
veiculada por qualquer forma ou meio de co
municação com relação a bens e serviços ofe
recidos ou apresentados obriga o fornecedor 
e integra o c-ontrato que vier a ser celebrado. 

Art. 26. A oferta e apresentação do fome
cimento de bens ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras e ostensiVas so
bre as suas características e qualidade, bem 
como sobre os riscos que apresentem à saúde 
e segurança dos consumidores. 

Parágrafo úruc-o. É proibida toda publici
dade, por qualquer meio, capaz de induzir o 
cOnsumidor a se comportar de forma preju
dicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

.Art 27. Quandoofornecedorde_bensou 
serviços se utilizar de publicidade enganosa, 
o consumidor poderá pleitear indenização por 
danos sofridos, bem como a abstenção da 
prática do ato, sob pena de exe<:ução espe
cifica, para o caso de lnadimplemento, sem 
pi-ejuizo de sanção pecuniária cabível e de 
contra-propaganda, que pode ser impOsta ad
ministrativa ou judicialmente, 

§ 19 É enganosa qualquer modalidade de 
informação ou comunicação de caráter Qubli
citário, mesmo por omissãó, capaz de gerar 
c-aracterísticas, qualidade, quantidade, pro
priedades, origem e quaisquer outros danos 
sobre benS e serviços. 

§ 29 O ónus da prova da veracidade e cor
reção da informação ou comunicação publici-
tária cabe ao fornecedor. . . 

§ 39 A contra-propaganda a que se refere 
o caput será custeada pelo fornecedor dos 
bens ou serviços. 

-Art. 2& Se._oJornecedor de bens_ ou servi
ços recusar cumprimento à oferta, ap;;en
tação ou publicidade, o consumidor poderá, 
alternativamente e à sua livre escolha. 

a) exigir o cumprimento forçado da obriga
ção, nos termos da of~rta. ap__resentação ou 
publicidade; 

b) aceitar outro bem ou prestação de servi
ço _equivalente; 

c) rescindir o contrato, com direito à resti
tuição da quantia eventualmente antedpada, 
acrescida de correção monetária e perdas e 
danos. 

Art 29. O termo de garantia ou equiva
lente deve esclar'ecer em que consiste a men
cionada garantia, bem como a forma e o lugar 
em que pode ser exercitada, sendo entregue 
ao consumidor devidamente preenchido pelo 
fornecedor, no ato da aquisiçã_o do bem_ ou 
serviço. 

Art. 30. Os fabricantes e importadores 
deverão ass_egurar a oferta de componentes 
e pe'ças de reposição enquanto não cessar 
a fabrtcação ou importação do bem. 

Parágrafo úruco. Cessada a fabricação, a 
oferta deverá ser mantida p-or periodo razoável 
de tempo, nunca inferior a 5 (cinco) anos. 
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lut. 31. O cOlisumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de 7 (sete) dias contados 
de sua assinatura ou recebimento do bem ou 
serviço, sempre que a contr_atação ocorrer fora 
do estabelecimento comercial, especialmente 
por telefone ou reembolso postal. 

§ 19 Se o consutnidor exercitar o direito 
de arrependimento previsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualquer títu
lo, durante o prazo de reflexão, serão devol
vidos, de imediato, monetariamente atualiza
dos. 

§ 29 Em caso -de venda por telefone ou 
reembolso postal o nome o endereço do fabri
cante deverão constar na emb~lagem e na 
publicidade utilizada. 

§ 3 9 O fornecedor do bem ou serviço é 
responsável pelos atos_de seus representaotes 
autónomos ou não. 

SEÇÃOII 
Das Práticas Abusivas 

Art 32. É vedado ao fornecedor de bens 
ou de serviços: 
I-condicionar o fornecimento de bem ou 

de serviço ao fornecimento de outro bem ou 
serviço; 

n......;. recusar atendimento_ às demandas, dos 
consumidores, na exata medida de suas dis· 
ponibílidades de estoque, e, ainda, de confor
mldade com os _usos e_ costunles; 

m- enviar ou entregar ao consu_midor, sem 
solicitação prévia, qualquer bem, ou fome_cer 
qualquer serviço, ressalvada a remessa de 
amostras grátis; 

IV-prevalecer-se da fraqueza ou ignorân
cia do consumidor,,tendo em vista sua idade, 
saúde, conhecimento ou condução social, pa
ra impingir-lhe seus bens ou serviços; 

V- executar s~ços sem a prévia elabo
ração de orçamento e autorização expressa 
do consumidor; 

VI- repassar infonTiã.ções depreciativa re
ferente a ato praticado pelo consumidor no 
exercício de seus direitos; 

VIl-colocar, no mercado_ de consumo, 
qualquer bem ou seiViço sem observância das 
normas previstas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas; 

WI- praticar quaisquer outros atas defmi
dos em lei como condutas abusivas. 

Parágrafo único. Os t>ens- remetidos ou 
entregues ao consumidor, na hipótese prevista 
no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, 
inexistindo obrigação de pagamento. 

Art. 33. O fornecedor de serviços será 
obrigado a entregar ao consumidor orçamen
to prévio discriminando o valor da mão-de
obra, dos materiais e equipamentos a serem 
empregados, as condições de pagamento, 
bem como as datas de início e téOTJino dos 
serviços. 

§ }9 Salvo estipulação em contrário, ova
lor orçado terá validade pelo prazo de 10 (dez) 
dias, contados da sua elaboração. 

§ 2Y Orna vez aprovado pelo consumidor 
o orçamento obriga os contraentes e somente 
pode ser alterado mediante livre negociação 
das partes. 

§ 3' O Consumidor não responde por 
quaisquer_ônus ou acréscimos decorrentes da 
contratação de serviços de terceiros, não Pf'E'!" 
vistas no orçamento prévio. · 

Art. 34. No caso de fornecimento de bens 
ou de serviços sujeitos ao regime de contrai~ 
ou de-tabelamento de preços, os fornecedores 
deverãó respeitar os limites oficfaís sob pena 
de, não o fazendo, responderem pela restitui
ção da quantia recebida em excesso, mone@
.riamente atua],[zada, podendo o_ consumidor 
exigir, à sua escolha, o desfazimento do negó
cio, sem prejuízo de outril$-sançõ~ cabíveis. 

Art. 35~_ _As infra_ções ao disposto nesta e 
na Secção anterior, além das perdas e danos, 
indenização por danos morais, perda dos juros 
e outras sanções cabiveis, ficam· sujeitas à 
muJta de natureza civil, proporcional à gravi
dade da infração e à condição econôfuica do 
infrator, cominada pelo juiz na ação proposta 
por qualquer dos legitimados à defesa do con
sumidor _em juízo. 

CAPÍTULO V 
Da Proteção Contratual 

SEÇÃOI 
Das Oáusulas Abusivas 

Art. 36. -Os contratOs que regulam as rela" 
ções de consumo não obrigarão os consumi
dores se não lhes for dada a oportunidade 
de tomar conhecimento prévio de seu cOnteú
do, ou se os respectivos instrumentos forem 
redigidos de modo a dificultar a _compieensão 
de seu _sentido e alcance. 

§ 19 - As clâusulas côl1b-atua[s Serão inter
pretadas de maneira mais favorável ao consu
midor. 

§ 29 As declarações de vontade constan
tes de esc_ritos particulares, recibos e pré-con
tratos relativos às relações de consumo vincu
lam o fornecedor ensejando Inclusive execu
ção espeCífica, nos termos- do art. 68, e pará
grafos. 

Ãrt. 37. São nulas de pleno direito as cláu
sulas contratuais relativas ao fornecimento de 
~ns e serviços que: 

l-Impossibilitem, exonerem ou-ãfenuem 
a responSabilidade do fornecedor por_ danos 
ou vicias de qualquer natUreza dos bens ou 
serviços fornecidos; 
II-subtraiãin ao consumidor a opção de 

reembolso da quantia já paga, nos casos pré
vistos nesta le~ 

III- transfiram responsabilidade a tercei· 
ros; 

IV- invertam o ônus da prova em prejuízo 
do consumidor; 
V- e_stabe_leçam obrigações iQiquas, lesi

vas, qu, de qualquer modo, abusivas aos inte
resses dos consumidores. 
.. Parágrafo único. _ O Ministério Público, me· 
diante i_nquérito civil, pode efetuar o controle 
administrativo abstrato e preventivo das condi
ções gerais dos contratos abusivas. 

Art. 38. No fornecimento de bens ou. ser~ 
viços que envolva outorga de crédito ou con
cessão de financiamento ao çonsumidor, o 
fornecedor deverá, entre· outros requisitos in
fonná·l~ preViamente sobre: 

a) preço do bem ou serviço em moeda cor
rente nacional; 

b) montante dos juros de mora e_ da taxá 
efetiva ariual de juros compOStos; 

c) acréscimos legalmente previstos; 
d} número e periodicidade das prestações: 
e) soma total a pagar, com e sem financia-

mento; 
§ 19 As multas de mora decorrentes _do 

inadimplemento de obrigação no seu termo 
não po-derão ser superiores a 10% do valor 
da prestação nos 10 (dez) primeiros dias de 
atraso, nem a 20% nos dias subseqüentes. 

§ 29 Fica assegurada ao consumidor a li~ 
quidação antecipada do débito, total ou par
cialmente, mediante redução proporcional 
dos juros, e demais acréscimos. 

§ 39 O fornecedor ficará sujeito a multa 
e perda, dos jwos, além de outras sanções 
cabiveis, se descumprir o disposto neste ar .. 
ligo. 

Art. 39. Nos contratos 9e cQmpra e venda 
de móveis ou imóveis mediante pagamento 
em prestações, bem como nas alienações fi~ 
duciárias em garantia, consideram-se não es-
critas as cláusulas que estabeleçam a perda 
total das prestações pagas em benefício do 
credor que, em razão do inadimplemento, plei
tear a rescisão do contrato e a retonnada do 
bem alienado. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista nes
te artigo, o devedor inadimplente terá direito 
à restituição das parcelas quitadas à data da 
rescisão contratual, descontada a vantagem 
económica auferida com a hulção. 

SEÇÃOll 
Dos Contratos de Adesão 

Art 40. OS cOntratos de adesão serão re
digidos em termos claros e_ com car.acteres 
ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua 
compreensão pelo consumidor. 

Parágrafo único. t facultado a qualquer 
consumidor ou entidade que o representante 
requerer ao Ministério Público que ajuize a 
competente ação para ser declarada a nulida~ 
de de cláusula contratual que contrarie o dis
posto na presente lei ou de qualquer forma 
não assegure o justo equilíbrio entre direitos 
-e obrigações das partes. 

Art. 41. Contrato de adesão é aquele cuR 
jas cláu_sulas tiverem sido aprovadas por algu~ 
ma autoridade ou redigid,as unilateralmente 
pelo fomeG~do·r de bens ou seiViços, sem que 
o consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu conteúdo. 

Parágrafo único. O Ministério Público, me
diante inquérito civil, pode efetuar" o controlé 
administrativo abstrato e preventivo das condi
ções gerais dos contratos de adesão. 

CAPÍTULO VI 
Das Sanções AdministiiJtívas 

Art. 42. A União, os Estados e o Di~ 
federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, 
_baixarão normas relativas à produção, indus~ 
triallzação, distribuição, publicidade e consu
mo de bens e serViço. 
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§ 19 A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios fiscalizarão e controlarão 
o mercado .de consumo no interesse da pre
servação da vida, saúde, segurança, informa
ção e bem-estar do consumidor, baixando as 
normas que se fiZerem necessárias. 

§ 21' Os 6rgãos federais, estaduais e mu
nicipais com atribuições pala fiscalizar e con
trolar o mercado de consumo manterão co
missões permanentes para a elaboração, revi
são e atualização das normas referidas no pa
rágrafo anterior, sendo obrigat6ria a partici
pação dos consumidores e .fornecedores. 

§ J9 Os órgãos Oficials pOderão expedir 
notificações aos fornecedores para que, sob 
pena de desobediência, prestem informações 
sobre questões de interesse do conswnldor. 

Art. 43.- As infrações das normas de defe
sa do consumidor ficam sujeitas, conforme 
o caso, às seguintes sanções, sem prejuízo 
daS: de natureza civil e penal: 

a) multa; 
b) apreensão do bem; 
c) inutilização do bem; , 
d) suspensão de fornecimento de bem ou 

serviço; 
e) revogação de cpncessão ou permtssão; 
f) cassação de liCença do estabelecimento 

ou de atividade; 
g) cassação de registro do bem junto ao 

órgão coinpeterite; 
h) interdição, total ou p.:irciai, de estabele~ 

cimento ou de atividade empresarial; 
j) intervenção administrativa; 
j)- suspensão temPorária de atividade em

presarial; 
I) impOsição de contra-propaganda; 
m) cassação da c_oncessão quando a em

presa explorar seiViço púbUCõ. 

Parágrafo único. As sanções previstas 
neste artigo poderão-ser aplicadas comula
I:Í\Iamente. 

Art. 44. A pena de multa, graduada de 
acordo com a gravidade da inOação, a vanta
gem auferida e à condição econômica do for
necedor, será aplicada mediante procedimen
to administrativo no qual se assegurará ampla 
defesa. 

Parágrafo único. A multa a que se refere 
o caput será em montante nunca inferior a 
300 (trezentas) vezes o valor do Bônus do 
Tesouro Nacional (BTN) e não superior a 
600.000 (seiscentas mil) vezes o valor do Bê
nus do Tesouro Nacional (BTN). 

Art 45. As penas de apreensão, de inutili
zação de bens, de suspensão do fornecimento 
de bem ou serviço e de revogação da conces
são ou permissão de uso serão aplicadas pela 
administração quando forem constatados ví
cios de qualidade ou de quantidade, bem co
mo nas hipóteses de periculosidade e de im~ 
propriedade do bem ao uso a que se destina 

Arl 46. As penas de cassação de alvará 
de licença, de interdição e de suspensão tem
porária da atividade, bem como a de intervenM 
ção administrativa serão aplicadas quando o 
estabelecimento industrial, comercial ou pr:o
fissional reincidir na prática das infrações de 
maior gravidade, previstas em lei. 

Parágrafo único: A pena de cassação da 
concessão será aplicada à concessionária de 
servl.ço público quando violar obrigação legal 
ou contratual. 

Art 47. Aimposiçãodecontra~propagan
da será cominada quando o fornecedor incorM 
rer na prática de publicidade_ enganosa. nos 
termos do disposto no art. 26, e seu parágrafo 
19, desta lei, sempre às expensas dos infrator. 

§ 19 A retificação será divulgada pelo resM 
ponsável no mesmo veículo de comunicação 
utilizado com as mesmas características _em
pregadas, no que se refere à duração, espaçcr 
local e horário. 

§ 29 A contra-propaganda será aplicada 
pelos órgãos públicos competentes de proteM 
ção ao conswnidor, mediante procedimento 
administrativo, assegurando-se-lhe ampla de
fesa, mas sorriente será publicada por expres
sa determinação do Ministro de Estado dares
pectiva área de atuação administrativa. 

§ 39 enquanto não promover a contra
propaganda, o fornecedor, além de multa diá
ria e outras sanções, ficará impedido de efeM 
tuar, por qualquer meio, publicidade de seus 
bens e serviços._ 

TirULOU 
Daslnfraç6es Penais 

Art 48. Colocar no mercado, fornecer ou 
expor para _fornecimento bens impróprios ao 
consumo: 

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e 
multa. 

-Parágrafo úntco. Se o crime é culposo. 
Pena - Detenção de um ano a dois anos 

ou multa. 
Art 49. Omitir dizeres ou sinãls ostensi

vos sobre a nodvidade ou periculosidade de 
bens, nas embalagens, nos invólucros ou púM 
blicidade: 

Pena - Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

~ 19 Incorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar, mediante recomendações 
escritas ostensivas, sobre a periculosidade do 
serviço a ser ptestado. 

§ 29 Se o crime é culposo: 
Pena- Detenção de seis meses a dois anos 

ou multa. 
Art. 50. Deixar de comunicar à autoridade 

competente, aos consumidores e ao público 
em geral, a nocividade ou periculosidade de 
bens cujo conhecimento seja posterior à sua 
colocação no mercado. 

Pena - Reclusão de um a cinco anos e 
multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de retirar do mercado, ime
diatamente, quando determinado pela autori
·dade competente, os bens nocivos ou perigo
sos, na forma deste artigo. 

Art. 51. Executar serviço potencialmente 
nocivo à saúde ou perigoso, contrariando de-

. terminação de autoridade competente: 
Pena - Reclusão de dois a cinco anos e 

multa. 
Arl 52. Fazer afirmação falsa ou engano

sa, ou omitir informação sobre a natureza, ca
racterística, qualidade, quantidade, seguran-

ça, desempenho, durabilidade; preço ou ga
rantia de bens ou seiViços: 

Pena - Reclusão de um a cinco anos e 
multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penàs quem: 
I- fizer ou promover publicidade que sabe 

ou dev~a saber ser enganosa; 
II- fizer ou promover publlcade de bens 

ou serviços de modo a dificultar a identificação 
do fornecedor; 

III- fiZer ou promover publicidade que sa
be ou deveria saber ser capaz de induzir o 
consumidor a comportar-se de forma preju~ 
dicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

Art. 53. Fazer ou promover publicidade 
sabendo-se incapaz de atender à demanda. 

Pena - Reclusão de um a cinco anos e 
multa. 

Art. 54. Deixar de organizar dados fáticos, 
técnicos e científicos que dão base à publici
dade, assim como impedir ou dificultar seu 
acesso aos consumidores: 

Pena- Reclusão de um a três anos e multa. 
Art. 55. Estipular em contrato qualquer 

vantagem indevida. 
Pena- Detenção de seis meses a dois anos 

e multa. 
Parágrafo único. Se a vantagem é obtida. 
Pena - Detenção sefs meses a dois anos 

e multa. 
Art. 56. Empregar, na reparação de bens, 

peças ou componentes de reposição usados, 
sem autorização do conslinlidor. 

Pena - Reclusão de um a quatro anoS e 
multa. 

Arl 57. Utilizar, na cobrança de dívidas, 
de violência ou grave ameaça, afirmações fal
sas, im:::orretas ou enganosas ou de qualquer 
outro procedimento que exponha o consu
midor injustificadamente, a ridículo ou interfira 
com o seu trabalho, descanso ou lazer. 

Pena - Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

Arl 58.. bnpedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele 
constem em cadastros, banco de dados, fi
chas e registras. 

Pena - Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de informar o consumidor 
sobre a inserção de informações sobre sua 
pessoa em cadastros, banco de dados, fichas 
ou registras, quando não solicitadas por escri
to por ele, 

Art. 59. Inserir inforrri.ações sobre consu
midor constante de cadastro, banco de dados, 
fichas ou registras-que sabe ou deveria saber 
ser inexata. 

Pena - Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de corrigir, imediatamente, 
informações nas circunstâncias previstas no 
caput deste arigo. 

Art. 60. Deixar de entregar ao consumi
dor o termo de garantia adequadamente 
preenchida e com especificação clara de seu 
conteúdo. 
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Pena-Reclusão de um a três anos e multa 
Art. 61. Sem prejuízo das previstas no-Có

digo Penal, são circunstâncias que sempre 
agravam as penas previstas nesta lei: 

1-serem os crimes cometidos em época 
de grave crise econômica ou por ocasião de 
calamidade; 
n-provocarem os crimes grave dano indi~ 

vidual ou coletivo; 
m -serem os crimes cometidos mediante 

dissimulação da natureza ilícita do procedi
mento; 

IV-serem os crimes praticados em opera
ções que envolvam alimentos, medicamentos 
ou quaisquer outros bens ou serviços essen
ciais. 

Art. 62. Aplica-se o disposto no art. 258 
do Código Penal aos crimes de perigo comum 
previstos neste Titulo. 

Art. 63. Além dos efeitos da condenação 
previstos pelo Código Penal, constitui efeito 
da condenação por crime defmldo nesta lei 
a interdição do exercício de atividade que de
penda de autorização do Poder Público ou 
habilitação específica. 

Arl 64. O montante de fiança, nas infra
ç:ões de que trata esta lei, será focada pelo 
juiz entre 1.000 (um mil) e 15.000 (quinze 
mil) vezes o valor do Bô_nus do T escuro Nacio
nal (BTN). 

Art. 65. No processo penal atinente aos 
crimes previstos nesta lei, bem como a outros 
crimes e contravenções que envolvam rela
ções de consumo, poderão intervir, como as
sistentes do Ministério Público, os demais legi· 
timados indicados no art 66, aos quals tam
bém é facultado propor ação penal subsidiária. 
se a denúncia não for oferecida no prazo. 

TÍTULO DI 
Da Defesa do Consumidor em Juizo 

CAPITULO! 
Disposições GeraiS 

Art 66~- A defesa dos -Ú'!.teresses e direitos 
dos consumidores e das vitimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente o_u a título 
coletivo. 

Parágrâfo único. A defesa coletiva será 
exercida quando se tratar de: 
1-interesses ou direitos difusos, assim en

tendidos, para efeitos desta lei, os transindi
viduais, de nature~ indivisível de que sejam 
titulares pessoas indetenninadas e ligadas por 
circunstância de fato; 
n- interesses ou direitos coletivos, assim 

entendidos, para efeitos desta lei, os transindi
viduais de natureza indivisível de que seja titu
lar grupo, categoria ou_ de pessoas ligadas en
tre si ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica base; 

III- interesses ou direitos indMduais ho
mogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum. 

Arl 67. Para os fins do art. 65, parágrafo 
único, são legitimados concorrentemente: 
I-o Ministério Público; 
ll-a União, os Estados, os Municípios, o 

Distrito Federal e os Territ6rios; 
III -as entidades e órgãos da administra

ção pública, direta ou indireta, ainda que sem 

personalidade jurídica, especificamente desti~ 
-n_ãclos ª defesa dos interesses e direitos prote

gidos por esta lei; 
IV- as associações legalmente constituí

das há pelo menos um ano e que incluam 
entre ~us fins institucionais a defesa dos inte
re:ss~ ~.direitos protegidos por esta !e~ dis
pensada a autorização assemblear. 

§ 19 Admitir-se-á o litisconsórcio faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União _e 
dos Estados na defesa dos interesses e direitos 
de: que cuida _esta lei. . 

§ Í 9 - OS'órgãos públicos legitimados po
d.erão tomar dos interes:;ados _compromisSo 
de ajustemento de sua conduta às exigências 
legai~ m~iante çqninações qu~ terão eficâ..ci.a 
de título ~ecuti.vo _extrajudicial. _ 

Art. 68. Para a defesa dos direitos e inte
resses protegidos por esta lei são admissíveis 
todas as espécie_s de açôes capazes de propi

. dar sua de.quada e efetiva tutela. 
Art. _69. Na açâo que tenha por objeto e 

cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o juiz concederá a tutela específica da 
obrigação ·ou determinará providêndas que 
assegurem o resultado prático equtvalente ao 
do adimplernento. 

§ 19 A conversão da obrigação em perdas 
e danos somente será admissível se por ela 
optar o autor ou se impossível a tutela espe
élfica ou a obtenção do resultado prático cor~ 
resppndente. 

§ 2 9 A indenização por perdas e dano_s 
se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do 
CPC). 

§ 39 Sendo relevante ·a fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de inefi
cácia çlo provimento final, é licito ao juiz conce
der a tutela liminarmente ou após justificação 
prévia, citado o réu. 

§ 49 O juiz poderá, na hipótese do § 3'? 
ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se 
for suficiente ou compatível com a obrigação, 
fixando prazo razoável para o cumprimento 
do preceito. 

§ 59 __ Para a tutela especifica ou para a ob
tenção do resultado prático equivalente, pode
rá o juiz determinar as medidas necessárias, 
tais como busca e apreensão, remoção de 
coisas e pessoas, desfazimento de obra, impe
dimento de atiYidade nociv~~ além da requi
sição de força policial. 

Art. 70. Contra atas ilegais ou abusivas 
de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direi
to líquido e certo, individual ou coletivo, pre
visto nesta lei, caberá ação que se regerá pelas 
nonnas da lei do mandato de segurança. 

Art 71. Aplica-se o habeas _data à tutela 
dos ~reitos e interesses dos consumidores, 
ainda que o arquivo ou banco de dados per
tença a pessoas ou entidades de direito pri
vado. 

Art 72. Consideram-se necessitadas, pa
ra. efeitos de assistência jurídica (arts. 51, inciso 
LXXIV e 134 da Constituição Federal), as ass_Q· 
ciações legitimadas pelo art. 66, inciso IV, des
ta lei. 

Art. 73. Nas ações coletiVas de que trata 
esta lei não haverá adiantamento de custas, 

emolumeotos, honorários periciais e quais
quer outras despesas. 

§ 1" O juiz condenará o autor a pagar ao 
réu os horiorárlos advocatíciqs, arbitrados na 
conformidade do § 49 , do arl 20, do CPC, 
quando reconhecer que a pretensão é niani· 
festamente infundada. 

§ 29 - Em caso de lit:i9ância de_ má fé, a 
assocíaç~o autora e os diretores responsáveis 
pela propositura da ação serão solidariamente 
condenados ao décuplo das custas, sem pre
juízo da. responsabilidade por perdas e darias. 

Art 74. As normas deste título aplicam
se, no que for cabível, a outros direitos ou 
interesses difusos, coletivos e individuais ho· 
mogêneos, tratados coletivamente. 

Art. 75. Aplicam-se às ações previstas 
neste Titulo as norma,s do Código de Processo 
Ovil e da Lei n9 7.347, de 24 de julho de 
1985, inclusive no qúe respeita ao inquérito 
civil, naquilo que não contrariem suas dispo
.&ições. 

CAPITULOU 
Das Ações Coletivas para a Defesa de 

Interesse Individuais Homo_gêneos 

Art 76. OS legitimados de que trata o art. 
6_6 poderão propor, em nome próprio e no 
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação 
civil coletiva de responsabilidade pelos danos 
individualmente sofridos, de acordo com o 
disposto nos artigos seguintes. 

Art. 77. -O Miriistérío Público, se não ajui
zar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. 

Art. 78. Re5:salvada a competência da 
Justiça Federal, é competente para a causa 
a justiça local: 

1-no foro do Distrito Federal, para os da
nos de âmbito nacional; 

11-no foro_ da Capital do Estado, no do 
Distrito Federal ou na Capital do Território, 
para os danos de âmbito regional, aplican
do~se as regras do CPC aos casos de compe
tências concorrentes; 

III-no foro do lugar onde ocorreu ou deve 
ocorrer o dano, quando de âmbito local. 

Art 79. Proposta a ação, será publicado 
edital a fim de que os interessados possam 
intervir" no processo como litisconsortes. A pu
blicação será feita, uma vez, no órgão oficial 
e em dois jamais de grande circulação na 
Jocalidacle elo foro. competente e será necessa
riamente aconlpanhada de ampla divulgação 
pelos meios idôneos de comlU'licação. 

Art. 80. Em caso de procedência da ação, 
a condenação será genérica, fixandb a respon
sabilidade do réu pelos danos causados. 

Art. 81. Transitada em julgado a sentença 
condenatória, será publicado edital, observado 
o disposto no art. 78. 

Art. 82. A liquidação da sentença, promo
vida pela vítima e seus sucessores, será por 
artigos, podendo ser proposta no foro do do
miemo do liquidante, a quem cabe provar, tão
só, o nexo de caSualidade, o dano e seu mon
tante. 

Art. 83. A execução poderá ser· coletiva, 
sendo promvida pelos legitimados de _que trata 
o art. 66 desta lei e abrangendo as vítimas 
cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 



4170 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (8eçáo II). Agosto de 1989 . 

sentença de liquidação, sem prejuízo do ajui· 
zamento de outras execuções. 

§ I~ A execução coletiva far-se-á com ba
se em certidão das sentenças de liquidação, 
da qual deverá constar a ocorrência ou não 
do trânsito em julgado. -

§ 29 É competente para a execução o juí-

= 1-da liquidação da sentença ou da ação 
condenatória, no caso de execução individual; 
II-da ação condenatória, quando coletiva 

a execução. 
Art. 84. Em caso de concuiso de créditos 

decorrentes da condenação prevista na Lei 
n9 7347, de24 de julho de 1985,_edus indeni
zações pelos prejUÍZos individuaJs resultantes 
do mesmo evento_ danoso, estas últimas terão 
preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efe.ito do disposto 
neste artigo, a destinação da importância reco
lhida ao ConSelho Nacional de Defesa do Con
sumidor ou aos FUndos Estaduais de proteção 
ao consu'midor ficará sustada enquanto pen
dentes de decisão de segundo grau as ações 
de indenização, pelos danos individuais. 

Art. 85. Decorrido o prazo de um ano sem 
habilitação de interessados em número com
patível com a gravidade do dano, poderão os 
legitimados do artigo 66 promover a liquida
ção e execução da indenizaçãO devida. 

Parágrafo único. O'produtó da indeniza
ção devida, nos termos do parágrafo anterior, 
reverterá para o Conselho NacionaJ de Defesa 
do Consumidor, sendo o dano de âmbito na
cional, ou para os fundos estaduais de prote
ção ao consumidor, quando reglona1 ou esta
dual. 

CAPfrULOIIl 
Das Ações de Responsabilidade do 

Fornecedor de BetJs e Serviços 

Art. 86. Na ação de responsabilidade civil 
do fornecedor de bens e serviços, sem prejuízo 
do disposto nos Capítulos I e II deste Título, 
serão obse!Vadas as seguintes normas: 
I-a ação pode ser proposta no domia1io 

do autor; 
II-se o réu alegar que o fato danoso é 

imputável exclusivamente à cUlpa de terceiro, 
poderá o autor requerer a citação deste último 
para integrar o contraditório como litiscon
sorte passivo, vedada ao réu a denunciação 
da Hde; 

DI-o réu que houver contratado seguro 
de responsabilidade poderá chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do 
contraditório pelo Instituto de Resseguros do 
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar 
procedente a ação condenará o réu nos ter
mos do art 80, do C6diQo de Processo Civil 
Se q réu houver sido declarado falido, o síndi
co será intimado a informar a existência de 
seguro de responsabilidade, facultando-se, 
em caso afirmativo, o ajuizamento de ação 
de indenização diretamente contra o segura
dor, vedada a denunciação da lide ao Instituto 
de Resseguros do Brasil e dispensado o litis
cons6rcio obrig~ório com este; 
N- se as provas produzidas demonstra

rem a alta periculosidade do bem que provo-

cou o· dano, bem como grave imprudência, 
negligência ou imperfcla do fornecedor na 
aceitação de projeto industrial, ou na fabrica
ção, montagem ou acondicionamento do 
bem, poderá o juiz, de oficio, aberto o prazo 
de 1 O (dez) dias à manifestação do réu, conde
ilá-lo aâ pagamento de multa de valor equiva
lente a, no mínimo, 35.000 (trinta e cinco mil) 
e, no máximo, de 140.000 (cento e quarenta 
mil) Bônus do T es_ouro- Nacional (BTN), em 
favor do Cofisf:lho Nacional de Defesa do Con
sumidor. 

Art. 87. Os legitimados a agir na forma 
desta lei poderão propor ação visando a com
pelir o Poder Público competente a proibir em 
todo o território n-acional, a produção, divulga
ção, distnbuição ou venda, ou a determinar 
alteração na composição, estrutura, fórmula 
ou acondicfonarrientó de bem, cujo uso ou 
consumo regular se revele nocivo à saúde pú
blica e à incolumidade pessoal. 

§ 19 Os fornecedores poderão- ingre-ssar 
no feito como assistentes. 

§ ~ Deferida a prova pericial, os laudos 
do perito e dos assistentes técnicos serão en
tregues diretamente em cartório, no prazo má
ximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias 
a contar do termo final para a apresentação 
âe quesitos (art 421, § 19, do CPq. 

§ 39 O retai'C:famento pelã autoridade 
competente, Por mais de 60 (sessenta) dias, -
do cumprimento de decisão judicia] em ação 
de que trata este artigo, configura crime de 
responsabilidade nos termos da lei. 

0\PITULO IV 
Da Coisa Julgada 

Art. 88. Nas ações coletivas de que trata 
esta lei, a sentença fará coisa julgada: 

I -erga omn~ exceto se a ação for julga
da improcedente por insuficiênciâ de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação, com idêntico fundamento, 
valendo-se de nova prova, na hipótese do inci
so I do parágrafo único do art 65; 

D- ultr~ partes, mas limitadamente ao gru
po, categoria ou classe, salvo improcedência 
por insuficiência de provas, nos termos do 
inciso anterior, quando se tratar da hipótese 
prevista no indso II do parágrafo único do 
art. 65; 

lli-_etyao omnes apenas no caso de pro· 
cedência da ação, para beneficiar todas as 
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inci
so m do parágrnfo do art. 65. -

§ 1 ~ A coisa julgada prevista nos incisos 
I e U não prejudicará os interesses e direitos 
individuais dos integrantes da coletividade, do 
grupo, categoria ou classe. 

§ 29 Nihip6tese prevista no inciso m. ein 
caso de improcedência da ação, os interes~ 
sados que não tiverem intervido no processo 
como Iitisconsortes poderão propor ação de 
indenização a título individual. 

§ 39 A coisa julgada de que cuida o art 
16, combfuãdO com o art. 13 dã Lei n~ 7347, 
de 24 de julho de 1985, não prejudicará as 
ações de indenização por danos pessoa1mente 
sofridos, propostas individualmente ou na for
ma prevista-nesta lei mas, se proced.ente a 

ação, beneficiará as vítimas e seus sucessores, 
que poderão proceder à liquidação e à execu
çã,o, nos termos dos arts. 81 a 84 desta lei. 

§ 49 Aplica-se o disposto no parágrafo an
-terior à sentença penal condenatória. 

Arl 89. As ações coletivas, previstas nos 
incisos I e II ~o parágrafo úrüco do art. 85, 
não induzem htispendência para as ações indi
viduais, mas a cqlsa julgada erga omnes_ ou 
ultra partes a que aludem os incisos -II-e m 
do artigo anterior não beneficiará os autores 
das ações individuais, se não for dada ciência 
nos autos do ajuizamento de ação coletiva. 

TITULO V 
Disposlç6es Finais 

Art. 90. O preâmbulo da Lei n9 7.347, de 
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Disciplina a ação civil pública de res· 
ponsabilidade por danos causados ao 
meio ambiente, ao_ ~onsum!dor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histó
rico, turistico e paisagístico, assim como 
a qualquer outro interesse difuso ou cole
tive, e dá outras providências." 

Art. 91. Acrescenta-se o seguinte incis.o 
N ao art. 19 da Lei n9 7.347, de 24 de julho 
de !985: 

'1Y......:.. a qualquer outro interesse difuso 
Ou cofetivo." 

Art. 92. -0 inciso II, do art. 59, da Lei n9 
7.347, de Z4 de julho de 1985, passa a ter 
a seguinte redação: 

"II- inclua-se, entre suas fmalidades 
institucionais, a proteção ao meio am
biente, ao Consumidor, ao património ar
tístico, estético, histórico, turístico e paisa
gístico, ou a qualquer outro interesse difu
so ou coletivo." 

Art. 93. O § 39, do art. 59, da Lei no 7 347, 
de24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: -. 

"§ 39 Em caso de--desistência infun
dada ou abandono da ação por associa
ção legitimada, o Ministério Público ou 
outro legitimado assumirá a titularidade 
atlva." 

Art. 94. Acrescentem-se os seguintes §§ 
49 e 59 ao art. 59, da Lei n~ 7.347, de 24 de 
julho de 1985: · 

"§ 49 Admitir-se-á litisconsórcio fa
cultativo entre os Ministérios Públicos da 
União e dos Estados na defesa dos inte
resses e direitos de que cuida esta lei. 

§ 59 Os 6_rgãos públicos legitimados 
poderão tomar dos interessados compro
misso de ajustamento de sua conduta às 
exigências legais, mediante cominações 
que terão eficácia de título executivo ex
trajudicial." 

Ar\. 9:;. ,O ort. 15 da Lei n' 7.347, de 24 
de julho de 1985, passa a ter a seguinte reda..: 
ção: 
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"Art. 15. Decorridos 60 (sess~nta) 
dias do trânsito em ju1gado da sentença 
condenatáoria, sem que a associação au
tora lhe promova a execução,-deverá fazê
lo o Ministério Público, faculta_da igual ini
ciativa aos demais legitimados." 

Art. 96. Acrescente-se à Lei.n.!.. 7.347, de 
24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 
renumerando-se os seguintes: 

"Art. 21. Aplicam-se à defesa_dos_di
reitos e interesses dlfusos. coletivos e indi
viduais. no que for cabível, os dispositivos 
da legislação que trata da proteção do 
consumidor." 

Art. 97. As disposições da presente lei 
não se aplicam aos produtos colocados em 
circulação antes da sua entrada em vigor. 

Art. 98. Esta lei entra em vigor 45 (qua
renta e cinco) dias após a sua publicação. 

Art 99. São revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O expediente lido vai à publicação. 

Do expediente ltdo, constam os Projetas de 
Decreto Legislativo n~ 15 a 27, de 1989, que 
por se tratarem de matéricts referentes a atas 
internacionais, em obediência ao art, 376, "c", 
do Regimento Interno, terão, perante a Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nadonal, 
o prazo de cinco dias para recebimento de 
emendas, após o que a referida comissão te_rá 
quinze dias, prorrogáveis por igual período, 
para opinar sobre a maté_ria._ Findo esse prazo, 
sem parecer, as proposições entrarão na or
dem do dia nos termo_s do art. 172, II, c, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. ]9 Secfetáflo. 

É lido e aprovado o _S~Zguinte 

REQOERIMEI'ITO 1'1• 428, DE 1989 

Senhor Presidente~ 
Impossibilitado de comparecer às sessões 

dessa Casa, durante os próximos dois meses, 
por motivo de tratamento de saúde em pessoa 
de minha familia, venho requerer a Vossa Ex
celência, com fundamento nos artigos 56, H, 
da Constituição Federal, e 43,11, do Regimento 
Interno do Senado Federal, na redaç:ão que 
lhe foi conferida pela Resolução 09 18, de 
1989, a concessão de Ucença para Tratam en
to de Interesses Particulares, por um perfodo 
de 60 (sessenta) dias, a contar de 19 de setem-
bro próximo. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de minha mais 
alta consideração e estima pessoal. 

Rio de Janeiro, 23 de a_qosto de 1 96_9. -
Afonso Arfnos, Senador (P~J?.B).:-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-aprovado o requerimento, fica concedida 
a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que serã lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

~_]Ido o seguinte 

REQOERIMEJ'ITO !'I• 429, DE 1989 

NOS teiinOS-dOirt. f6Çf elO Regimento Inter
no, requeremos- que o tempo dos oradoreS 
do expediente da _sessão de 2 de outubrp vin
douro seja dedicado à homenagem do Dia 
Nacional do Vereador, previsto na Lei n9 7212, 
de 20 de julho de 1984~ 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1989. 
-Senador João Ca~e/o_ Mauro Borges,.An_tô
iiiO Luiz Maya, Odacir Soares, Carlos Chiare/4 
Mauro Benevldes. -- -- -

O SR. PRESIDEN1E Worilj)ell de Sousa_) 
-De acordo com o art. 255 do RegimentO 
lntem_o, este requerimento serã objeto de deli
beração após a Ordem__d_o Qí~. - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~ Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelO Sr. }9 Secretário-. 

São lidos os seguintes 

REQOERIMEI'ITO 1'1• 430, DE 1989 
Tendo sido conviâado a· partiCipar da Oitava 

Reunião da Assembléia da Organização Mun
dial de Turismo, que serã realizada em Paris, 
FtahÇã, solicito-me seja concedida autorizá
ção para, como chefe da delegação brasileira, 
desempenhar essa missão, nos termos dos 
arts. 55, In, da Constituição e 40, § 1 ~. a. do 
Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País 
no periodo de 24 de _agosto a 5 de_ setembro 
do corrente ano. 

Sa1a das Sessões, 23 de agosto de 1989. 
-Senador Frllll.cisço Roflemberg. 

REQQERIME!'ITO 1'1• 431, DE 1989 

Eian\1 Sr. Presidente do S_enado Federal 
Designado para participar da Oitava Reu-

nião da Assembléia da Organização Mundial 
deTUiiSmo, que será rea1izada em Paris. F ran
ça, requeiro, respeitosamente, com funda
mento no art. 55, m da Constituição e no art. 
40, § 19, a, do Regimento Interno, que me 
seja concedida a necessária .autorização para 
desempenhar essa missão no exterior. 

Esclareço, outrossim, que deverei ausen
-ta~-!lle do País de 23 de agosto de 6 deseteinw 
bro do corrente ano. -

Sala de Comissões, 22 de agosto de 1989. 
-Senador Chagas Rodrigues. · 

REQOERIMEI'ITO 1'1• 432, DE 1989 

Tendo sido convidado a participar da Oitava 
Reunião da Assembléia da Organização Mun
dial de Turismo, que será realizada em Paris, 
_f_r-ª1\_ça, solicito me seja concedida autorização 
para desempenhar essa missão, nos termos 
dos arts. 55, III, da Constituição e 40, § 1 ~. 
a, do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País 
no período de 24 de agosto de ~ de setembro 
do corrente ano. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1989. 
-Senador Louriva/ Baptista. 

REQiiERIME!'ITO 1'1• 433, t>E 1989 

Tendo sido convidado a participar da Oitava 
. ~eunião da Assembléia da Organização M~-

dia! de Turismo, que será rea1iza_da_ em Paris, 
França, solicito me seja concedida autorização 
para desempeiifiãr essa missão~ nos- termos 
dos arts. 55, III, da Constituição e 40, § I 9, 

a, , do Regimento Interno. 
Esclareço_ gue deverei estar ausente do País 

no período de 24 -de agosto a 1~> de setembro 
do corrente ano. -

Sala das Sessõe_s, 23. d~ agosto de 1-989. 
- Senadoi Gerson Camdtil. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os requerimentos lidos serão votados-após 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa) 
-_ A Pre$idêricia recebeu, do Deputado Au
gusto Cãrvalho, anteprojeto de lei que "deter
mina a eleição de_ um dirétor-representante 
dos funcionários para a diretoria dé todas as 
empresas ·sob administração direta Ou indireta 
do Governo do Distrito Federal e dá oufras 
providências", 

Nos terrnos do parágrafo único do art 29 
da Resolução n9 157, 1988, a matéria será 
despachada à Comissão do Di_strtto Federal. 

~ o ~guinte o anteprojeto recebido 

Al'ITEPROJETO DE LE1 

Determina a eleição de um d/retor-re
present.ante dos funcionáriosj)ai"ii a Dlre

- toria de todas as empresas sob adminis
tração diretl! ou indireta do Gov_emo do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

Art. 19 Entre os diretores das empresas 
--públicas, das sociedades d_e economia mista, 
sua controladas e subsidiárias, nas autarquias 
em regime especial, nas sociedades sob con
trole direto ou -indireto do Governo cl.o Distrito 
Federal e nas fundações sob uma supe,rvisão, 
um, pelo menos, será eleito diretamente pelos 
funcionários de cada Entidade, para represen
tá-lo no seu Conselho de Direção.-- __ 

Art 29 No prazo de 90 (noventa) dias a 
partir da publicação desta lei, as sociedaQes 
arroladas no art. 19 realizarão assembléias de 
seus ac_ionfstas ou sócióS ou reunião de conse
lheiros ou curadores no sentido de modific~ 
·os estatutos _de c_ada entidade para viabilizar 
o disposto nesta lei. 

§ 19 Os novos estatutos defmirão os _crité
rios para- a esColha do diretor-representante 
dos funciondon_ã_rios, não se admitindo, entre 
eles, limite de idade, ma_s se exigindo tempo 
mínimo de prestação de serviço ao GOvemo 
do Dfstrito Fedel-aJ,-&retamente ou através de 
qualquer das entidades mencionadas no arl 
1 o ' ' 

§ 2? O diretor-represeritante a5sim eleito 
não poderá ser destituído pela autoridade go
vemã:mentaf reSponsável pela entidade, de
-vendo cumprir seu mandato integralmente, 
pelo prazo que o detenninarem os -Estatutos, 
salvo a ocorrência de falta grave devidamente 
comprovada e garantida ao acusado ampla 
possibilidade de defesa. 

§ 3~> Se a autoridade responsável pela en
tidade concluir pela destituição do d.iretor"-re
pre~n~n~! a __ ~estão será levada à decisão 
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do funcionaliSnlô, ·que-Opinará- pór meio do 
plebisdtó. - · - · · - - -

§ 49 O direior 'aSsirh destittiít.O, será subs
tituído por outro, igualmente eleito, que com
pletará seu mandato. 

§ .5'? . Se-a destituição se der a prazo Inferior 
a 1/3 (um terÇO) do mandato, ocupará o cargo 
seu suplente. 

Art., 3"' Esta lei entrará em vigOr ria data 
de_ sua publicação,· revogadas as dispos1ç9eS 
em contrário: 

· Sala de Sessões, " de· de 1989. 
- Deputado Augusto CaiWJ!ho. 

Justificação 

Foram por vezes longos e atiçados os deba· 
tes, na Assembléia NadonaT Constituinte, no 
tocante à participação dos trabalhadores na 
gestão das empi'eSas. 

oe ininhi:l 'paité, insisti nas Corhissôes Te~ 
rriáticas e na ·coiTíissàO de SiSterllatizi:tção pa
ra que esse· direitO fósse -irl.clUídõ-no texto 
constitudOnal. 

Não o conseguirilóS da forrriã ampla como 
o entendíamoS, màs de qualquer maneira, lá 
está expreSso nO incíso_XI dO zirf. 7~ esse direi
to. Assim: 

"XI-participação nos lucros, ou re-
sultados, desvinculada da remuneração 
e, _excepcionalmente, particif)Bçóó na 
gestão da empresa. conforme definido 
em feL" (grifamos) - - · -

Uma ressalva se há de fazer frente ao texto 
constitucionaL ~ que se tOrna praticamente 
impossível a participação e(etiva nos lucros 
sem o direito de o trabalhador também prati
car da gestão da empresa, única forma, aliás, 
de se assenhorar dos números çontábeis refe-
rentes a lucros, reservas, etc. __ _ 

De qualquer forma e, em alguns casos, an
tes mesmo das disposições constitucionais, 
algumas empresas públicas e sociedades de 
economia mista vinham índuindo em suas 
normas estatutárias o direito de seus servi
dores elegerem diretamente um diretor-repre
sentante para o Conselho Diretor da Entidade. 
Podemos citar o caso do Banco do Brasil, 
do Banco do _Estado de São Paulo, a Cobal 
e, aqui em Brasília, o Banco de Brasília S/ A. 

A experiência, ao que estamos iilformados, 
pode-se chamar de exltosa. Assumem os (u
cionários eleitos e, por certo, os eleitores, a 
responsabilidade exata que_ lhes cabe em parti
dpar da direção da empresa, e, subretudo, 
na escolha desse participante. 

No Distrito Federal são inúmeras as Entida
des que estarão envolvidas no processo ora 
deflagrado, porque, além do BRB, teremos, 
entre outras, a Terracap e a Nov<iCap, aCode
plan, a TCB, a Shis, a Caesb, a Ceb e rUaiS. 

O texto constitucional, como vimos, exige 
·definição legal para essa participação no cor
po 4ildministrativo da Empresa e este projeto 
de lei, no tocante ao DF,-tem essa finalidade. 
Mas, sobretudo, vale observar que, ademais 
das experiências já citadas e do fato de elas 
estimularem os servidores a conhecer, além 
da estrutura funcional da empresa a que serve, 

ir a:rialisar.-seus ObJetivos, sUas limitações e 
SUas Potenciafidades~ tudo o que há de redun
dar em beneficio para cada entidade, de per 
si, mas, nO _conjunto, para toda a comunidade 
brasiliense: Pãra tanto, eSpero contar Coin o 
Valoroso apoio_ dos ilustres Senadores._ mem
l::iros da Comissão do Distrito Federal nõ SE: na
do Federal .. - Deputado Augusto Carvalho. 

. _ _o Si{. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-~a sessão de 3 de_ agosto corrente foi apro
vado o ReQuerimento n9 398; de 1989; solid
taildo seja -o- períOdo destinado aos oradores 
do expediente da sessão de 24 do corrente 
dedicado a hOmenagear o BiCentenáriO da De"
daração dos Difeitos· do hoiTiei-ri e do ddadãci, 
éiprovadã na França, em agosto de 1789~ 
' A pedido do J:;iimeifo" Signatáiio do requeri

mento, Senador Severo Gori'\es, esta presf
dência, ouvidas .as lideranças e não havendo 
objeção do Plenário, transferirá a referida ho
~~nagem pãra o dia 5 de setembro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores-inscritOs. _ 

Cóncecló a palavra ao nobre Senador Mãuro 
Borges. 

O sR. MAURO BORGES (PDC- GO. 
-Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador:) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

1reqüentemente tenho ocupado a tribuna des
ta Céisa para tratar de problemas ligados à 

-ãg'ricultura e à pecuária. E nunca é demais 
f~ê--lo, Sr. Pres~del)t~,_p_orqu~ parece ~e_ n_ão 
só a minha voz, mas a de milhares ou milhões 
de bras1IefioS qUe Ciàffiam por um tratamentO 
justo e atencioso _não têrl1 tido nenhum eço, 
não têm nenhuma receptividade; é todos qúe 
são medianamente infomladcis saberilos que 
representa hoje a agricultura na economia do 
Brasil; ela- tem papef decisivo, com relativa
mente poucos investimentos a curto prazo e 
já dá um reSultado excepcional. Cada vez mais 
a produção agricola do Brasil vein crescendo, 
mercê, sobre_tudo, de órgaõs que foram im
plantados há muito tempo, como a Empresa 
Brasileira de Pesquísa Agropecuária, que tem 
feito uma série de trabalhos que elevaram o 
rendimento da agricultura brasileira, principal
mente no campo dos grãos. Devemos à Em
brapa grandes serviços nos càmpos da agri
cultura e da pecuária. 

O setor de grãos é impressionante! Certos 
grãos que não têm condições favoráveis nas 
regiões tropicais passaram a ter realmente 
grandes plantações nessas áreas; é o caso 
da soja. 

Dizia~se antigamente que a soja só seria 
boa nas grandes latitudes, norte ou sul, mas 
que nas regiões tropicais não seria boa e não 
obteria grande sucesso. 

VImos o trabalho da Embrapa, com resulta
dos excepcionals. Tivemos uma produtividade 
maior do que em outros lugares do Brasil, 
como o Paraná, Rio Grande dO Sul, ainda com 
vantagem de nossa soja conter mafor teor de 
óleo e ser muito menos atacada por doenças. 

Uma série de fatores, talvez mesmo da con
juntura, do _ _tempo, fizeram com que aos pou
cos a agricultura brasileira tomasse um rumo 

bom e se des~nvolvesse com bastante rapidez, 
embora não se tivesse visto grande esforço 
do Governo neste sentido. Foi muito mais uma 
-questão de oportUnidade, do que Propriamen
te de apoio do Governo. 
~ Eritão; Sr"s. Senacfores, estamos diant~ .de 

uma situação extremamente difícil, porque 
com esse_ c;rescimento, com a participação 
de milhares ou milhões de bras_ileiros na agri
cultura, houve uma responsabilidade, um 
compromisso do Governo para com essas 
pessoas. 

Ninguém passa dois, três, quatro anos na 
agricultura .c:omprandq equipamento.s, arran
jando terras, e sair desta ~Ua~ão de Um~ })ora 
para outra. Ninguém abandona tudo e vai Pro
curar emprego na cidade. Isto é absolutamen
te inviável. O agricultor não pode abafldonar 
suas terras. E mesmO se ísto acontecesse, se
ria extremamente desastroso para o povo bra
sileiro, que já passa tão mal, e tem uma das 
piores dietas do Mundo, é subalimentado. E, 
assim, se_ não tivesse f!1aiS a produção àgrkoJ:a 
[]as s~s rpesas, -a-situação . .se _agrav;:_3ria. . 

O Governo teffi auxiliares que são mestres 
em fa,zer importações: Tenho a certeza de que 
logo, .Jogo, ~les in9ic<lf!l sol_uções salvadoras. 
Vamos gastar, como se faZ" il6 Plano CriJia'dO, 
çiois bilhões de _dólares, vamos importar qUei
jos, finos, peixes, tudo isso, porque deSgastaria 
profundamente o TeSoUro Nacional, as nossas 
pobres divisas. E, pior do que isso, iria quebrar 
de vez a agricultura brasileira~ Q:ue-levariã rilUi~ 
tos arros para Se restabelecer do desastre. En~ 
tao, ê prõfundamente: danOSa pãra o Bfasil, 
piara o ·povo brasileiro e Para os agriCultores 
a forina coino o Governo e:Stá tratando ã agn. 
cultura do Brasil no momento. - -

Não sei se todos já atentaram para um gran
de fenômeno de ordem sociãl, que foi a migra
ção maciça de homens do Sul, sobretudo do 
Rio Grande_do Sul, dos gaúchos, que_yendem 
as suas pequenas glebas de terra, lá, no Rio 
Grande, e vêm para o Brasil Central, vêm para 
a região dos cerradoS córfiprar áreas de terra 
r'n"ui'to mais baratas, onde poder'n ter novas 
esperança e obtenção de riqueza, à custa de 
utn trabalho extraordinário. Essa geirte vem 
para cá aõs ·milhares. 

É absolutamente impressionante andar em 
várias zonas do ·cerrado, no Estado de Goiás, 
e verificãr regiões até há pouco completamen
te sem trabalhos agrícolas, sem lavra de terras, 
e, no momento, todas lavradas, todas prontas 
para receber a semente que haverá de ser 
fecundada e levar a riqueza para a mesa do 
-Povo brasileiro. 

Sr. Presidente é Srs. Sertádores, o Goven:io· 
tem sido absolutamente insensível a esses 
apelos. Mesmo fmanciamentos a preços extor.: 
sivos... · -

O Sr. Afonso Sancho- Permite V. Ex' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURO BORGES- Com prazer; 
ouço v. Ex'. 

O Sr. Afonso Sancho- Nobre senador 
Mauro Borges, V. Ex' tem toda a razão. Não 
há burrice maior do que o Governo deixar 
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de contribuir, deixar de proporcionar o subsí~ 
dia aos nossos produtores e importar produ
tos de outros paíSes, porque sabemos que 
muitas vezes terminam numa grandé nego
ciata. E o exemplo está aí - quem quiser 
ver, pode acompanhar essa Comissão que foi 
investigar o assunto; o que ela encontrou foi 
só negociata. Assim sendo, acho que o_nosso 
Governo, devido a essa nossa produção ter 
aumentado tanto - rea1m~_nte, faz. inv~ja lá 
fora, com a quantidade de grãos que estamos 
produzindo - parece que o Governo se en
castelou e entende que agora não precisa mais 
ajudar a agricultura, não precisa mais ajudar 
o produtor, quando isso é um erro terrível. 
Semana atrasada, assistimos à abertwa, aqui, 
do Congresso de Avicultura, e vimos a lastima
ção daquelas lideranças, em virtude da pouca 
atenção que o Governo dá à avicultura~ que 
se ressente da falta dos insumos necessários 
à produção. Se estamos produzindo, como 
eles disseram lá, 21 O milhões de toneladas 
de carne de frango, graças a um esforço, a 
um c(jnafriismó-coi1heçobem de perto, porM 
que vi, no meu Estàdo, como começou a avi
cultura e, hoje, é o terceiro EStado __ do Brasil 
em produção de ovos e frangos -,-V. Ex' 
tem toda a razão ao dizer que devemos forçar 
o GovernO a examinar, cóffi toda a atenção, 
com todo o carinho, com todo o interesse, 
o setor produtivo, ao invés de facilitar, abrir 
as comportas para se importar alimentos; o 
que devemos é produzir ainda mais, para que 
possamos exportar e não importar. 

O SR. MAQRO BORGES - Muito obri
gado, Senador Afonso Sancho,_ o seu aparte 
foi muito ilustrativo daquilo que estou procu
rando dizer. 

O Sr. Gomes Carvalho - ConcedeMme 
um aparte, Senador Mauro Borges? 

O SR. MAORO BORGES -Ouço V. Ex', 
com muito prazer. 

O Sr. Gomes Carvalho - SolidadzoMme 
com V. Ext, representante de uma região onde 
o setor primário é dos mais importantes na 
economia. Não entendemos seja possível ta· 
manho descaso das autoridades competen~ 
tes, quando a agricultura é tratada com desca~ 
so, principalmente naquilo que diz respeito 
não só aos subsídios como também à comerM 
cialização. O agrk0tor é um bravo; o agriM 
cultor, além das d.itlclofldades naturais que en
contra nas intempéries, não tem fmanciamen
to para custeio no momento devido, não tem 
financiamento para comprar os seus equipa
mentos, também na hora devida, quer seja 
pelo Banco do Brasil ou outras instituições 
que tenham obrigação do crédito agrfcola. Por 
isso, como representante de uma região onde 
a agricu1tura está muito desenvolvida, não te
mos mais, infelizmente, áreas agricultáveis. 
Quando a agricultura se deslocou da Região 
Centro-Oeste e de outras Regiões de nosso 
País para a Região Sul, é importante, sem dúvi
da alguma, que esta Casa, que tão grandes 
serviços tem prestado à Nação, coloque, alto 
e bom som, a sua voz para que Isso não mais 
ocorra. 

O SR. MAQRO BORGES - Multo obri
gado, Senador Gomes Carvalho. O aparte de 
S. Ex~ Uustrou deveras o moeu diSCUfSO. 

Srs. Senadores, realmente este assunto de 
agricultura e o descaso do Governo pela agri
cultura dariam ensejo para se fazer, todo o 
dia_. um longo discurso, aqu~ e ainda não se 
esgotaria o assunto, que é uma questão de 
salvação nadonaJ. A agricultura, apesar de rá
pida, não se improvisa, nota-se uma verda
deira marcha para o Oeste. 

Oetúlio Vargas falou, naqueles tempos, que 
o grande sentido de brasilidade era a marcha 
para o_ Oeste; ela sempre veio acontecendo, 
mas, agora, está acelerada - são milhares 
e milhares de gaúchos que vêm, com seus 
tratares, esposas e filhos; ocupar os nossos 
cerradões. produzindo de forma entuslàsman
te. 

Quem anda, como eu andeL no último fmal 
de semana, na região entre Luziânia e Crista
lina até o Vale do Corumbá, poderá ver mais 
de cem grandes aparelhos de irrigação, os 
chamados "pivôs centrais.,; Vi um movimento 
extraordinário- o povo quer trabalhar, quer 
produzir, mas não sente a sensibilidade do 
Governo para ajudá-lo; é preciso que se arran
je uma fórmula, seja de subsídio ou outra qual
quer; o que não se pode é deixar que essa 
gente fique impedida de comprar a semente, 
os adubos para encher, pelo menos, a mesa 
do brasileiro e, depois. do Mundo. Poderíamos 
ser, sem dúvida alguma, o maior exportador 
de grãos do Mundo, como bem disse o nobre 
Sena!=lor Afonso_ Sancho. Então, é predso que 
realmente_ .o Governo pi'ocure uma formula 
de atender às reivindicações do produtor. Es
tamos às vésperas do plantio; agora, ê hora 
de encher os armazéns de adubo, de sementes 
preparadas, porque, depois das primeiras chu
vas, deverá vir a plãntação. Isso já era para 
ter sido feito; do contrário, o prejuízo será mui
to grande, a plantação será feita com atraso. 

Portarito, daquí faço um apelo e, muito mais 
do que um apelo, uma advertência ao Go
verno ... 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me um 
complemento? 

O SR. MAQRO BORGES- Com prazer. 

O Sr. Afonso Sancho- É porque o- agri
cultor ainda encontra adversidades pela frente 
e isso ocorre não só_lá no Nordeste, onde 
as intempéries nos castigam suficientemente; 
aqui mesmo, no seu Estado, Goiás, certa vez 
eu ia a Caldas Novas e vi um plantio muito -
grande de soja, com cerca de dez centímetros 
de altura, todo murcho. Depois de cinco dias, 
quando voltava, os tratares estavam virando 
tudo, porque a produção estava perdida. O 
que é mtrlto cliferente de uma indústria, onc;l.e 
o cidadã,o pega uma chapa e diz: "isto dá 
tanto", e não há dúvida alguma de que a pro
dução será aquela calculada. Na agricultura, 
há muita interferência, há as intempéries, as 
pragas etc. Então, o agricultor é um sofredor 
de nascença, lutando com as maiores dificul
dades; quando tem necessidade da chuva, ela 
não vem; quando não tem necessidade ela, 

vem. Acr~sc~. então, em meu aparte, as 
~ficuldades inerentes à vida do produtor .. 

O SR. MAQRO BORGES -V. EX' tem 
toda a razão. A margem de risco na agricultura 
é muito maior do _que na indústria. Há casos 
absolutamente imprevistíveis . .O GovernO pre
cisa estar à testa e imitar as maiores nações 
produtoras do Mundo, como os EStado Uni
dos, o Canadá e a França. Todos elas prote
gem, subsidiam a sua agricultura. Aqui, a agri
cultura está abandonada, quese perseglrlda, 
sem poder realmente desempenhar o seu pa
pel. 

O Sr. Mansueto--de Lavor-Permite V. 
Ex' uffi aparte, nobre Senador? 

OSR.MAQROBORGES-Comamaior 
satisfação. 

O Sr •. Mansueto de Lavor-Congra
tulo-me com V. Ex? pelas colocações que-faz 
sobre o problema agrário brasileiro. Na reali
dade, a agricultura é um setor em expansão, 
apesar da falta de apoio, apesar do descaso 
com que o Governo trata o setor, mais ainda 
apesar dos desequiiÜbrios e descalabros da 
política económica do Governo, que afeta a 
agricultura mais do que outro setor, dados 
os riscos excessivos da atividade agrícola, que 
V. Ext muito bem foca~za. J:: importante verifi
car que o Governo não quer dar ao setOI'agrí
cola o tratamento merecido, alegando que não 
é possível subsidiar nenhum setor. Ora, o que 
ocorre com a indústria, inclusive c:om a auto
mobilística de exportação? Ela recebe subsí
dio para a exportação, e seus riscos são multo 
menores do que os da agricultura. Quando 
se fala em equilíbrio social e em absorção 
de mão -de-obra, não se_ deve procurá-los se
quer nos setores secundários, mas primordial
mente na agricultura, que fixa b homem ao 
seu h4bitat, é a maior ofertadora de mão-de
obra neste País, contribuindo, inclusive, mais 
do que outros setores, para o equilíbrio da 
balança externa. Como se sabe, com apenas 
20% de. importações. a agricultura, de toda· 
a sua movimentação externa, exporta 80% do 
que importa. Portanto, uma diferença enorme, 
gerando um superávit agrfcola para se somar 
ao superávit nacional. Eu gostaria, além de 
me congratular com V. Br', Senador Mauro 
Borges, de nesse meu aparte dizer que n6s, 
aqui, no Senado, na Câmara, ·no Congresso 
Nacional, temos uma contribuição, aliás, uma 
dupla contribuição a realizar, em apoio ao de
senvolvimento da agricultura brasileira, cuja 
importância é inegável para o equilíbrio eco
nómico e social do_ país. Quais são esses dois 
contributos que nós, Senadores, podemos 
oferecer ao setor agrícola? Primeiro, cumprir 
a determinação do art. 50 das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Somos -Obriga
dos a elaborar uma lei agrfcola, um novo orde
namento dos assuntos agrlcolas e rurais do 
Páis ... 

OSR.MAQROBORGES-Exatamente, 
EX' 

O Sr. ManAueto de Lavor -·- dentro 
do prazo de um ano, a partir da promulgação 
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da Constituição; esse prazo se esgota no próxí· 
mo dia 5 de outubro. Então, vamos saber o 
que estamos fazendo, em termo - é a pri
meira contributção. É fazer _com que a trami· 
tação dos projetes já entrados tenham curso 
e deliberação do Congresso, para que a nova 
lei agrícola seja votada o quanto antes. Espero 
que, nessa lei agrícola, se respeitem os clireitos 
de todos os produtores rurais brasileiros, dos 
pequenos, dos médios e Cios grandes, inclu
sive o direito ao subsídio, que, mais do que 
wn subsídio, é um interesse nacional para a 
agricultura. Em segundo lugar, nós, no Sena
do, precisamos constituir o quanto antes, a 
nossa Comissão Técnica de Assuntos Agrico
las, Fundiários e do Meio Ambiente. Neste sen
tido, permita-me dizer nobre Senador, há uma 
proposta de minha autoria, para a qual espero 
contar com o apoio de V. Ex' e de todos _os 
demais COmpanheiros. 

O SR.MA(JRO BORGES -Sem dúvida. 

O Sr. Mansueto Lavor - Não é possí
vel que_os assuntos agrícolas, agrários, funcliá
rios e do meio ambiente estejam dentro da
quele volume enonne de assuntos econõmi~ 
cos, cujo Presidente da Comissão Económica, 
o eminente Senador Raimundo Ura, acaba 
de dizer ·que é impossível, especificamente, 
tratar do setor agrícola dentro dos assuntos 
econômicos, até porque, muitas vezes, os as
suntos estritamente económicos se chocam 
com os agrícolas. Então, temos que -retomãr, 
com um projeto de resolução, os trabalhos 
da Comissão de Assuntos Agrícolas, Fundiá
rios e do Meio Ambiente. Com eSsas duas 
contribuições, a votação, o_ quanto antes -
dare que sem pressa, que é inimiga da perfei
ção -, da nova lei agrícola, e com a Consti
tuição da Comissão Técnica de Assuntos Agrí
colas, Fundiários e do Meio Ambiente, creio 
que teremos instrumentos para contribuir e 
apoiar essa tese que V. Ex!' brilhantemente de~ 
fende. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa cumpre o penoso dever de comu
nicar a V. Ex' que seu tempo esta esgotado. 

O SR. MACIRO BORGES -Vou termi
nar, Sr. Presidente. 

Agradecer mais essa intervenção ao Sena
dor Mansueto de Lavor, que fez a com toda 
a propriedade. Realmente, não é possível dei
xar de se fazer, com toda urgência, a lei agrí
cola, que será a bússola do agricultor. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador, com todo o respeito que 
V. ~ merece, de mim e da Mesa, o tempo 
de V. Exi' se esgotou há mais de três minutos. 
Há vários oradores inscritos. Assim pediria a 
V. Ex' que não autorizasse mais apartes, inclu~ 
sive os aparteantes previstos já estão inscritos 
para falar em seguida. 

O SR. MA.ORO BORGES-Vou terminar 
imediatamente. 

Só quero dizer que o Governo merece muito 
mais do que um apelo, uma advertência, urna 
chamada a responsabilidade. Não é passivei 
que isso continue desta forma. Até podemos 

lembrar aquelas advertâncias de O Cera a Cati
lina, no Senado Romano, e podemos dizer: 
"até quando se abusará da nossa paciência?" 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palr:na~.) 

DUrante o discurso do Sr, Mauro Bor
ges, o Sr. Pompeu de SouSa, 3 9 Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr./taro Saraiva, 19 Vfce
Presldimte. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
COn'cedõ-a palaVra- aO nobre Senador leite 
Chaves, como lider. 

OSR.LEITECHAVES(PMDB-PR.Co
mo lider, pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são testemu
nhas V. ~ de que, durante sessões seguidas, 
aqui me pronunciei sobre a Ponte de Guaíra. 

t-1ostrei que Itaipu, na época, foi feita sem 
qualquer aviso ao Estado do Paraná. Aqui, em 
1974, chegou um projeto para a realização 
da maior. hidrelétric~ do mundo; foi aprovado 
no Senado em trinta dias. sem que o Senado 
efetivamente tivesse oportunidade de dfscu
tí-Io. Era um regime diferente, de imposições 
absolutas, em que, em grande parte, éramos 
apenas homologadores das decisões do regi
me militar. 

Itaipu foi feita com profundos e lrrernissíveis 
prejuízos para o Estãdo do Paraná. Hoje, o 
fato é consumado. ltaipu é intocável; ainda 
que a custo elevadíssimo de quilowatts, está 
gerando energia para o Pais. Na época, entre 
outros fatos enfocados, destacou-se o risco 
de assoreamento. Resolveu-se fazer a barra
gem de ilha Grande, a montante das Sete Que
das, hoje sepultas por Itaipu, que geraria 2 
milhões de quilowatts, conteria o assoreamen
to. Essa barragem, sim, é importante não só 
para o Paraná como para Mato Grosso e, so
bretudo, para o País. No próximo ano, ocorrerá 
o pique da crise energética e essa hidrelétrica 
haverá de, na sua fase final- barragem baixa 
- fornecer inicialmente 1.600 mil e depois 
2 milhões de quilowatts ao País e permitir, 
no rlo Paraná, a navegação, através de uma 

_eclusa que não foi prevista em ltaipu; asse
gurar·o caminho aquático do rio lvaí e permitir 
a passagem de barcos de porte médio, desde 
Foz do Iguaçu até São Paulo. 

Sr. Presidente, para que a barragem de ilha 
Grande fosSe construída, seria ·necessário, an
tes, se fizesse uma ponte transitória sobre o 
rio Paraná, ligando o Paraná a Mato Grosso 
do Sul. Essa ponte não s6 permttiria o tráfeQo 
durante o período da construção, como a-sse
guraria a edificação da própria barragem. Feita 
a barragem, será a ponte desmontada, posta 
sobre a própria parede do empreendimento, 
passando, então, sobre ela a rodovia e uma 
estrada de ferro. Essa rodovia, assegurada pe
la passagem da ponte, vem do Rio_ Grand do 
Sul, atravessa Santa Catarina~ Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, demandando 
Rondônia e Acre, ligando a região mais produ
tiva do País, e dando acesso ao promissor 
oeste ao porto de Paranaguá. 

O Sr. Mauro BOrges - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. LE11E CHAVES - Um instante, 
nobre Senador. Permita-me, apenas, concluir 
meu raciocínio. 

Então, Sr. Presidente ·e.srs. Senadores, ten
do sido determinada, em 1978, a construÇão 
da barragem, ali permanecem 60 engenheiros 
da mais alta qualidade e mais de 600 empre
gados, à espera da ordem, durante 1 O anos. 
Isto é inconcebível que ocorra em outra parte 
do mundo, mas no Brasil é muito normal. 
E pior: no ano passado, resolveram não mais 
realizar a barragem no periodo estabelecido; 
desistiram da barragem, e determinaram que 
a ponte não fosse inais coilstruíd.a. _ 

Então, Guaíra, que perdera Sete Qu"edas, 
uma fonte de tl.!rismo internacional, ficou com 
d~s ruínas: uma, embaixo das águas; outra, 
sobre e!~ a ponte incondusa. Foi quando 
alertei o Senado para isso; ftz aqui diversos 
discursos, fui a vários programas de televisão, 
no Paraná e aqui em Brasília. fui, algumas 
vezes, ao Presidente da Repúbltca, os Ministros 
estavam 'em conflito, ninguém queria assumir 
a responsabilidade da construção da ponte. 
Diziawse no Ministério das Minas e Energia que 
a sua função não era ponte, mas energia, no 
Ministério dos Transportes, que e!e não tinha 
nada com a ponte, porque, digamos, aquela 
ponte era uma conseqüência da construção 
da barragem. E, diversas vezes, em contato 
com o Presidente, no meu empenho, dando 
conhecimento do programa que S. Ex' desco
nhecia, obtivemos a designação de uma verba 
de 40 milhões para que, neste ano, a ponte 
tivesse andamento. No Congresso Nacional, 
essa verba foi reduzida para 26 milhões -
o suficiente para que tenhamos, este ano, o 
prosseguimento das obras, para o próximo 
ano, estamos agenciando - e careço do 
apoio do Senado - a verba ne_cessária· para 
sua c_ondusão. 

Sr. Presidente, hoje, tivemós aqui, no Sena~ 
do, uma reunião, composta por pessoas muito 
envolvidas com essa grande hinterlândia ec~ 
nômica do Sul do Pais. E essas pessoas vie
ram, aqui, ver como é que procederiam: se 
dariam execução à ponte, com -aterro, para 
possibilitar a barragem, ou à ponte, ponte que 
seria, em parte, transitória, até que, no futuro, 
se desse uma decisãô defmitiva. E se decidiu 
pela construção da ponte, com aterro, como 
previsto, de forma econômica, de maneira 
que, no futuro, possamos dar encaminhamen
to à barragem, sem prejuízo algum. 

Essa barragem é importante para Guaíra 
e para Mundo Novo, Município de Mato Gros
so. E!a assegurará, como já disse, a edusa, 
a navegação; assegurará, ainda, irrigação às 
suas margens, piscosidade e produção de 
energia elétrica. 

Sr. Presidente, um acontecimento desse 
não poderia passar sem dois registres: um, 
'de que o Presidente da República manifestou 
sensibilidade ao problema. Disse a S. Ex': -
Presidente, se essa ponte de Guaíra não tiver 
prosseguimento, V. Ex' não conseguirá ir ao 
Sul do Pafs, ainda que deixe a Presidência! 
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e eu também não terei condições de. ficar no 
Paraná, V. Ex' terá que me arranjar um lugar 
para me esconder no Maranhão". Uma brinca
deira, evidente, mas, a realidade é que saiu 
a determinação, a p'Onte vai ser conduída. E 
essa comfssão está aqui, em plenário, mais 
tranqilila, em relação ao futuro das su.as re
giões prejudicadas por ltaipu. Quero também 
fazer o registro dessas pessoas que, em comis
são, se encontram no Senado: o Prefeito de 
Guafra, Dr. Mário Barbosa: o Prefeito de Mun
do Novo, Sr. Daudt Conceição; o Presidente 
da Câmara de Guaíra, Sr. João Uma Moraes 
-aJiás, esse é um herói! Quando houve aque· 
le addente em Guaíra, em que diversas pes
soas caíram e desapareceram no do, ele foi 
capaz de salvar diversas delas; o Presidente 
da Câmara de-MUndo Novo, s·r. Antônio Mar
ques Ferreira, o Presidente do Sindicato Rural 
de Mundo Novo, Sr. Domingos Marcante; VeM 
readores de Guaíra: Pedro Venâncio da Silva. 
Vera Maria Fernandes Casso!, Daniel Honorato 
de Barros, José Eduardo dos Santos, Maria 
Eld Venâncio da SUva, Oevaldir Antônio CapM 
pati e Gláucio Luciano Corafola; Presidente 
da Eletrosul: Dr. Fernando Bastos; Dlretor de 
Construção da Eletrosul, Dr. Marcos Schwab; 
Dr. Fernandes ThieJen, do Departamento de 
Construção de Hidrelétricas; o Sr. Gilberto Ca
nalli, do Departamento de Engenharia de HiM 
.drelétricas; o Sr. Paulo Lorencini, da Divisão 
de Obras de ltaipu, e o Engenheiro da CBPO, 
Dr. Osvaldo Rocha. 

Faço este registro, Sr. Presidente, porque, 
daqui a muito tempo, o próprio Paraná e Mato 
Grosso haverão de agradecer a essas pessoas 
que, notadamente, têmMse empenhado, ao 
longo dos anos, para a CoiJclusão dessa obra 
de inegável @gnificado para o País, sobretudo 
para as duas municipalidades altamente prejuM 
clicadas pela insensatez do movimento de 64, 
que realizou uma das maiores obras do mun
do sem consideraçã-o alguma para os muni
ópios lindeiros, nem para as populações cir
cunvizinhas. 

Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente (Mui
í? bemJ) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
/V\aia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, daqui · 
a pouco, na Ordem do Dia, estaremos votando 
o Projeto de Lei do DF n9 15, de 1989, que 
entra em discussão, em turno único, e "dispõe 
sobre a criação ·da carreira de fiSca1ização .: 
inspeção, dos respectivos cargos, fJXação de 
valores de seus vencimentos, e dá outras pro
vidências, tendo parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, pela consti
tucionalidade e jurididdade. 

Possivelmente, Sr. Pre@dente, nesta mesma 
sessão entrará em pauta o projeto que trata 
da organização administrativa do Distrito Fe
deral, com o pedido de urgência por parte 
das lideranças desta capital. 

Sr. Presidente e Srs. Sen<';dores, apresen
tamos emenda.:: ao projeto, corrigindo uma 

grave injustiça que se fe~ no passado, através 
do Congresso Nacional. Agora pretendemos 
corrigir essa injustiça cometida contra uma 
plêíade de funcionários concursados do Dis
trito Federal, os chamados assistentes jurídi
cos, que nada mais são do que _os _defensores 
públicos do Distrito Federa]. 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite~me 
V. ~ um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA-Com']lrazer, ouço 
o aparte de V. Ex' 

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Sena
dor Mário Maia, vou falar sobre a tramitação 
desta matéria. A Comissão do Distrito federal, 
a cuja reunlão de ontem V. Ex" esteve presente, 
corno Uder dos mais preeminentes desta Ca~ 
sa, mostrando sensibilidade para com ·o inte
resse dos servidores do GDF, abriu mão do 
prazo que regimentalmente Jtie seria deferido 
para apreciar esta matéria, prazo que, no âm
bito da Comissão, só se exauriria na próxima 
quinta-feira - à mensagem original foi apre
sentada uma mensagem aditiva.ou substitu
tiva pelo Sr. Governador Joaquim Roriz -, 
a fim de ensejar, no menor espaço de tempo 
possfvel, a apreciação da mensagem pelo Ple
nário do Senado Federal, sob o rito regímental 
da urgência. Diria mais a V. Ex!' Chegamos 
a formalizar o pedido de urgência, deptro da 
preceituação da nossa Lei Interna, em nome 
da própria ComiSsão. _Mas, como a urgência 
postulada ao Plenário, através das Uderanças, 
seria beneficiada com a ausência de prazo 
·para votação, ou séjã, para a Votação imediata, 
preferimos, mais uma vez, abrir mão da sua 
decisão, para fortalecer uma outra, com o 
apoio das Uderanças desta Casa~ Com ísso, 
quero deixar patente, diante de V. Ex', que 
todos os membros da Comissão do Distrito · 
Federa] mostraram-se sensíveis à importância 
desta matéria, ainda mais porque há uma ex
pectativa no func!onalisffio de quê, apreciada 
a matéria pelo Senado, a implantação do au
mento possa ocorrer ainda no mês de agosto. 
Et.i próprio, como Presidente da Comissão do 
Distrito Federal. interpretando o pensamento 
dos rrteus Colegas de Cómissão, farei chegar 
ao Governador Joa.quim Roriz esse apelo vee
mente, no sentido de que, aprovada a matéria 
e remetido o autógrafo para a sançáo, obte~ 
nhamos de $. EX' a implantação do aumento 
na folha, favorecendo, portanto, milhares de 
servidores do GDF. 

O SR- MÁRIO MAIA-Agradecemos ao 
nobre Uder e Presidente da Comissão t:lo Dis
trito Federal o esclarecimento que presta, e 
queremoS teSteinúnhar"a verdade das declara
ções aqui feitas, como também dizer que parti
cipamos com o nosso apoiamento dessa deci
são, indo, assim, ao encontro dos interesses 
dos fundonários do Distrito Federal. 

Eis por que, nobre Uder e Presidente da 
Comissão do Distrito Federal, Sr. Presidente 
e Srs.- Senadores, estamo~ aqui para, neste 
ensejo, quando da apreciação da matéria per
tinente, seja aceita a emenda que propomos 
ao Projeto n9 39, qUe será ·apreciado talvez 
ainda hoje --:-- a segulr ao Projeto de Lei do 

DF n9 15 - ou que está em pauta ou que 
estará ein pauta amanhã, se não for hoje. 

Apelamos, nesta oportunidade, para que to
dos os Srs. Senadores sejam sensíVeis à acei
tação da nossa emenda, porque ela corrige 
um lapso -não uma injustiça, mas um lapso 
- desta Casa do Congresso Nadonal, em 
relação aos assistentes jurídicos do Distrito 
Federal. 

Sr. Presidente e Srs. -~eriadores, o Projeto 
de Lei do DF n9 39, -que vai entrar em discus
são nesta Casa, de iniciativa do Governo do 
Distrito Federal, trata da política salarial do 
funcionalismo local, em consonáncia com a 
Medida Provisória n9 74, de 1989, que versa 
sobre o mesmo assunto na órbita da União 
e dá outras providências. 

É, portanto, o inotrlentó oportuno çlesta Ca
sa para corrigir grave omissãC? __ cometida com 
a categorià -dos Assistentes Jurídicos, por parte 
do Governo do Distrito Federal e do próprio 
Senado federal. 

Realmente, o próprio Governo do Distrito 
Federal, na Mensagem que encaminha o refe
rido Projeto, afirma que os Assistentes Jurídi
cos, num total de 23, todos eles estáVeis ou 
concursados, no exercício das atividades de 
Defensores dos Necessitados. não integrarão 
o Plano de Carreira do Funcionalismo do Dis
trito Federal porque ficarão no aguardo da 
Lei Complementar_ sobre o assunto, motivo 
Pelo qual apenas propõe o aumento de wna 
gratificação a que fazem jus e já recebem. 

Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, ora, isto 
é injustificável e insustentável, principalmente 
em se considerando: 

1. Três sã_o as categorias juridicas do Dis
trito Federal, a saber: Procurador do Distrito 
Federar,-- Procurador AUtárquico e Assistente 
Jwídic_o. As duas primeiras, através da Lei n9 
19, de 2 de junho de 1989, já obtiveram trata
mento remuneratório idêntico, em obediência 
ao art. 39, §-1 9, da Constituição Federal, apro
vada por nós recentemente, aqui; 

2. A categoria de Assistente Jurídico foi 
omitida pelo Senado Federal, quando da 
emenda desta Casa, que concedeu igualdade 
de tratamento entre Procurador do Distrito Fe~ 
dera! e Procurador Autárquico. De forma injus
tificável e inaceitável, omitiu os Assistentes Ju
ridicos que sempre tiveram remuneração igual 
à dos Procuradores Autárquicos, por força de 
lei, mais especificamente por força da Lei n~ 
6.875, de 26 de maio de 1980; 

3. A referida igualdade -de -trat.amefltÕ~ 
além de resultar de Lei Federal, ou seja, a 
Lei n9 6.875, de 1980, é impositiv~ por manda
mento do art. 39, § }9, da Carta Magna, razão 
pela qual inexiste qualquer justificativa para 
apenas, como está na Men5é19em do Sr. Go
vernador, "minimizar" a situação funcional 
dos Assistentes Juridicos, como mero palia
tivo, até que Lei Complementar, de iniciativa , 
exclusiva do Senhor Presidente da República, 
_que pode demorar muito e nem mestno ser 
encaminhada, venl}a a ser o lenitivo para tal 
categoria; 

4. Não é consentâneo com as ativídades 
que os Assistentes Jurídicos efetivamente de-
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sempenham -- Defensores dos Pobres -
com o regime celetista e, sim, estatutário, pois 
inclusive postulam contra o Legislativo, o Exe· 
cutivo e o próprio Judiciário. Para isso, é abso
lutamente indispensável que tenham ás mini· 
mas garantias e independência que o regime 
obreiro não oferece, uma vez que demissíveis 
a critério da Administração. _ 

Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores 
são as graves omissões e injustiças que as 
nossas emendas corrigem, solucionando em 
definitivo, por imperativo de justiça, que espe~ 
ramos sejam aprovadas e acolhidas pelo no
bres Srs. Senadores, principaJmente por aque
les que pertencem à Comissão do Distrito Fe
deral, e com a aquiescência, a quem pedimos 
especial atenção, do nobre Sr. Presidente da 
Comissão do Distrito Federal, Sen~dor .Mauro 
Benevides, para presidir o acatamento de nos

. sa emendà, fazendo um reparo dessa injustiça, 
que, por um lapso, sem querer, cometemos 
em ação anterior à que vamos proceder agora. 

Sr. Presidente, eram _estas as considerações 
que queríamos fazer, procurando corrl isSo 
convencer nossos pares da aceitação óessa 
emenda, na oportunidade da votação do Pro
jeto n9 39. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECE/>! MAIS OS SRS. SENA-
OORES: . 

Nabo r Júnior -João Menezes -Aimir Ga
briel- Cid Sabóia de Çprva1ho- Marco Ma
ciel - Mansueto de Lavor - João Lyra ~ 
José Ignácio Ferreira- Itamar Franco- Al
fredo Campos- Mário Covas -liam Saraiva 
-Mauricio Corrêa- Louremberg Nunes Ro
cha - Gomes Carvalho -José Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa, expediente que vai ser lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJEfO DE LEI DO SENADO 
N• 233, DE 1989 

Dispõe sobre o serviço alternativo a ser 
atribufdo pelas Forças Armadas, f!m tem
po de paz. ·aos Alistados que alegarem 
únperativo de consciência, regulando o 
dispOSto no § i" do art 143 da Consti
tuição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 19 O arl 12 da Lei rt' 4.375, de 17 

c_le agosto de 1964, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 12. O recrutamento para o ser-
viço militar compreende: 

a) alistamento; 
b) seleção; 
c) convocação; 
d} incorporação ou matric::ula nos ór

gãos de Formação da Reserva ou presta
ção de serviço alternativo; 

e) voluntariado. 
Parágrafo único. A prestação de ser~ 

viço alternativo será atribuída, em tempo 
de paz, aos convocados que, após alista
dos, alegarem imperativo de consciência, 
entendendo-se como tal o decorrente de 

cr~nça _religiosa e de c;:onvicção filosófica 
ou política, ficando eximidos de atiyida
des de caráter essencialmente militar." 

Arl 29 A prestação de sejViço alternativo, 
de que trata a alínea d,- fn fine, do art. 12 
da Lei n9 4.375, de 17 de agosto de 1964, 
será feita nos termos da presente lei. 
' Arl 3" O- serviço alternativo se rã unica

mente prestado à sociedade civiL 
Parágrafo único. Para cumprimento do 

disposto neste artigo, as Forças _Armadas fir
marão convênios com organizações civis, vol
tadas para a promoção hwnana e social de 
úlCfivfduos e comunidades ou para a preser
vação do melo ambiente, observado o dispos
to no ait. 4"' e as seguintes condições: 

1-OS .serviços serão ini~~dos 'e_prestados 
em tem.Pó inaêritiOO ac_i- da incorporação dos 
convocadQs do c_orrespondente ano de alista
mento, ressalvado o disposto no art. s~. 

U-- Ficam excluídas as tarefas a serem alo
cadaS_ -ªos optantes pelo serviço alternativo, 
as que- forem carãcte_rizadas çorp.o _serviços 
braçQis. <;:~rgas e des~argas de inflamáveis, 
levantamento, transporte ~- desc~rga de mate
riais d~ peso, por individuo: superior a 1 O qui-
loS:- ·--· _----- .. _. 

Art. 49 Os convênios a que se refere o pa
rágrafo único do art. 39 serão celebrados com 
entidades, públicas ou privadas, 'que tenham 
comô atividades básicas: 

1--a -prestação de assistêncja médica e ci~ 
nJ.rgic21 a ·pessoas do-entes ou acidentadas, es~ 
Pééía1rrieme· em-regiões pouco desenvoMdas; 
-- n- tipos de trabalho social que tenham co
mo objetivo auxiliar o indivíduo. ou a fmaília 
em sua luta pela adaptação ao meio, inclusive 
pessoas desamparadas. idosas. deficientes fi~ 
sicos e mentais e menores abandonados; 

m-a alfabetização de adultos; 
IV-o ensino regular, sobretudo do pré-pri

mário, primário e de cursos profissionalizan
tes; 

V- a ecologia e a preservação do meio 
ambiente, irrigação e recuperação do solo e 
reflorestamento; 

VI- serviços de proteção civil e de sanea
mento básico. 

§ }9 As Forças Armadas responderão, 
nos terfnCis do convênio, pela prestação de 
aSsistêrteia médica, aJimentação e ajuda fman
ceira equivalente à do recruta, aos optantes 
pelo serviço aJtemativo. As entidades )conve
niadas se obrigam a expedir, ao final ~e cada 
período no inciso I do art 39, à autoridade 
militar competente, uma declaração porme
norizada sobre cada optante, em termos de 
aSSiduidade, cumPrimento de norário e execu
ção das tarefas atribuídas, e outras informa
ções que julgar necessárias. · 

§ 29 Oco.inandodaForça~_madadaJu
risdição, competente para expedir certificado 
de reservista, fornecerá ao optante, um certifi
cado de prestação de serviço alternativo de 
valor legal idêntico ao daqUele, à vista da de
claraçãO aludida no" parágrafo anterior. 

Art. 59 No momento do alistamento mili
tar, os alistados receberão todas as informa
ç~es sobre a prestação do ,serviço altemativ(), 

devendo, no momento da seleção, apresentar 
formalmE:nte requerimento de opção, devida
mente justificado, nos tei-mos do parágrafo 
(miço do art. 12 da Lei n~ 4375, de 17 de 
agosto de 1964, e com indicação do local 
e área de atuação de seu interesse. • 

Parágrafo único. Satisfeitas as condições 
legais. o requerimento de opção pelo serviço 
alternativo será deferido, e informado ao inte
ressado, obrigatoriamente, até 30 (trinta) dias 
antes da data de incorporação, a entidade a 
que deverá se apresentar para o que será leva
do em consideração o seu JÚVel de insqução, 
a formação profissional e as habilid<;1des_ decla
radas. 

Arl 6° Aos optantes pelo serviço alterna
tivo fica assegurado o mesmo períQClçl de des
cãnsO atribuído aos não optantes, engajados 
no seMÇci militar. 

Art 79 O serviço alternativo de que trata 
esta lei, só poderá ser inde.ferido ou suspenso 
em caso de guerra declarada p-or agressão 
~angeira. · 

Art. 89 Os _estudantes universUários pode
rão optar pela prestação do serviço alternativo 
após- a Conclusão do curso, desde que haja 
correlação .entre o curriculo ou graduação e 
as ativida~s da entidade conveniada. 

Art. 99 O desc;umprimento do disposto 
nesta lei acarreta, para a autoridade militar, 
a punição prevista no Estatuto dos Militares 
mais compatível com a gravidade da infração, 
e, p~a o optante, a anulação do deferimento 
para prestação do serviço aJtemativo e o con
seqüente e imediato engajamentq no serviço 
militar. 

Art. 1 O. As despesas resultantes da apli
_cação desta le( correrão à conta do orçamento 
da União. 

Art 11. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicaçãO, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justlllcação 

A Constit:t.dção em Vigor, no que pertence 
à prestação do serviço militar, obrigatório, 
quebrou uma irüustificada tradição, seguindo 
o exemplo da maioria dos países do mundo, 
onde ou o serviço militar não é obrigatório 
ou é alternativo, por motivo de convicção de 
ordem religiosa, ética, moral ou ffiosóflca (ob
jetivos de consciência)_. Desta forma, no § 1 ~ 
do art 143, que resulta dos direitoª_ assegu
rados no inciso Vlli do art. 59, a Carta de outu
bl-o de 1988 criou à figura do "serviço alterna
tivo", para os alistados que alegarem impera
tivo de consciência, que o próprio texto consti
tucional se encarregou de deferir como decor~ 
rente de crença r_clígiosa: e de convicção ffiosó-
fiça ou política. · 

Nos países com tradição_ de respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamen
tais, o serviço civil _alternativo à prestação do 
serviço mmtar compreende atividades em be~ 
neficio da comunidade, em razão de sua di
mensão social e humana e como contribuição 
para a paz e coopE:ração internaclo~. '-

A recusa de servir ao Exército não mais 
é punidã com a perda dos direitos civis, porque 
~ste outra alternativa ~ sérvir à pátria. Cum~ 
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pre, pois, que seja regulado o dispositivo cons
titucional o quanto antes, para que o serviço 
alternativo, de inspiração religiosa· ou hania
rústa, respaldado por textos de valor universal, 
como a Carta das Nações Onidas e a Decla
ração Universal dos Direitos do Homem, den
tre outros, seja implementado em nosso país 
e produza os efeitos esperadoS, em benefício 
dos individuas e das comunidades. 

é importante que se enfatize, num país onde 
o orçamento dos ministérios müitares e em
presas afins é dos mais elq)ressivos, que a 
consciência" individual, hoje, está influenciada 
pela evolução, no djreito internacional, da no
ção de ilegalidade da guerra e da proibição 
de certas práticas durante as operações milita
res; assim, o ónico·caso em· que·. o recurso 
às Forças Armadas é considerado legitimo é 
o de defesa contra a agressão armada vinda 
de fora (art. 2 e 51 da Carta da ONU). A cons
ciência individual também é influenciada, em 
uma sociedade democrática, pelo anseio de 
proteção dos direitos humanos e pela repres
são ao abuso da autoridade militar. 

A recusa de servir ao Exército poderá signi
ficartmabém a tomada de consciência quanto 
à necessidade urgente de paz e de wna solu
ção altérnativa negociada ou medida juridica
mente, para os conflitos internacionais. Neste. 
sentido, ressalta-se, influência da doutrina pa
cifista em favor do desarmamento, da coope
ração e da solidariedade internacionais, e prin
cipaJmente com o objetivo de conscientizar 
que o que devem ser eliminadas são as causas 
das guerras. Nesse contexto inclui-se a afuma
ção do preâmbulo da Unesco reconhecendo 
que "a guerra nasce na mente do homem 
e, portanto, é na· mente do homem que devem 
ser construídos os fundamentos da paz". 

Felizmente, em boa hora, a maioria dos nos-
sos .constituintes, se sensibilizaram Com a ver
dade de que graves conflitos de consciência 
surgem para as peSSOê!ls obrigadas a participar 
de uma instituição cuja finalidade ou prática 
são absolutamente incompatíveis com a sua 
formação religiosa, moral, ética e humanista. 

Ao elaborannos o nosso projeto, regulando 
o disposto no § 19 do art. 143 da Constituição, 
tivemos em meta as recomendações das Na~ 
ções Unidas sobre a "Objeção de Consciência 
ao Serviço Militar". E, ainda, a certeza de que 
a opção por um serviço civil alternativo repre
senta a prova de que o objetor de consciência 
estará disposto a engajar-se em beneficio da 
comunidade, exercendo uma atividade que 
contribua para a solu~o de sérios problemas 
de oi-dem social e ambiental, à implementação 
dos direitos f-tumanos e em favor da paz e 
da cooperação internacional. 

Examinamos, também, alguns exemplos de 
serviço civil alternativo em países avançados, 
que nos foram fornecidos pelo Serviço Nacio
nal Justiça e nã.o-Violência -SERPAJ -Bra
sil: 

a) Alemanha Ocidental - atuação junto a 
instituições sociais, sanitárias ou similares; 

b) Aiemanha Oriental - na manutenção 
de estradas, nas equipes de salvamento em 
casos de desastres. 

c) Austrta- trabalhos sociais em hospitais, 
e'quipes de sbcdrro eJn Casos de' elnerriêncvia, 
manutenção de estradas. 

d} Bélgica - proteção civil, serviços sanitá
rios. sociaia e educativos, organizações cultu
rais de juventude e de awálio aos países em 
desenvolvimento, grupos de defesa dos direi
tos humanos, organizaçaões ecol6gicas. 

e) Espanha - proteção do meio ambiente 
e dos recursos naturais, assistência social 

f) França- trabalho de interesse público 
no .setor cultural, social ou Rorestal. 

g) Itália - trabalho social em organizações 
de juventude, proteção civil, promoção cultu
ral, movimentos de não-violência, organiza
ções de ajuda ao.s países_em desenvolvimento. 

h) Madagascar - projeto de desenvolvi
lnento das regiõ_es subdesenvolvidas do país. 

i) Portugal- assistência médica, luta con
tra o tabagismo~ o alcoolismo e a droga, assis
tência a deficientes, criailças e idosos, com
bate a incêndios, primeiros socorros, conser
vação de parques e reservas natUrais, proteção 
do patrim9nio cultural e natural, alfabetização 
e promoção cultural, awálio no recenseamen
to da populaçao. 

A primeira providência que nos bcôrreu foi 
inserir na lei do serviço militar a prescrição 
contida no dispositivo constibJcionaJ. A seguir, 
o projeto regula, pormenorizadarilente, a for
ma, direitos e deveres da prestação do serviço 
alternativo. 

As disposições do art 39 em diante são bas
tante Claras e dispensam maiores comentá
rios, devendo-se enfatizar ?I prestação do servi
ço unicamente ·à sociedade civil, por ser de 
íridole do excepcionante do s_erviço militar, co~ 
mo ocorre aJhurE!s, como demonstrado acima. 
-Senador !Mm Saraiva. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional- diidsão tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
projeto lido será publicado e remetido à Co
missão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
tá esgotada· a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em primeiro turno, da pro

posta de Emenda à Constituição n~ I, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
::lltera os prazos estabelecidqs no § 69 do 
art. 14, para desincompatibüização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
-da Comissão Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
ChagaS Rodrigues e MauriCio Corrêa. 

Obedecido o disposto no art 358, § 29, do 
Regimento Interno, transcorre hoje o último 

dia para a discussão da proposta ·e apresen
tação de emendas. 

Em discussão a matéria. (Pausa.) 

O Sr. João Menezes- Sr. Presídente, 
peço a palavra para discutir a proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Pa
ra discutir a proposta, conCedo a palavra ao 
riobre Senador João Menezes. 

O SR. JOÃO MEI'IEZES (PFL-PAPara 
discutir.} - Sr. Presíderite, · Srs. Senadores, 
apresentei projeto de emenda constitucional 
para alterar o § 6~ do art. 14, da nova Consti~ 
tuição, que diz o seguinte: - ___ ~ 

§ 6"' Para-Concorreéem a óutros car
gos, o Presidente da República, os Gover
nadores de Estado e do Distrito Federal 
e os Prefeitos devem renunciar aos res
pectivos mandatos até seis meses antes 
do pleito. 

o-que fiz eu? Ált~rei para a seguirl~~ fçu:ma: 
a de que os Govehiadores dos E$ados, do 
Distrito Federal e os Prefeitos PreciSam de 
apenas três meses para renunciar antes do 
pleito eleitoral. Fala-se que a emenda é casuís
tica. Não. A emeiida nãó é CasuíStica; a emen
da é para figurar na Constituição. A emenda 
não é para este ano, é para figurar na Consti
tuiçáo, o que é indispensável. 

E por que tomei esta iniciativa? Por -que 
-apresentei esta. emenda? Porque entendo que 
há, realmente, em nosso País, y_m sentido mui· 
to ruim, em relaçáo aos Governadores e aos 
Prefeitos, _enfim, às autoridades. Quando se 
delimita o prazo para o cidadão se candidatar, 
se delimita porque dizem: não, ele vai usar 
o cofre público, ele val usar as rençias públicas, 
~~~ V?Ji usar o poder económico do Estado, 
do Município ou do Governo onde quec que 
esteja. É esta a nossa concepção, é esta a 
concepção brasileira, e tem sido esta a con
cepção dos políticos, o_ que é totalmente erraM 
do. Não podemos submeter o cidadão a se 
candidatar a um posto porque ele exerce a 
função de Governador. Se for um bom Gover
nador, pode candidatar~se, tem condições de 
se candidatar; se ele for wn péssimo Gover
nador, cometeu falcatruas, foi desmoraJizado, 
não se vai candidatar, porque, mesmo que 
se candidate, o povo não vai elegê-lo. 

O que não se pode é estabelecer um regime 
ditatorial sobre isso. Não se pode estabelecer, 
pela força, um prazo para o cidadão t:onco~:rer 
a esse ou àquele cargo. Desejo colocar na 
cabeça do povo· brasileiro e, antes, dos Srs. 
Parlamentares,. que temos que encarar o ho
mem público como um homem sério. Não 
podemos legislar pensando que o homem pú
bJico é urn Sãfado, é um corrupto, é wn ladrão. 
Neste passo, aonde vamos parar? Neste diapa-
são aonde vamos chegar? _ _ __ 

Esse dispositiyp discricionário fo! coloçado 
na Constituição com esse _sentido. To dos di
zem: não vamos deixá-lo ser candidato, por
que ele vai usar o poder público, vai usar o 
dinheiro_ público. A Constituinte colocou isSo 
e eu votei contra._ Fui. talvez. o COnstituinte 
que mais votou conira, que mais se absteve, 
na votação da Constítuinte.lsso custou o meu 
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retrato em praça pública, dizendo que eu era 
conservador. São esses os abswdos que estão 
na Constituição. 

Em qualquer país do Mundo, se os Senho
res forerh aos Estados Unidos, verificarão que 
o Presidente da República pode reeleger-se. 
Na Alemanha, também, o Presidente da Repú
blica pode candidatar-se à reeleição no exer
cício da Presidência da República. . 

Agora mesmo, na França, o Presidente da 
República~ François Mitterand, se candidatou 
à reeleição. 

Será que s6 no Brasll os homens públicos 
não têm condições de se reeleger, porque es
tão governando ou exercendo outra funçãO 
pública? 

Só porque têm função, são a priori. conside-
rados ladrões ou autores de falcatruas? Não 
pode. Temos que mudar essa idéia.~ contra 
isso que me estou batendo há muito tempo. 

Graças a Deus, a Comissão de Cóttstituição, 
Justiça e Odadania do Senado Federal apro
vou essa proposição; Foi aprovada apenas 
com duas restrições: 9 votos c;ontra 2. Om 
dos votos foi do nobre Senador Chagas Rodri
gues, e ·o outro, do ilustTe Senador Mauricio 
Córrêa. No mais', todos foram favoráveis, por
que é norma geral. E:: a norma que se aplica 
no .Mundo inteiro. Temos que tirar das costas 
do homem público E$Se aspecto, de estar no 
G~vemo e ser ladrão. Há muitos ladrões, se
gundo dizem, mas não são todos. Aqueles 
que forem, não podem candídatar-se e mere
cem a cadeia. Sendo assim, não terão mais 
condições de se candidatar, pois o povo os 
rejeitará. 

Foram estas as condições que me l~ram 
a apresentar a emenda. Pedi a reeleição ou 
eleição de cidadãos que, ocasionalmente, es
tejam investidos em cargos ou funções de 
mando. Em um País que deseja assumir o 
porte de civiJi,?:ado, pois queremos ser o me-
lhor e maior e mais desenvolvido do Mundo 
-temos o maior campo de futebol e o maior 
túnel, enfim, tudo nosso é o maior - mas, 
quanto à edu.cação, estamos lá e;mbaixo. 

No últim9 censo da Unesco, de 1986!87, 
ficamos em 889lugar, estamos quase que para 
ser expelidos em matéria de Educação, nem 
há mais lugar para nós na Educação. Em con
trapartida, somos o Quarto pais em relação 
ao PlB, veja a nossa situação. 

Não podemos aceJ.tar restrições referentes 
à eleição ou à desincompatibillzação. Haja vis
ta o que ~isse - e vou repetir que os paises 
mais civilizados do Mundo adotam a reeleíç_ão, 
a não ser os países comunistas, socialistas 
extremados, onde não há eleição. Mas onde 
há eleição o cidadão pode reeleger-se. Por 
que essa restrição? Por que essa forma ditato
rial de impedir que o cidadão vá disputar uma 
reeleição? Não enten~o esse comportamento. 

Nós, Congressistas, temos a responsabili
dade de colocar ou restabelecer a verdade 
quanto à idoneidade do homem público. Não 
podemos estar criand_o restrições para eleição 
sob a alegação de que esses homens não 
têm capacidade. Aqueles que não a tiverem, 
que forem pegos em falcatruas, devem ser 
presos. Mas não vamos criar uma norma r::teral 

para todos, não vamos criar uma norma ger~l 
impeditiva em um país democrata, em U!Jl 
país que defende a idéia liberal, como é o 
nosso. 

Sr. Presidente, para ã votação dessa emen· 
da precisamos ter no plenário da Casa. pelo 
menos 45 Srs. Senadores e somente 11 se 
encontram presentes, no momento. Não po
demos sequer votar eSsa emenda, Sr. Presi
dente. Por estas graves circunstâncias e por 
esta fa+lto, por se tratar de assunto da maior 
relevância, sobretudo relativa à nossa indepen
dêncía, à nossa democracia, à nossa morali
dade administrativa, estou enviando à Mesa 
um requerimento, solicitandO a transferência 
da votação desta emenda para a próxima 
3~·feira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito beml) 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves.. 

OSR. LEITJfCHA\IEs (PMDB-PR Para 
discutir.} -Sr. Presidente, Srs. Senadores, on~ 
tem, em nome da Liderança, aduzimos razões. 
pelas qua[s somos contra este projeto. Escla· 
recemos.ao Plenário que a Comissão de Cons. 
tituição, Justiça e Cidadania pronunciou-se, 
e com aiQumas defecções; pefo andamento 
apenas, pela tramitação do projeto, sem aprow 
vação de mérito. 

Respeitamos o ponto de vista do nobre Se.. 
nadar João Menezes, primeiro signatário da 
emenda. Mas, Sr. Presidente, cada Pais tem 
o seu costume, o seu comportamento. Não 
é. o fato de o.~tular de uma cargo executivo 
usara dinheirO, mas de usar a influência, ainda 
que não o qtietra. Os poStos executi.vos do 
Pais são tirânicos. Por isso, tradicionalmente, 
o Brasil não perniite a reeleição. Tanto é verda
de, que S. Exf assim admite, que reduz. apenas 
o prazo de desincomp,atibilização de seis para 
três meSes. S. Ex' nãO o elimina. Fossem sin
ceras as· razões ae S. Ex'. e, evidentemente, 
permitiria ou proporia a puia é simples eleição. 

Outro fato, Sr. Presidente, os homens têm 
suas tendências. Pode-se colocar o homem 
contra o seu deus, contra o seu líder, coQ.tra 
o seu país, contra o& ~eus _@ffiigos, mas nunca 
se conseguirá separá-lo de seu interesse, so
bretudo quando o interesse é de ordem emo
cional. Na vida pública, a eleição se: envolve 
com a emocionalidade pessoal, com a vaidade 
humana e dõ grupo. Então, esse projeto ja
mais poderá. ser aprovado aqui. Além do mais, 
já há candidato que renunciou ao mandato 
de .Governador para ·disputar a Presidência. 
Agora, mudar as regras depois de iniciado o 
jogo, Seria diminuir mais ainda da consciência 
do povo brasileiro a crença no seu Poder Le
gislativo. 

Então., Sr~ Presidente, esse projeto, conhe
cido como "projeto Terro.ópüas"- V. EX' sabe 
o que são as termópilas? Na Grécia antiga 
houve um general de nome Leónidas, que 
foi o vencedor das Termópilas. Então, esse 

projeto, embora respeitável, não pode, a nosso 
ver, ter ã.Ceit.ação nesta Casa, - ····· · 

O Sr. JOão Menezes - Perrilite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Com todo o 
prazer. 

O Sr. JQáo Menezes- V. ~está. recla
mando porque não tiro, de uma v~. esse prazo 
de desincor:npatibilização, ach~" que .há uma 
incongruência nisso. Se eu_ni.JJd.ª"do para três 
meses v. EJc!' está contra, imagine Se, reãimen
te, eliminasse o prazo de uma vez! Admira-me 
que um homem como V. Ext, que reputo uma 
das inteligências mais brilhantes desta Casa 
leve esse projeto para um outro sentido. V. 
Ex!' está amarrado dentr:o de uma pequenez 
de objetivci partidário do seu candidato a presi· 
dente. Não é isso-; nobre Senador! Estou 
olhando um mundo maior, um céu maior. 
PresicamoS melhorar a .Posição da classe polí
tica, a situação da mor<iliâ?tde àa- classe_ políti
ca. Todos esses dispositivos de restrição são 
imorais. Qua_i1âo se trata da discussão para 
incluir tõdà.S-as_restrtções. não só __ contra Go
vernador como contra Presidente, contra te· 
soureiro, ~entra tudo, o que se diJ:? Ah!,. é 
porque o cidadão vai roubar? Que ele vai utili
zar o roubo na eleição? Onde estamos.? Que 
País é este? Não pretendo pertencer a um 
país e~ _que os homens públicos tenham a 
culpa de falcatruas nas ca.stas. Não, nobre Se
nador! Pretendo que haja uma modificação, 
que se tenha uma nova visão de acordo com 
a riqueza: e ã grandiosidade do nosso País. 
Muito obrigado. 

O SR. LEITE CHAVES- Agradeço a V. 
EN pelo aparte, mas ainda assiln V. EX' não 
esc:lareceu nem se justificOu.· V. EXI' defende _ 
a reelelção por princípio. Entretanto, mantém 
a desinc:ompatibilização com_ o prazo de três 
meses. Então, V. Ex" não ficou com o princípio: 
V. Ext ficou com o projeto. As regras já come
çaram e o Brasil jamais admite a reeleiçã_o 
em :cargos executivos. Não· é porque o candi
datq vá usar o dinheiro público; é porque, ain~ 
da qUe ele não -o queira, exercerá influência. 
Os Executivos nos países ·subdesenvolvidos 
são postos verdadeiramente tirânicos, podere~ 
sos, influentes. 

Forflós um Império. Em todo j)aíS.ém que 
houve império, o cidadão passa a ver naquele 
que tem o mando vaJores e qualidades supe
riores aos que -não tem. Em. entourage, no 
grupo crue se forma, a força: étã.ó grande que 
o próprio candidato a Presidência,_ se quiser 
ou se admitir a reeleição, sobrepõe-se, incluw 
sive, ao seu Partido. 

Que valores tamanhos são esses para que 
outros- homens não disputem, em condições 
de. igualdade, o mesmo cargo? Pelo contrário, 
o principio federativo é Q dã renoVãç:ão. Além 
do mais, há um provérbio popular que diz: 
"honra e proveito não cabem num só saco". 

Se. a. Constituição assim detennin~. por que 
ele não renuncia como .oS outros o fazem? 
Por que permanecer mais tempo sem precisar 
fazer campanha? Evidentemente,- ele já está 
querendo usar o posto e a sua influência. 
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Ora, nobre Senador, foi o Constituição que 
assim determinou e com a participação de 
V. Ex' Sobte esse ponto específico houve uma 
discussão intensa durante a Constituinte. 

O Sr. João Menezes- Contra o meu 
voto. 

O SR. LEITE CHAVES- Então, menos 
de um anO depois, n6s mudamos, quando 
estabelecemos que a Constituição somente 
será revisada após cinco anos e assumimos 
wn compromisso moral em mantê-la até tá? 
E há uma racionalidade para issO. Qual é ela? 
.E:: que a realidade vai determinar que mudan
ças devem ser feitas, porque uma Constituição 
não pode ser mudada a todo instante, ela tem 
que operar a rea1idade, enfrentá-la, viver os 
solavanços sociais, para saber o que se deve 
mudar e o que se.deve manter. 

Com tpC:Io respeito a V. Ex"', o nOsso Partido 
votará contra esta emenda e_ tenho certeza 
de que o Senado, na experiência de seus inte
grantes- eis que muitos exercem cargos no 
Executivd (Ministros, Governadores)-, _sa
bem a influência terrivel que esses postos exerM 
cem. O PMDB votará contra. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem/ 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (kam Saraiva) -
Não havendo mais quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que Será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 434, DE 1989 

Nos termos do art. 315, do Regimento lnterM 
no, requeiro adia~ento da votaç!o da ProM 
posta de Emenda a Constituição n<:> 1 de 1989 
constante do item i, da pauta, a fun de se; 
feita na sessão de 29 de agosto de 1989. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1989. 
-João Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva] --
Aprovado o requerimento, a mãtéiia sai da 
Ordem do Dia e a ela voltará oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) -
ltem2: 

Votação, em turno único, do Req1.1erimento 
n9 409, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
~galhães, solicitando, nos termos regimen
tais e de acordo com o arl 50 da Constituição 
Federal, a convocação da Senhora Ministra 
de Estado do Trabalho, Doutora Dorothéa 
Wemeck. para prestar, perante o Plenário do 
Senado FederaJ, informações referentes à sua 
pasta. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (kam Saraiva) -
Tem V. Ext- a palavra. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pela 
ordem.} - Sr. Presidente, peço a V. Exf seja 
feita a repetiç-ão da leitura do requerimento 
porque não ouvi. ' 

-0 SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) - O . 
Sr .. l :secretário fará a leitura do requerimento, 
sollatada pelo nobre Senador João Menezes. 

É lido o seguinte: 

REQ(JER/J\{EfYTO N• 409, DÉ 1989 

Si. Presiderite, -
Requeiro, nos termos do art 397, I, e -398, 

a do Regimento Interno e de acordo com o 
art. 5!J caf'Ul; da Constituição, o compareci
mento da Excelentíssima Senhora Ministra do 
Trabalho Dr!' Dorothéa Wemeck, à Sessão Ple
nária da <;~. no prazo de 30 (trinta) dias, 
com o objetivo de responder às seguinteS in
dagações: 

li) Como se encontra aparelhado, em ter
mos técriicos, fmanceirOs e ãdministrativos, 
o Mini~rio do Trabalho para cumprir a legis
Iaçao VIgente que regula as relações capital
trabalho no Pais, mormente no tocante à Medi
cina e SeguranÇa do írabãlho? O Ministério 
tem alguma proposta para enfrentar maís ade
quadamente aS rloVãS disposições exigi.das 
pela Con~tu_ição? 

b) Como se faz presenfe o Ministério do 
Trabalho na formulação e implantação de po
líticos sociais que afetam diretamente a vida 
dos trabalhadores em seus locais de trabalho 
ou errrsua locomoção até os mesmos? 

c) O Ministério do Trabalho acompanha ou 
participa de ações normativas e reguladoras 
do Governo fedéra1 concernentes à segurança -
dos trabalhadores em seus deslocamentos en
tre os locais de moraclia e traba1ho? Como? 

d) Qual a participação do Ministério do Tra
balho na 9estã_o dos recursos destinados ao 
Senai, Sena<:, Se-si e Ses~? 

e) Como tem evoluído no País a questão 
dos acidentes de trabalho e qual a política 
do Ministério do Trabalho para amenizar este 
drama e amparar as vítimas desassistidas de 
aci~entes já ooo.rridos? O $esl, Sesc, Senac, 
e Sen~rteri1_cola60rado ou poderão colaborar 
futuramente para o êxito desta política de pre
venção e retreinarnento? 

f) O Ministério do Ti-abalho está capacitado 
para, eventualmente, vir a substituir os fiscais 

_ daYrevidência no controle do recolhimento 
das imposições sociais, Fundo de Garantia 
de Tempo de-ServiÇo (FGTS) e __ Salário-Edu
cação? 

g) Qual o nível de participação ativa da so
ciedade civil- sindicatos. associações de tra
balhadores e empresários - na formulação 
e execução das diretrizes emanadas do Minis
tério do Trabalho? 

h) Como se está processando o reconhe
cimentO dos novos sindicatos para efeito de 
redistribuição do Imposto Sindical e de identi
ficação de legítimas lideranças de classe? 

i) Quais as fontes orçamentárias ou não 
de recursos que asseguram o funcionamento 
adequado das funções legais atribuídas ao Mi
nistério do Trabalho? 

j) O Minist~rio do Trabalho julga conve
niente a expedição de uma "Lei Social" anual 
e~a!ente à lei agrícola instituída peJa Consti
tuição, que defina com dareza os objetivos 

da política so.cial do GÕverno, metas esped· 
ficas a serem alcançadas no curso do ano 
em termos de emprego, salários, treinamento 
profiss1onai e .sindical, horas trabalhadas, ad

-dentes com trabalhadores, incorporação de 
segmentos específicos no processo de traba
lho, como_ jovens, mulheres, de reabsorção 
de contingentes liberados no processo de mo
cle~ização agrícola e automação industrial, 
Programa de Alimentação dos Trabalhadores 
(PAJ), acesso dos. trabalhadores à Educação 
e à Cultura, eliminação do analfabetismo, etc.? 

k) Qual a avaliação que faz o Ministério do 
Programa de_ incentivos fiscais à eJíminaç.ão 
dos trabalhadores? Há uma evidência do-gasto 
tributário anual com este programa? Por que 
mantém o Ministério um_ sistema de cartório 
na concessão de autorização para a entrada 
de novas empresas no mercado, criando uma 
verdadeira carta patente que transforma em
presas multinadonais em detento~a~ quase 
monopolísticas do referido mercado? 

1) Como encara ·o_ Ministério do_ Trabalh~ 
questões fundamentais à classe trabalhadora, 
como acesso às decisõ_es govemamentais que 
lhe concernem, sobretudo politicas sociais e 
partidp~ção na gestão dos fuhdos sociais co
mo FGTS,--PIS/Pãsep etc. e políticas de incen-
tivos fiscais: PAT, Lei Samey etc.? . . 

Justificação 

As recentes declarações do Secretário- de 
Medicina e Segurança do Trabalho, no sentido 
de que o Ministério do-Trabalho rião está_ apa
relhado' suficientemente para fazer cumprir a 
legislação que regula as relações capital-tra
balho, principalmente no tocante à prevenção 
de acid~ntes ~e trabalho, traz à tona um qua
dro mu1to malS amplo de preocupações quan
to à capacidade deste Ministério fazer cumprir 
as exigências da Constituição quantô aos 
direitos dos trabalhadores. 

A origem do Ministério d6 Trabalho -re~ide 
numa fase autoritária da história dO -País e 
se inspira numa legls.laç!o própria do fase~ 
mo italiano, onde se destaca a "Carta del Lava
ra". É natural, portanto, que o Ministério do 
TrabalhO se caiacterizasse por wna atitude 
de credenciamento de sindicatos "oficiais" e ct: uma _certa vigilância, até certo ponto poli
Cialesca sobre os trabalhadores. 

A nova Carta Constitucional, emanada do 
processo de redemocratização dei País e mar~ 
cada por intensa presença da sociedade civil 
e dos sindicatos na sua formulação aponta 
para um novo marco nas relações capital-tra~ 
balho na. País e, portanto, um novo perfil para 
o Ministério do Trabalho. Essa função de apa
relhamento institucional do Ministério do Tra
balho não poderia ter sido feita pela Consti
tuição, mais preocupada com as questões ge
rais das rel,;1ções capital-trabalho do que por 
·sua transformação em instrumento ativo da 
participação dos traba1hadores na coisa públi· 
ca. É natural, pois, que o Ministério se sinta 
desaparelhado não apenas Para prevenir aci
dentes de trabalho, mas até para fazer cumprir 
e, até mesmo, desenvolver, em termos instru
mentais, os marcos liberais e democráticos 
dos novos direitos dos trabalhadoreS. 
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Especial atenção merece o fato de que o 
MinistériO do Trabalho é um dos poucos ór
gãos do Governo federal que não dispõe de 
qualquer instituição executiva de suas ações, 
na forma de fund8ção ou empresa estatal, vez 
que tais funções acabaram sendo desempe
nhadas por órgãos como Sesc, Senac, Sesi 
e Senai. Orge, portanto, pensar as necessi
dades e urgências do Ministério do Trabalho, 
a fim de que o mesmo não venha a frustrar 
as expectativas suscitadas junto aos trabalha
dores pela nova Carta Magna. 

Trata-se, pois, a partir das palavras do Se
aetário de Medicina e Segurança do Trabalho, 
de levantar a questão da instrumentaJização 
do Ministério do Trabalho nesta fase da histó
rica restawação democrática do País, de for
ma que o Senado venha a participar das preo
cupações que, certamente, envolvem a com
petente titular desta pasta. contribuindo para 
encontrar, em conjunto, um novo perfil para 
o Ministério do Trabalho e um novo patamar 
para suas aç6es. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1989. 
--Senadot: Jutahy Magalhães. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Senador João Menezes, está, V. ~ sti.fi~ 
cientemente atendido? 

O SR. JOÃO MENEZES -Sim. Agra
deço a V. Ex!, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - -
Em votação o requerimento. 

O Sr. João Menezes -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Mene:z:es, para encaminhar a votação. 

O SR- JOÃO MENEZES (PFL-PA. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente. Srs 
Senadores, o eminente Senador Jutahy Maga
lhães pede _o comparecimento a esta Casa 
da. Sr" Ministra do TrabaJho, Dr" Dorothea Wer~ 
neck, e faz realmente aJgumas indagações que 
julga convenientes. 

Tenho-me sempre manifestado contra es
ses comparecimentos, porqo.e eles nada tra
zem de útil ao Senado e tambêm porque há 
uma deficiência na discussão, no encaminha
mento das questões. 

O Senacjp não está aparelhado nem o Regí
mento permite que se possa, realmente, fazer 
um debate em tomo. dos assuntos reclama
dos. O qUe acontece? O Ministro vem, traz 
o seu papel escrito, faz a sua exposição e_nôs 
vamos à tribuna, fazemos uma perguntinha 
em dois minutos, S. "Ex' responde novamente 
e fica em nada. 

Geralmente, nesses debates, os Srs. Sena
dores não saem em boa posição em relação 
an.co Ministé:rios. e. ainda mais, ocorre um fato 
~~to-~~re$ánie no MinistériO do T rabãlhÕ: 
é um Ministério transparente, porque todos 
os dias ê anundado nos jornais o que está 
ocorrendo naquele 6rgão. Tudo o que se pas
sa no Ministério do TrabaJho é noticiado, To
dos sabem o que se passa ou o que acontece. 

Há, por exemplo, uma pergunta aqui: "Qual 
a avallaçãc? qUe f8i 6 MiriiStêrto do Programa 
de incentivos fiscais à alimentação dos traba
lhadores'? 

Meu Deus do céu! Todos sabemos que os 
trabalhadores estão na piar em todos os luga
res - não precisa nem de índagação. A res
posta· está aí rio preço da alimentação nos 
mercados. Não é preciso fazer essa indagação 
aqui. ·os jornais noticiam todos os dias que 
o PreÇo si.aóiu- subiram os preços do açúcar, 
do álcool, do feijão, do gás -. todo mundo 
sabe. 

Então, este é um requerimento que- com 
toda a admiração que tenho pelo nobre. Sena
dor J~tah)' /Y\aQalhães - acho que não, tem 
uma finalidade maior, apenas uma finalidade 
burocrática, que não nOs leVã a nenhum resul~ 
ta do. 

Nestas condições, Sr. Presidente, proponho 
desde já a minha restrição à aprovação deste 

_ -~querin:ento. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação o requerimento. 

O Sr. Leite Cbaves -Sr. Presidente, peço 
a palavra-p~a encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
CónCéâo á palavra ao nobre Senador Leite 
Chave~ pata encaminhar a votação. 

O SR- LEriE CHAVES (PMDB- PR. Para 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, há um fundamento para o requeri~ 
menta. O Senado não pode renunciar à sua 
prerrogativa constitucional de convocar, ínclu~ 
siVe, Ministros, para aqui deporem sobre rJUrté.. 
ria eSpecifica ou generalidades, Além do mais 
no instante em que um Ministro vem a plenáric 
j~ se expõe à Nação. S. Ex' não vai ralar apenas 
ao Senado. A imprensa aqui está. S. Ex" será 
interpela-do sobre tudo. Então, Sr. Presidente, 
ninguérii vai afrontar, graciosamente, a opi
nião pública, principalmente porque o mundo 
é govemaêfo por ela, isto é, pela opinião pú
blica. 
- Há razão espeeífica para esta presença. Se 

o Senado deixar de atender a requerimento 
dessa ordem, haverá de fazê-lo, no futuro, em 
requerimentos de igual natureza, pela invoca· 
ção do precedente. E nós ~st.an:ms saindo de 
um regime ditatorial em que os Ministros eram 
uma espécie de fact6tum e não davam aten
ção nenhuma ao povo, multo menos às suas 
próprias Câmaras de representação parla
mentar. A convocação de autoridades se inse
re nos fundamentos da democracia. 

O SR. PREsiDENTE (Iram Saraiva)-· 
Em votação o requerimento. 
___ O_~_$~-;_$~~a_~(Jres que o -~provam queiram 
petmarieCer sentadOs.(PãUsã.)"- ----------- --

Aprovado, contra o voto do nobre Senador 
João Menezes. 

A Presidência tomará as providências~ne
C:essárias à convocação da Sr' Ministra de Es
tado DQrothéa Werned<. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 15, de 1989, de ini
Ciativa do Governador do Distrito Federal, 
que dispõe sobre a criação da carreira 
de fiscalização e inspeção, dos respec
tivos cargos, fixação de valores de seus 
vencimentos e dá outras providências,. 
tendo 

PARECER, sob n' 66, de 1989, da Co
missão do Distrito Federal, favorável, com 
emenda que apresenta e - -

PARECER,sobn' 148, de 1989, da Co
missão 

-de Constituição, JUstiça e Odada
nia, pela constitucionalidade e jwididda~ 
de, com Emendas de n95 1 a 4 que apre~ 
senta. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão de 15 de junho último, tendo a discus .. 
são sido adiada para exame da Comis_são de 
Constituição, Justiça e Cidadania, solicitada 
através do Requerimento n9 332, de_ 1989. 

Em discussão o projeto e as emendas. (Pau~ 
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. · 

Em votação o projeto, sem prejuú:o das 
emendas. 

Os Srs. SenadQres que o aprovam queiram 
permanecer sentados._(PaUS{L) 

Aprovado. 

t:. o seguinte o proj_e~ aprovado 

PROJETO DE LEI DO DIStRITO 
FEDERAL N• 15, DE 1989 

Dispõe sobre a crilfÇ_â__Q da Carreira F' JS

caláação e lnspeção, dos respectivos car
gos, fixação dos valores de seus venci
mentos e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art 19 Fica criada, no Quadro ~ Pessoal 

do Distrito Federal, a Carreira Flscalização e 
lnspeção, composta dos cargos de FLSCal de 
Obras, FISCal de Posturas, Fiscal de Conces
Sóes e Permissões e_de lnspetor Sanitário, to
dos de nível médio, e de Inspetor de Saúde, 
de nível superior, conforme o Anexo I desta 
lei, com os encargos previstos em legislação 
específica. 

Art 29 Os vencimentos iniciais dos car~ 
gos de inspetor de SaúQe e os de FIScal de 
Obras, fiscal de Posturas, Fiscal de Conces
sões e Pennissões e de lnspetor Sanitárfo, são 
os correspondentes, respectivamente, ao da 
Jj Casse, Padrão I, índice 100, e_ da 3' Oasse-, 
Padrão I, índice 30, da _Tabela de Escalona
mento Vertical, constante do Anexo W, do De~ -
creto-Lei n9 2258, de 4 de março de 1985. 

Parágrafo único. Aos ocupantes de cargos 
· -~fque-se-refere esta ieí estendeifi~se as dispo

sições constantes ·do art. 69, do Decreto-Lei 
n9 2.258, de 4 de março de 1985. 

M -39 O ingresso na Carreira de que tr~~ 
ta o artigo 19 far .. se-á s.empre no Padrão I da 
3• Classe dos respectivos cargos, mediante 
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concurso público e ascensão funcional, obser~ 
vado o disposto nos arts. 5~> e 6" desta lei. 

§ 19 Dever-se-á exigir dos candidatos ao 
ingresso nos cargos de nível médio certificado 
de conclusão do 29 grau ou equivalente e no 
Cargo de nivel superior diploma de'curso supe .. 
rior ou habilitação legal equivalente. ' 

§ 29 A ascensão fundonal e a promoção 
obedecerão a critérios seletivos, a serem esta
belecidos através de regu1amentação própria, 
associados a um sistema de treinamento e 
qualificação destinado a assegurar a perma
nente atualização e elevação do nível de efi
ciência do funcionalismo. 

Art 49 Os integrantes da Carreira Fiscali
zação e Inspeção serão regidos pela Lei n9 
1.7I I, de 28 de outubro de I952. 

Art 5~> Os atuais ocupantes dos cargos e 
empregos das categorias funcionais de Agen
te de Serviços de Engenharia (Gasses C, D 
e Especial- área de fiscalização de obras), 
FISCal de Posturas, Agente de Serviços Públi
cos, lnspetor Sanitário e Inspetor de Saúde, 
serão transpostos, na forma do Anexo IL para 
a Carreira a que se refere o arl 19 desta lei. 

Parágrafo'único. Atendido o disposto nes
te artigo, os cargos e empregos das categorias 
funcionais a1i mencionadas serão extintos. 

Art. 69 Após a transposição de que trata 
o artigo anterior, poderão ser aproveitados, 
em car;ter excepcional, nos cargos referidos 
no art 19 desta lei, os atuais ocupantes de 
cargos e empregOs permanentes do Quadro 
e da Tabela de Pessoal do Distrito Federal 
que em 31 de dezembro de 1988 se encon
travam no exercício de uma das atividades 
de fiscalizaçao inerentes aos cargos integran
tes da Carreira criada por esta lei. 

§ 1'~ O aproveitamento de que trata este 
artigo poderá ocorrer no limite dos cargos va
gos ap6s a ,transposição prevista no art. 5" 
dem lei e dependerá de aprovação em pro
cesSo seletivo específico. 

§ 2'~ O servidor que obtiver a reclassifi
cação de que trata este artigo, será posicio
nado no Padrão I da 3~ Oasse do cargo em 
que for induído. 

§ 39 Ficará automaticamente reduzida a 
loti.lção das categorias funcionais ocupadas 
pelos servidores referidos no caput deste arti
go, na mesma proporção do número dos que 
forem aproveitados nos cargos integrantes da 
Carreira de que trata esta lei. 

Art 7'~ Os servidores a que se referem os 
artigos 59 e 6~ que, na data da inscrição no 
proceSso seJetivo, comprovarem grau de es
colaridade de nível superior, poderão optar pe
lo aproveitamento no cargo de lnspetor de 
Saúde, 3• Oasse, Padião IV. -

Art. 8" A transposição e o aproveitamen
to, nos termos dos arts. 59 e 69, de servidor 
pertencente à Tabela de PessoaJ do Distrito 
Federal acarretará a mudança do regime.juri
dico de trabalho. 

Art·- 9~ Os funcionários aposentados na 
vigência da Lei n" 3.780, de 12 de julho de 
1960, do Decreto-Lei 09 274, de 27 de feve
reiro de 1967, ou de ~cardo ·com o disposto 
na Lei n• 6.683, de 28 de agosto de I 979, 
cujos cargos tenham sido transformados ou 

_dado origem, em qualquer époctl, aos dos 
Integrantes das categorias funcionais de Agen
te de Serviços de Engenharia (na área de fisca
lização de obras - Oasse C, D e Especial), 
FIScal de Posturas. Agente de Serviços PúbliM 
cos, lnspetor Sanitário e lnsp_etor de Saúde, 
nos termos da Lei n9 5.920, Cle 19 de setembro 
de 1973, bem como os aposentados nas cate
gorias fundonais acima referidas, na vigência 
desta última lei, terão seus proventos revistos 
para inclusão dos direitos e vanta!fens ora con
cedidos aos seiVidores em atividade, indusive 
qUanto a posicionamento e denominação, a 
partir d.ti Publicação desta lei. 

Art. lÓ. Nenhuma redução de _vencimen
to poderá resultar da aplicação dOs disposto 
nesta leí,_devendo, quando for o caso, ser asse
gurada ao servidor a diferença, como vanta* 

gem pessoal nominalmente identificável, a ser 
absorvida nas promoções subseqúehtes. 

Art 11. A lndenizaçáo de Transporte pre
vista no art. & do Decreto-Lei n" 1.544, d' 
15 de abril de 1977, será paga aos integrantes 
da Carreira FiscaJização e Inspeção.. nos ter
mos da legislação específica 

Ait 12. Os coricursos em andamento na 
data da publicação desta lei, para ingreso nas 
categorias funcionais mencionadas no art 59 
serão válidos para atendimento ao disposto 
no art. 3~ 

Art. 13. O Governo do Distrito Federal 
baixará os atos necessários à regulamentação 
desta lei. 

Art. 14. Esta lci..Jmtra enl vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 15. Revogam-s~ a_s_ di_sposfções em 
contrário. 

ANEXO I 
(Art. 12 da Lei n-'l de de de 1989) 

CARREIRA FISCAL IlAÇÃO E INSPEÇÃO 

cargo 
Deno111ina_ção Classes s q,Jantidade de cargos 

N Especial JA Classe 2a Classe aa Classe 
; 
v F isca 1 de Obras 34 B5 102 121 

• 1 Fiscal de Posturas 30 76 91 108 

M Fiscal de Concessões e 
é 
d Permissões 30 75 90 105 

' o lnspetor Sanitário 15 37 45 53 

N 
; 
v 
• 1 

s Jnspetor de S~úde 08 20 28 
u 
p 

• r 
1 
o 
r 

~ar: -ilor-t·. liQ, (!:I lo\ n2, O!J c;:g 

Sllu~ão no~a Sltu~io ~tlll'IO&" 
(Gr'<JPOilltru Atl~ldôi~S ~ Hí ... l J.lid\0} Carr•lr;, Fl•caz luçlo • IIICJ)4~a 

~tt'QOrla FI.(IC\c;.lal Rtf1l"hlcl;o PWla Cla:u• '""' 
~t•GC~Wvt,..os~~\a ~·3:! " ~-31 "' Fl&eal dril POStura ,.. . ., H ,. ' 

Noi·Z9 ' Flae.al 011 Pos:t ..... as 

,/,gllnto OG SfrYICOf.l'í.Dlto» tfoj-2S " t.W·27 "' 
,. fiGQL ~~~Iii Pet'wllõS~ 

,...,. H. 
Tnci»Ur S;rlit.lrlo ,._, 

' l"'PetOI' ~I til' lO 

"'"" "' ,..., u .. 
t&l-17 I ~-U: ' 

u • • ' • 
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ANEXO li 
(Art. 5g da Le1 n2, de de de 1989) 

Situacão anterior Si tuação nova 
(GrLIPO OUtras Atfv1dades de H'ivel SUperior) carreira Fiscalizaçãc;) e Inspe~ão 

Clltegoria Funcional Referência Padrão Cl~se 

NS-25 VI 
NS-24 v ,. 
NS-23 IV 
NS-22 I!! 
NS-21 !1 
NS-20 I 

Inspetor Saúde 
NS-19 VI 
NS-18 v 
NS-17 IV 
NS-16 I!! 
NS-15 !1 
NS-14 I 

NS-13 IV 
NS-12 !li 
NS-11 !1 

NS-05 a NS-10 I 

(A Comissão do Distrito Federal) 
Publicada no OCN {Seção II).de 3-5-89 

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-An· 
tes de passar à votação daS emendas, a Presi
dência esclarece que a aprovação da Emenda 
n9 4, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Odadania. prejudica a emenda apresentada 
pela Comissão do Distrito Federal. 

Passa-se, portanto, à votação das Emendas 
de n~'~' 1 a 3, da Comissão de Constitulçção, 
Justiça e Odadania. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pa.usa.) 
Aprovadas. 
Em votação a Emenda n" 4, da Comissão 

de Constituição, Justiça e: Odadania. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovada. 
Fi.ca prejudicada a emenda da Comissão 

do Distrito Federal. 
A matéria Vai à Comissão Diretora, para a 

redação fmal. São as seguintes as emendas 
aprovadas: 

EMENDA N• 1 - CCJ 

Dê~se ao art 39, e a seu § 29, do projeto 
a seguinte redação: 

"Art. 39 O ingresso na Carreira de 
que trata o art 19 fa_r~se~á sempre no pa~ 
drão I da 3• classe dos respectivos cargos, 
mediante concurso público, observando 
o disposto no arl 59 desta lei. 

§ 1 Q .................... ___ ,.........,._..."..._ 

§ 29 A promoção obedecerá a crité~ 
rios seletivos, a serem obedecidos através 
da regulamentação própria, associados 
a um sistema de treinamento e qualifi
<::ação destinado a assegurar a perma
nente atualização e elevação do nivel de 
eficiência do funcionalismo." 

EMENDA N• 2- CCJ 

Dê~ se ao § 2" do art 6? do projeto a seguinte 
re:dação: 

"Arl & ···--···---·--··-
§ 1' ...... : .... ·-·----·--··-·---· 
§ 29 O servidor que obtiver a redassi-. 

ficação de que trata este artigo, será posi
cionado no Padrão da Oasse do cargo 
em que for incluído, conforme a posição 
numérica da referência do cargo em 
transformação, na forma do Anexo II des
ta lei." 

EMENDA N• 3- CCJ 

Dê-se ao art. 12 do projeto a seguinte reda
ção: 

"Art 12. Os concursos públicos em 
andamento na data da publicação desta 
lei. para ingresso nas categorias funcio
nais men~ionadas no art 59 serão válidos 
para atendimento ao disposto no art.J9." 

EMENDA N• 4-CCJ 

Dê--se ao art 13 do projeto a seguinte reda
ção: 

"Arl 13. A promoção, a transposi
ção, o ·aproveitamento, o processo sele
tive e a reclassificação a que se refere 
os arts. :39, e 59, 79 e 8~' desta lei somente 
abrangerão servidores conCllrsados e os 
atingidos pela estabilidade prevista no arl 
19 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias da Constituição Fede
ral." 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
Item4: 

Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 
1984 (n9 87{79, nti" Casa de origem), que 
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proíbe a dispensa de empregado aciden
tado, até doze meses após a sua volta 
ao trabalho, nas condições que mencio
na. 

AP~sidência, nos terffiOS do art. ·334, altilea 
a~ do Regimento Interno,-e conforme o P.?lre~er 
n~ 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Leid da Câmara n9 31, .de 1984. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéri_a 
vai ao Arqi.livo, feita a devida comunicação 
do_s Depu~~dos. - -

O _SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item!;: 

Projeto de Lei do Senado n~ 235, de 
1986, de autoria do Senador Jutahy Ma

-gãlhães, que altera a redação dcu:~Jt -~-e. 
da Consolidação das Leis do Tt:~ba1ho~ 
aprovada pelo De<:reto-lei n9 5.452, de 
}9 de maio_ de 1943 e os art.S: }9, 39 e 
79 da Lei n~' 605, de 5 de janeiro de 1949, 
instituindo em 40 horas semanais a dura
ção máxima de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Es
gotada a matéria constãOte da, Ordem do Dia. 
~assa-se, agOra, à votação do Requerimento 
n9 429, ~e 1989, lido no Bq)ediente , de dedi
cação do tempo destinado aos oradores do 
Expediente da sessão do dta 2 de outubro 
para homenagear o "O DiJ)_NacJonal do Verea
dor". 

Em votação. _ 
Os S-rs~ SEini:iélores-qUe o aprovam queiram 

pennanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovado.. .. . . 
Será cwnprida a deliberação do Plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se à apreciação do Requerimento n"' 
430, de ~989, lido no Expediente, em que 
o Senador Francisco Lollemberg solicita auto
rização do Senado para desempenhar missão 
no exterior. 

A proposição depende de parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Concedo a palavra ao nobré Senador WU
son Martins, para proferir o parecer. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB-MS. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores. o parecer 
da Comissão de Relações Exteriofes e Defesa 
Nacional é favorável, uma vez que se trata 
da concessão de autorização para assunto da 
maior relevância, e que se encontra devida
mente justificado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer é favorável. ' 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Está concedida a autorização. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se à apreciação do Requerimento n9 
431, de 1989, lido no Expediente, em que 
o Senador Chagas Rodrigues solicita autori
zação do Senado para desempenhar missão 
no exterior. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Wil
son Martins, para proferir o parecer da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nadonal. 

OSR. WILSON MARTINS (PMDB-MS. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requeri
mento é de autoria do nosso Colega Senador 
Olagas Rodrigues, que, com o mesmo funda
mento dos arts. 55, m, da Constituição, e 40, 
§ l 9,letra a, do Regimento Interno, pede autori
zação para desempenho de missão no exte
rior. 

A matéria, como foi dito na fundamentação 
do parecer sobre o requerimento anterior, tem 
excepdonal importância para o Senado Fede
ral, e está devidamente justificado e funda
mentado. 

O parecer é favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer é favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requeri

mento queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
Está concedida a autorização solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se à apreciação do Requerimento n9 
432, de 1989, lido no Expediente, em que 
o Senador Lourival Baptista solicita autoriza
ção do Senado para desempenhar missão no 
exterior. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mawo 
Benevides, para proferir o parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Naqonal.. 

O SR. l'IAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para proferir parecer. Sem revisão do ora
dor.}~ Sr,_Pr_esldente, Srs. Senadores, solicita 
o nobre Senador Lourival Baptista autorização 
da Casa para desempenhar missão, na confor
midade do que preceibJam os arts. 55, lli, da 
Constituição, e40, § 19, aJínea a, do Regimento 
Interno. 

O nobre Senador por Sergipe deverá parti
Cipar, como convidado, da a~ Reunião da As
sembléia da Organização Mundial do Turismo, 
e a ausência de S. Ex' do Território Nacional 
ocorrerá no período compreendido entre 24 
de agosto e 5 de setembro do corrente ano. 

Tendo sido obedecida a norma que disci
plina a saída de Parlamentares do País para 
cumprimento de missão oficial, o nosso pare
cer, Sr. Presidente é favorável, no sentido de 
que seja expedida a autorização respectiva. 

-- --·-· ·-· 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 

parecer é favorável. 
Em v9tação o requerimento. 
Os Srs. senadores qu~_ o aprovam queiram 

permanecer·sentados..(Pausa.) 
____ Aprovado. · 

-- EStá- conCedida a autorização solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva) -
. Passa-se à apreciação do Requerimento no 

433, de 1989, lido no Expediente, em que 
o Senador Gerson Camata solicita autorização 
do Senado para desempenhar missão no exte-
rior. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides, para proferir o parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. l'IAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para proferir parecer. Sem revisão do ora
dor.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre 
Senador Gerson Cama:ta, que nesta Casa re· 
presenta o Estado do Espírito Santo, foi convi
dado a participar da 8' Reunião da Assembléia 
da Organização Mundial do Twismo, a ser 
realizada em Paris, França, e para isso S. ~ 
solicita a autorização do Sepado Federal, ex 
vi dos arts. 55, DI, da Constituição, e 40, § 
19, alínea a, do Regimento Interno. 

Atendida, portanto, a ~gência prevista na 
Carta Magna e na nossa Lei Interna, somos 
porque se conceda a autorização, permitindo 
a que o Senador- Gerson Camata se ausente 
do País no periodo compreendido entre 24 
de agosto a J9 de setembro do corrente ano. 

Nosso parecer, portanto, é favorável, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
parecer é favorável._ 

Em. votaç~o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pefmanecer seil.tados.(Pausa;) 
Aprovado. 
Está cOncedida a autorização solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva)-Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dival
do Suruagy, cof!1o üder. 

O SR. DNALDO SGRUAGY PRONUN
Cbl DISCUR§i5 QUE, EJYGRE(J(JE À RE-

W"s-iO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTER!ORMEN7E " 

Durante o discurso do Sr. Divaldo Su
ruagy; o Sr.- Iram Saraiva_, 1" Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que 
é ocupllda pelo Sr. Antônio Luiz .Maya, 
Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Diva/do Su
ruagy, o Sr. António Luíz Maya,. Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presí· 
dência, que é- ocupada pelo Sr. Pompeu 
de Sousa, 3P Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Divaldo Su
nJagy, o Sr. Pompeu de SouSa, 3 9 Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro) 
_-:-Concedo a_palavra ao nobre Senador Afon
so Sancho. __ 

O SR. AFONSO SANCHO (CE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores quan
do eu falava oi)tem sobxe o abusivo manifesto 
da CCIT à Nação, que ameaça tirar o sossego 
daqueles que desejam que esta transição de
mocrátiCa ocorra dentro da tranqüilidade, 
aparteava-me o Senador J"arb<iS PaSsarinho, 
dizendo que o manifesto era igual ao de Marx, 
feito em 184 7, e ficou de traz.er aqui, exata.
mente, as reivindicações prindpais desse Ma
nifesto de mais de um século, que diz: 

"Expropriação da propriedade privada 
das terras 

Imposto de renda progressivo 
Abolição da herança 
Banco Nacional que monopolize as 

operações bancárias 
Estatização das ferrovias e dos meios 

de comunicação 
Estatização da indústria 
Trabalho obrlgatódo para todos 
Unificação da indústria com a agricul-

tura - -
Descentralização da população 
Ensino gratuito 
Abolição do trabalho da criança 
Ensino juntamente com o trabalho." 

Sr. Presidente, os nossos Líderes da ccir 
estão recuando 100 anos· pãra vir hoje amea
çar a Nação com a greve geral, um movimento 
que, dizem eles, viria parar a Nação. Beata
mente há 199 anos, Sr. Presidente e Srs. Seria
dores, quando não havia horas extra de traba
lho, quando não havia férias, quando não havia 
139 salário, quando não havia Previdência So
cial, quando não havia gratificações de balan
ço, quando não havia colónias de férias para 
o lazer dos funcionários, quando não havia 
Justiça Trabalhista e, finalmente, departamen
to de recursos humanos nas instituições co
merciais e industriais. 

Sr. Presidente, O Estado de S. Paulo ainda 
hoje volta com um fundamentado e judicioso 
editorial com o título "O recado da CCII"', onde 
se lê, em certos textos: " 

"EstivéSserrios na República Federal 
da Alemanha e seria o caso de levar o 
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Tribunal Constitucional a pronunciar-se 
sobre a organização, se é oú não "consti
tucional", isto é, se pauta sua ação pelos 
princípios e pelas normas fixados na 
Constituição. Como estamos no Brasil e 
aos políticos repugnam ações declarat6-
rias do estilo, cabe apenas registrar que 
a CUT tem pelo menos a transparência 
de dizer ao que velo e quais os métodos 
que empregará para atingir seus objeti
vos." 

Mais adiante o jornal diz: 

"A Cill tem como objetivo principal 
para os próximos meses a conquista do 
sindicato dos Eletrlcltários de São Paulo. 
Esse sindicato é peça importante no de
senvolvimento da ação @n_tic;::onstit~Jcional 
da cur, tomada a expressão anticonsti
tucional neste sentido de que a ação da 
Central Única dos Trabalhadores violeOta 
o espírito, quando não o texto da Carta 
Magna. Depois da conquista do Sindica
to, ou concomitante _c:ta_$. movimentos pa
ra tanto, a COT cuidará daquilo_que cha
ma de preparação intensa dos trabalha
dorespara enfrentar a crise ec.onômica e 
a hiperinflação." 

Sr. Presidente, o editorial de_ O_ Estado de 
S. Paulo é muito rico em detalhes e em adver
·tências, de forma que, se volto a tratar do 
assunto, é porque entéhdo que todo brasileiro 
bem intencionado se preocupa quando meia 
dúzia de lideranças irresponsáveis ameaçam 
a Nação impunemente, como se o Paf_s esti
vesse entregue somente elas, não tivéssemos 
Forças Armadas, Governo, Congresso, final
mente hão tivéssemos nada> elas é quem dita
riam as ordens para que fossem cumpridas. 

Como sou um daqueles que não aceitam 
isso nem em sonho, volto à bibuna para lançar 
o meu protesto e solicitar que conste dos Anais 
da Casa o ·editorial de O Estado de S. Paulo, 
o recado da ccrr, com o objetivo de que, no 
futuro, saibamos analisar se essas ameaças 
vão-se realmente concretizar. (Multo bem!) 

DOCGMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. AFONSO SANCHO EM SE;U D/S
CCJRSO: 

Quarta-feira, 23 de agosto de 1989 
Notas e Jnfonnações 

O RECADO DA CUT 

Com relação ao documento da cur, que 
diwlgamos domingo último, a questão mais 
importante não é saber ao certo se a entidade 
está ou não preparando a greve geral para 
antes das eleições. Com efeito, não é aí que 
está o busilis, mas no conteúdo e na lingua
gem do documento, vazado em termos que 
lembram as análises stalinlstas dos anos 30, 
ou tentativas de interpretação da realidade fei
tas por trotskistas depois da morte de seu guia 
espiritual. o documento da cur é antidemo
crático não pelo que diz, mas pelo que pennite 
entrever da mentalidade que inspira as ações 
dessa Central sindical. Estivéssemos na Repúe 
blica Federal da Alemanha e seria o caso de 
levar o Tribunal ConstibJcional a pronunciar
~ sobre a organizaçãq. se é ou não "co~-

cional" isto é, se pauta sua açáo pelos princí
pios e pelas normas fixados na Constituição. 
Como estamos no Brasil e aos políticos repug
nam ações çl.eçlarat6rias do estilo, cabe ape
nas registrar que a CUT tem pelo menos a 
ttan$parência de dizer ao que veto e quais 
os métodos que empregará para atingir seus 
objetivos.. . 

O priricipal ObjétiVo da CUf ·não é fazer ·a 
greve geral, nem multo menos eleger o Sr. 
Luis Jgnácio Lula da Silva para a Presidência 
da República. Tudo o que ela vem fazendo 
de algum tempo para cá é sabotar a campa
nha do candidato de uma das aJas do PT, 
ala essa que, premida peJo ataque da extrema 
esquerda, passa a denunciar aqueles que, no 
partido e na pr6prla CCIT, acreditam chegar 
ao poder por outros meios distintos das vias 
democráticas. Começando a isolar-se no meio 
sindical, seja em conseqüência da estratégia 
do "sindicalismo de resultados", seja em con
seqüência da tomada de consciência por parte 
dos trabalhadores de que mais importante do 
que uma bela palavra de ordem é um aumento 
real de salário, a CGT tem comCJ objetivo prin
cipal para os pr6ximos meses a conquista do 
Sindicato dos Eletricitários de_ São Paulo. Esse 
sindicato é peça importante no desenvolvi
mento da açáo anticonstitucional da car, to
mada a expressão anticonstitucional neste 
sentido de que a ação da Central Única dos 
Trabalhadores violenta o espirita, quando não 
o texto _da Carta Magna. Depois da conquista 
do Sindicato, ou concomitante aos movimen
tos para tanto, a car cuidará daquüo que cha
ma de preparação intensa. dos Trabalhadores 
para enfrentar a crise econômica e a hiperin· 
fiação. 

Muito embora o objetivo principal da ação 
seja controlar as empresas produtoras e distri
buidoras de eletrlcidade no Estado de São 
Paulo - o que lhe daria poder político muito 
além do que se pode imaginar à primeira vista 
-;a Cenb'al do Sr. Jair MenegueUi (que urna 
vez já denunciamos como agente provocador 
a serviço de forças interessadas na desesta
bilização do processo democrático) pretende 
preparar urii.a greve geral pré-eleitoral com 
o objetivo de auxiliar - santa ingenuidade! 
~a campanha de wn "candidato de classe". 
É a palavra greve geral que assusta quantos 
-~~em o documento. Na realidade, a COT sabe 
que a greve geral não será geral e que o "can
didato de classe", na espécie o Sr. Luís lgnácio 
Lula da Silva, não tem condições de Vit6ria. 
Por i$so, d~pois de reconhecer a realidade, 
e tendo erlt vista que o candidato do PT não 
será eJeito, a cur diz estar-se preparando para 
aquilo que no documento se denomina de 
"próximo Peifudo ". Este terá sabor stalinista 
ou _trotskista, a julgar pela descrição do que 
será: "O Q.r6ximo período (o subseqOente às 
eleições, NDR) será marcado por choques vio
lentos entre a classe trabalhadora, a burguesia 
eogovemo"J 

O _documento, cujas principais partes publi
camos domingo, não deve causar espanto a 
quantos conhecem o sindicalismo brasileiro 
e em especial acompanham a cur desde que 
se fundou como movimento contestat6rio do 

sistema capitalista. O que surpreende é a de
senvoltura com que a Central explicita seus 
objetivos e suas táticas, e,omo se __ não temesse 
reação alguma da parte de ninguém, ou como 
se tivesse a certeza de que os esforços que 
vem desenvolvendo para comprometer a clas
se trabalhadora nas ações de uma pequena 
rrúnoria de marxistas fora ~ época não serão 
contrariados de maneira alguma. , 

Até certo ponto, a CUT tem mOtivos para 
acreditar que sua aÇ:ão náo ençontra resistên
Cias- exceto as que são oferecidas pelo "sin
dicalismo de resultados", num confronto que 
já escapa da 6rbita puramente $indicai e co
meça a entrar para outra categoria de ações, 
mais mafiosas do que sindicais. É que, apesar 
de toda a hostilidade manifesta da CUT ao 
governo da burguesia e das classes dominan
tes, organização anticonstitucional .;lliguma se 
beneficiou tanto quanto ela do esquecimento 
da Assembléia Nacional Constituinte ao tratar 
da questão das subvenções estrangeiras para 
organizações naciona[s. No casa dos partidos 
políticos, a Constituição é explícita; "Art.. 17 
- É livre a criação ... de partidos políticos ... 
obseJVa.dos os seguintes preceitos: ... O-proi
bição de re<:ebimento de recursos financeiros 
de entidades ou governos estrangeiros ou de 
subordinação a estes". No que tange aos sindi
catos, todavia, de muito maior Peso na forma
ção da opinião pública e de muito maior in
fluência na vida econômica, politica e social 
do País, a Constituição é omissa. Por isso, 
a cur pode alardear receber alguns poucos 
mllhões de dólares desta fonte, ou outr_os tro
cados de outra, suficientes no entanto para 
instalar e fazer funcionar ~scolas de prepa
ração de quadros e comprar equipamento pa
ra montar uma estação emissora de rádio e 
televisão. 

É com esses instrumentos em mãos e diri
gida por urn grupo de pessoas que acreditam 
na violência da CCIT se prepara para as tarefas 
do "próximo perlodo": conquistar o Sindicato 
dos Eletrfcitários, isto é, ter a possjbilidade de 
decretar o b!ack-out no Estado de São Paulo 
e organizar as manifestações de rua que com
provem que o período pós-eleitoral serâ mar
cado por "choques violentos entre a classe 
trabalhadora, a burguesia e o governo". O re
cado foi dado com toda a clareza; s6 não o 
entende quem nãó quer ver as coisas como 
elas realmente são. 

Durante_ o discurso do Sr. Afonso San
cho, o Sr. Ndson Carneiro~ Presidente~ 
deixa cadeúa da pres!déncla, que é ocu-
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secre
tfuio. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo _ _a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevldes. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, em 30 de junho pas
sado, aprovou o Senado Federal o Projeto de 
Lei da Câmara n~> 9, de 1989 (n9 1.710 na 
Casa de origem) que regulamenta o arl 159, 
inciso I, alínea c da Constituição Federal, insti
tuinctq os Fundos O:mstituCI..dona~ do Norte, 
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Nordeste e Centro-Oesfe -e dá outras provi
dências. 

Conforme recordam os eminentes Senado
res, e9IDeleceu a Constituição, no citado dis
positivo, a destinação de três por cento do 
Imposto sobre a Renda e proventos de qual
quer natureza e soPre Produtos Industrializa
dos para aplicação no setor produtivo daque
las regiões. 

O obj'etivo claro dos ilustres constituintes 
foi assegurar para as áreas deprimidas do País 
um conjunto de instrumentos tuja eficácia 
contribuísse decisivamente para o soergui
mento social e econômico das populações 
ali residentes. 

Ressaltando apenas as principais medidas 
adotadas, permitimo-nos mencionar a nova 
estrutura do Planejamento Nacional e Regio
nal, a criação de_ novas características para 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecen
do-se a regionalização dos Orçamentos, além 
da criação de um instrumento de fmancia
mento para as atividades produtivas - sem
pre com o propósito de incrementar-se o volu
me de recursos apra o Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste - áreas menos aquinhoadas tradi
cionahnente, sob o aspecto financeiro. Nesse 
mesmo contexto se insere, ainda, a distribui
ção mais equitativa de tributos arrecadados, 
entre a União, Distrito Federal, Estados e Muni
cípios. 

Por essas razões, é que fomos tomados de 
surpresa com a informação constante da Ga
zeta Mercantil, edição do dia 18 de agosto 
do corrente e sob o titulo "Os Recursos para 
o Plantio". -

Diz textualmente a correspon:dente do men
cionado jornal: 

"Para completar o orçamento que esta
rá disporúvel ao setor rural, a área econô
mica do Governo irá lançar mão de recur
sos assegurados pelo artigo 159 da COns
tituição às regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, afirmou o Ministro da Agricul-
tura,lris Rezende". . 

Custa-nos acreditar que o propósito claro 
dos constit:Wntes brasileiros de dotar as deno
minadas regiões periféricas de alguns recur
sos adicionaiS para seu desenvolvimento seja 
neutralizado por medidas adotadas pelo Con
selho Monetário Nac:ional, ora reunido frus
trando-se todas as eXpectativas de novos in
vestimentos que representam as aspirações 
reg[onais. 

Conhecemos bem, aqui, no Senado Fede
ral, as reais dificuldades financeiras em que 
se encontra o Executivo. Compreendemos 
perfeitamente as providências tomadas pelo 
Governo, com vistas ao controle de tão delica
da situação. 

Entretanto, em respeito ao espírito que ani
mou os Constituintes brasileiros, manifesta
mos nossa profunda preocupação e também 
nosso total repúdio à adoção de tão inopor
tuna medida, pelo Conselho Monetário Nacio
nal na tarde de hoje. Com efeito, o custeio 
agrícola, que deve contar com fontes especi
ficas de recursos, absotveria os ganhos fman
ceiros representados pelos Fundos Constitu-

donals do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Ficariam fruStradaidOdilS as eXpectativas de 
investimentoS do reter prOdutivo dessas re
Qiões e, mais uma ve~. a exemplo do que, 
reiteradamente ocorreu no regime autoritário, 
novas promessas seriam feitas às áreas pobres 
do País, sempre descumpridas, porém, na exe
cução dos orçamentos, confirmando-se a 
grani::l.e distância entre a retórica e a prática. 
Por~çlo isso, lanço meu veemente apelO 

ao eminente líder do Governo, no Senado, 
senador Saldanha Derzi paia que obtenha 
sem qualquer tardança esclarecimento defini
tivo sobre tão prejudicial medida:. E com esse 
esclarecimento tranqüilize os representantes 
das três macro-regiões do País com a certeza 
de que o Conselho Monetário Nacional, de 
maneira nenhwna, adotará tão negativa provi
dência. 

O que-se sabe, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é que, reunido na tarde de hoje, o Conse
lho Monetário Nacional deverá acolher um vo
to, não sei se do Ministro da Agricultura ou 
se do próprio Titular das Finanças, Dr. Maílson 
da N.óbrega, açambarcando os recursos do 
Fundo COnstitucional exdusivamente para o 
custeio agricola. 

Não somos contra, Sr. Presidente, a que 
se ofereça uma sustentação financeira ime
diata para o custeio agrícola, mas as fontes 
a ele destinadas devem ser buscadas em ou
tras dotaÇões do Governo: Não naquela em 
que já há uma destinação específica originada 
do art. 159 constante na Carta Magna em vi
gor. D.ãí a minha surpresa e, mais do que 
surpresa, a minha estranheza diante dessa de
cisão iminente do Conselho Monetário Nacio
nal, que vai retirar toda e qualquer perspectiva 
de o Fundo Constitucional atender ao Norte, 
ao Nordeste e ao Centro-Oeste brasileiros. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V Ex' 
um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES-Concedo 
o aparte,_com imenso prazer, ao eminente Se
nador Afonso Sancho. 

O Sr. AfonsO Sancho_- Senador Mauro 
Benevides, é inacreditável o que V. Ex!' está 
dizendo, porque aí deixa-se de se acreditar 
em tudo o que o Governo acena para o Nor
deSte~ Eu até aceitaria que um percentual da
queles meios fosse aplicado em beneficio do 
pequeno e médio agricultor, mas destinar 
aqueles meios apenas para a produção agrí
cola é um verdadeiro crime, é uma verdadeira 
enganação do Governo para com o Nordeste. 
Não me quero adiantar, porque realmente não 
vi esse voto: Às veies, a imprensa - e eu 
falo de cátedra, porq1;1e sou da imprensa -
náo. inv~nta, mas aumenta. 

. Ó SR- MAURO BENEVIDES - V. Ex' 
é Diretor de um dos mais importantes perió
dicos do Nordeste, Tribuna do Ceará. 

O Sr. Afonso Sancho- Gostaria de ver 
este voto, porque isso _é um absurdo] Se isso 
acontecer, a Bancada do Nordeste tem que 
ir ao Presidente da República, para que Sua 
Excelência mande suspender essa decisão. 
Não há nenhuma justificativa para o Governo 

fazer tãffianho _atentado a uma medida conse
guida com tanto sacrifício, com tanto_ esforço, 
com tanta abnegaçã.o, por parte dos nossos 
colegas do Norte __ e Nordeste, com··o- apoio _ 
do Centro-sul e do Centro-Oeste. 

O SR. MAURO BENEVJDES - Nobre 
Senador AfonSo SãnCho, V. ~ coloca muito 
bem a questão, quando, comjustificada indig
nação, mostra que o Governo F ederaJ nãO 
podia frustrar essas três Regiões do País, lan
çando mão daqueles recursos, que foram alo
cados em razão de uma norma constitucional, 
aprovada unanimemente peJa Assembléia Na
cional Constituinte, da qual se originou o art 
159 e mais precisainente a alinea c, -que favo
rece com 3% da arrecadação da União as 
três citadas faixas geográficas do País a que 
recentemente aludi. 

A Gazeta Mercantil- e VLE:xl', nobre Sena
dor Afonso Sancho, bem o sabe- tem jorna
listas com especialização em obter, para co
mentar, aqueles informes relacionados ,com 
a vida econômica e fmanceira do Pais. 

Se este importante órgão da imprensa brasi
leira dívuJga tal matéria, que, até este momen
to, não sofreu o _crivo de qualquer contestação, 
nem do Ministro da Agricultun;t, nem do Minis
tro da Fazenda, o_ nosso deVer, o- de V. Ex' 
e o meu próprio, era exatamente este que ago
ra adotamos: ocupar a tribuna do Senado Fe
deral, na tarde de hoje, profligar esse compor
tamento do Governo, caso o Conselho Mone
tário Nacional venha a acolher uma propo
sição com o apoio do Ministro da Agricultura 
e coin o dos demais integrantes daquele Cole
giada. 

Portanto, o posicionamento que assumi
mos neste instante, V. EX' e eu, Representantes 
do Nordeste, em defesa também do Norte 
e do Centro-Oeste, deve valer como adver
tência vigorosa. veemente, patética mesmo, 
para que não se perprete esse crime que inva
lida, Sr. Presidente Pompeu de Sousa, o esfor
ço que despenden10s, durante a Assembléia 
Nacional Constituinte, para garantir esses re
cursos que se somariam a outros programas 
específicos do Governo, como é o custeio agrí
cola, para, dessa forma, favorecermos o setor 
produtivo dessas três Regiões do País. 

fica, aqui, Sr. Presidente, a nossa adver
tência; fica aqui a nossa solicitação ao Líder 
do Governo, e fica, neste momento, um apelo 
para que não se concretize essa ameaça que 
atinge tão drasticamente o Norte, o Nordeste 
e o Centro-Oeste brasileiros. 

Sr. presidente, Srs. Senadores, outro aSsun
to me. traz à tribuna. 

A 9 de agosto, foi comemorado, em meio 
a significativas festividades, o 259 aniversário 
de instalação da Diocese de Crateús, no Ce"ará, 
à cuja frente_ se encontra, por todo esse apre
ciável lapso de tempo, Dom Antonio Batista 
Fragoso, figura destacada do Episcopado bra
sileiro. 

O evento foi festejado pOr todos os segmen
tos da sociedade, radicados naquela faixa do 
território cearense, contando com a partici
pação de prelados de outros recantos do País, 
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notadamente os bispos de Volta Redonda e 
João Pessoa. 

Cerca de 30 sacerdotes concelebraram mis
sa gratulatória, com homilia a cargo de Dom 
Fragoso, que repassou as lut,as do "Povo de 
Deus em busca de liberação" - lema que 
irisp[rou toda a programação cumprfda para 
realce do evento. 

Instituída ao tempo do Concilio Vaticano 11, 
coube ao Papa Paulo VI nomear o primeiro 
Bispo de Crateús, recaindo a escolha em Dom 
Antonio Fragoso, que vem empreendendo ali 
um amplo programa de conscientizaçâo dos 
fiéis, que nele vêm um Antistite dinâmico, vol
tado para uma maJor identificação com os 
seus jurisdicionados. 

Incompreendido, às vezes, pelos poderosos, 
na sua ação evangelizadora, o Bispo de Cra
teús impôs-se ao respeito da comunidade bra
sllelra, defendendo os seus pontos de vista 
com coerência, decisão e firmeza. 

Em nenhum momento, rriesmo nas fases 
mais difíceis do autoritarismo, deixou de de
fender os postulados da Igreja, fazendo-o de 
forma a melhor situar os pobres e margina
lizados. 

As Comunidades Eclesiais de Base tiveram 
sempre o seu estímulo pessoal na tarefa a 
que se vêm entregando de preparar os fiéis 
para melhor colaborarem na formação cristã 
de suas respectivas famílias. 

Na área de sua atuação pastoral, Dom Anto
nio Fragoso estimulou, com 12 cidades inte
rioranas, a estruturação de 700 CEB's, num 
esforço de conscientização que o identifica 
como o bispo dedicado à formação de sua 
gente. 

Com tantas credenciais e um expressivo 
acervo de realizações, o titular da Diocese de 
Crateús foi alvo, na defluência do 259 aniver
sário de atuação - na Zona Norte e na faixa 
dos lnhamus - por onde se estende o seu 
pastoreio, de testemunhos de reconhecimen
to ao seu benfazejo apostolado. 

Cuinprimentando-o pela auspiciosa data, 
faço votos por que a linha de atuação de Dom 
Fragoso continue a inspirar as entidades reli
giosas e laicas na obra a que se entregaram, 
com tanta pertinência e desvelo. 

A minha homenagem, pois, a todos quan
tos, nestes 25 anos, colaboraram com Dom 
FragosO em seus misteres episcopais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lou
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. a revista Veja,em sua 
edição de 9 de agosto passpdo, divulgou uma 
entrevista do empresário Angelo caJmon de 
Sá, cuja transcendental importância decorre 
da seriedade, realísmo, objetividade e, sobre
tudo, extrema sinceridade e coragem na abor
dagem dos problemas básicos da economia, 
das finanças e da administração, nesta difícil 
e turbulenta conjunb.lra inflacionária e reces
siva que a Nação brasileira vem enfrentando. 

Aos 53 anos de idade, o Engenheiro Ángelo 
Calmon de _.Sá, ex-Presidente do Banco do 
Brasil e Ministro da Indústria e do Comércio, 
preside, atualmente, o poderoso grupo finan
ceiro do Banco Económico, que abrange um 
elenco de mais de quarenta empresas que 
desenvolvem suas atividades no âmbito da pe
troquímica, da agropecuária, do turismo, _da 
hotelaria e do comércio. 

Tendo sido membro do Conselho Mone
tário Nacional durante doze anos, a trajetória 
político-administrativa desse insjgne enge
nheiro, administrador e fmancista; sempre foi 
brilhante e fecunda, demonstrando perante a 
Nação brasileira os excepcionais atributos da 
invulgar personaJidade de Ângelo CaJmon de 
Sá. 

Apesar do perverso elenco das dificulda<;!.es 
e desafios que o Brasil vem enfrentando, An
gelo Calmon de Sá resume as suas convicções 
afirmando: 

"_Chega de pessimismo" _e acentua que 
_"ás medidas de combate à inflação devem 
ser duras para políticos, empresários, sindica
tos. Deve haver consenso sobre o seu conteú
do" •.. e assim por ~diante. 

A entrevista de Angelo Calmon de Sá é um 
documento de valor permanente, digno da re
flexão de todos os brasileiros responsáveis e 
representa, na verdade, uma valiosa contri
buição ao equacionamento e solução dos pro
blemas econôm[co-socfais do País. 

São estas as razões que me levam a reque
rer a incorporação dessa históric-a e oportuna 
entrevista ao texto dessas sucintas conside
rações. 

Ao encerrá-las. felicito esse meu dileto ami
go de muitos anos, enaltecendo-o pelo muito 
que fez e continua fazendo pelo Brasil. (Muito 
beml Palmas.) 

DO<X1MENTO A QUE SE REFERE O 
SR. L()(JRJVAL BAPTiSTA EM SEU DIS
CURSO. 

Entrevista: Ângelo Calmon de Sá 

CHEGA DE PESSIMISMO 

O banqueiro díz que muita gente ga
nhou com a inflação e que está na hora 
de derrotá-la, pois a maioria da população 
perde há muito tempo 

Por Caco de Paula 

Presidente do Banco do Brasil e ministro 
da Indústria e do Comércio no governo do 
presidente Ernesto Geisel, o engenheiro Ânge
lo Calmon de Sá é um profundo conhecedor 
da máquina pública, de suas virtudes e seus 
defeitos. Desde 1971, à exceção do período 
em que esteve no governo, Calmon preside 
um banco privado, o Econômico, da Bahia. 
Além do setor financeiro, o Econômtco esten
de suas atividades por oUtras quarenta empre
sas que atuam em ramos que vão do petroqui
mico ao hoteleiro, passando pelo agropecuá
rio. 

Calmon, portanto, também conhece as vir
rudes e os defeitos da irüciativa privada. Por 
Isso, ele se sente à vontade para mostrar como 
a inflação beneficiou muita gente, de indus-

triais a fazendeiros. "Não quero criticar nin
guém, porque nós, como grupo, também nos 
beneficiamoS dela", completa Ca1mon de Sá. 
Com 53 anos de idade, moràdor de Salvador, 
sua terra natal, Calmon passou relativamente 
cedo por uma boa quantidade de experiências 
na administração financeira, enquanto parale
lamente compôs como um dos membros o 
Conselho Monetário Nacional durante doze 
anos. A soma dessas experiências todas lhe 
dá hoje a convicção de que o Brasil precisa 
de um "remédio amargo" para estancar o 
atual processo inflacionário. A fórmula do re
médio não teria nada de novo. Seria o tripé 
que o governo Samey tentou aplicar no Plano 
Verão: austeridade pública, privatização e ajus
te fiscal, este último urha expressão elegante 
para designar o sempre mal recebido aumen
to de impostos. "O problema é que sempre 
que se fala em tomar essas três medidas duas 
delas são abandonadas por pressão da própria 
sociedade", diz ele. "O governo nunca conse
gue ser austero e muito menos privatizar, mas 
ele não é o único culpado por isso, embora 
seja sempre apresentado nesse papel". Na· se
mana passada, Calmon recebeu Vey'"a para a 
seguinte entrevista: 

Veja -Há quem diga que chegaremos ao 
final deste ano com uma inflação superior a 
50%. O senhor acreditã nessa previsão? 

Calmon -Eu não _acho que a inflação che
gará a tanto nem que possamos coo.struir na
da neste país com tanto pessimismo. Deve
mos ser otimistas com realismo. A inflação 
está realmente muito elevada e extremamente 
perigosa. Mas nós já tivemos exemplos, aqui 
meSmo na América Latina, de países que r::ura
ram sua inflação, como a Bolívia ou a Argen
tina, que fez um programa não muito diferente 
do boliviano. Na Espanha, que tinha um nível 
de inflação incrivelmente mais modesto que 
o nos.so, um primeiro-ministro sOcialista im
plantou um programa que levou o país a viver 
wn ano com nível de desemprego de 21%. 
É possível combater a inflação, mas não se 
pode pensar que vamos conseguir fazer isso 
sem pagar nenhum preço. Será, inevitável um 
reméctio amargo, pois na aritmética não há 
mágicas. Podemos fazer tudo o que quiser
mos, mas chega um momento em.-que é a 
hora da verdade e dois mais dois são quatro. 

Veja-A hora da verdade pode chegar antes 
das eleições? 

Calmon -Eu acho que deveria chegar, mas 
a possibilidade real de que o remédio amargo 
seja aplicado é mínima. Ela_está muito mais 
nas mãos do Congresso do que nas do presi
dente Samey. O presidente do Sehado, Nelson 
Carneiro, vem tentando algo nesse sentido, 
mas não sei se dará resultado, porque ele tem 
que buscar um certo consenso nacional sobre 
o assunto. Deverá ser, sem. dúvida, uma me
dida amarga para todos, empresários, sindica~ 
tos, políticos. Talvez fosse bom ter até a partici
pação dos candidatos à Presidência. Mas difi
cilmente haveria unanimidade entre eles por
que há alguns que_ainda têm dúvidas quanto 
ao processo _de privatização, o que é uma in
sensatez. Atualmente a Polônia tem seu pro-
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jeto de privatização e até ã Rússia procura 
capitaJ estrangeiro para diminuir a presença 
do Estado em sua economia. Todos os países 
da Europa Oriental procuram esse caminho. 
Até mesmo o governo argentino já enviou uma 
mensagem ao Congresso admitindo privatizar 
a Yacimientos Petrolíferos. a estatal do petró
leo de lá. fundada trinta anos antes da Petro
brás. 

Veja -O senhor acredita que justamente 
os políticos, especialmente os candidatos à 
Presidênda, que dependem de votos, seriam 
capazes de ministrar wn remédio amargo ao 
país? 

Cal mon-O ministro da Fazenda da Bolívia, 
Gonsalo Sandez de Lozada, foi o responsável 
pelo remédio amargo dado aos bolivianos e 
acaba de ser eleito presidente. A sociedade 
brasileira já toma um remédio extremamente 
amargo que se chama inflação. Muitas vezes 
não percebe isso. Estamos num país onde 
pessoas humildes do interior com uma peque
na poupança reclamam dos planos de estabili
zação, que abaixam a inflação. "Com a infla
ção tna,ior, minha poupança rende mais, dou
tor", já me disse uma viúva no interior da Ba
hia. Mas há uma parcela ainda maior da popll· 
lação que só ganha o suficiente para se ali
mentar. Essa-tem tomado o remédlo amargo 
todos os dias e já não acredita nos meios 
remédios que foram adotados. Está na hora 
de os políticos entenderem que há urna par
cela da população para a qual o remédio foi 
sempre amargo. 

Veja -Os bancos acabam de fazer suas 
contas do semestre. Pelos balancetes que têm 
sido publicados, os bancos estão tendo 6timos 
resultados, não? 

Calmon ~lha, eu diria que o lucro dos 
bancos não evoluíram nem em termos de ren
tabilidade sobre o património. Acaram mais 
ou menos. O nosso melhorou um pouco, mas 
de um modo geral nem todos melhoraram. 
O próprio Bradesco, que é o mais represen
tativo de todos, não teve o mesmo nível de 
rentabilidade sobre o patrimônio líquido que 
no semestre passado. Agora, se você consi
derar a evolução dos salários dos bancários 
- para falar só dessa área-, constatará que 
eles evoluíram mais do que o lucro dos ban
cos. 

Veja -As empresas têm ganho bastante 
com aplicações financeiras e evitam fazer no
VO$ investimentos na área de produção. Isso 
não será medo da hiperinflação? 

Ca!mon -Jião acredito que a hiperinflação 
possa nos pegar, como muitos diz.em por aí. 
Para evitá-la, há uma receita muito simples, 
que não fui eu quem inventou. Foi o que o 
governo pretendeu fazer no Plano Verão: prati
car austeridade, promover um intenso pro
cesso de privatização e um ajuste fiscal. Se 
fizer essas três coJsas, nessa ordem, dá certo. 
Mas o governo acaba sempre deixando de 
fazer a primeira e a segunda e s6 faz a terceira 
Quando fizer as três, o governo verá cair verti
ginosamente sua necessidade de lançar mão 
da poupança privada. E aí não haverá mais 
dúvidas, os empresários irão todos colocar seu 
dinheiro no seu próprio negócio. 

Vejo -A. inflação é wn bom negóciO para 
alguém no Brasil? 

Cslmon -Já foi um ótimo negócio para 
muita gente e por bastante tempo. Na dêcada 
de 70 e ainda no com-eço dos anos 80, a 
inflação trouxe grandes benefícios para uma 
parte_ importante da sociedade brasileira, re
presentada por lideranças de setores que têm 
expressão na economia nacional. 

Veja~- Quem são eles? 

Calmon- Todos os cjue tomaram créditOs 
subsidiados neste pafs, quando eles eram da
dos a uma taxa de juros. Ganharam com isso 
espresários do setor agrícola, industriais. Ga
nharam também os mutuários do Sistema Fi
nanceiro de habitação que assinaram seus 
contratos até 1987. No caso dos setores agrí
cola e industrial não foram todos os empre.
sários que se ben'eficiaram. Os créditos subsi
diados para a indústria eram tomados, em 
alguns casos, por prazos muito longos. No 
período de 1974 a 1976, inclusive, o BNDES 
dava os empréstimos a taxas de juros prefixa
dos em 24%. Quem tomava esse tipo de em
préstimo previa pagá-lo com o resultado da 
sua produção de um ou dois anos. À medida 
que a inflação crescia e o custo de seu emprés
timo continuava ftxO, sem correção, o índus
trial passava a necessitar de muito menos vo
lume de sua produção _para pagar o emprég.. 
timo. No caso dos empresários rurais acon
tecia a mesma coisa. Um agricultor calculava 
que deveria pagar a cada mês, o equivalente 
a dez sacos de soja, café, milho ou cacau 
pelo empréstimo que havia tomado. Com a 
inflação .e-o reajustamento do preço dos pro
dutos, ele acabava pagando apenas uma fra
ção daquilo que havia inicialmente planejado. 
Para essas pessoas ficou muito fácil rir com 
o aumento da inflação. 

Veja-:-- O grupo que o senhor dirige tem 
negócios nessas áreas beneficiadÇtS pela infla
ção, como agricultura e indústria. O seu grupo 
também, lucrou com a inflação? 

Calmon- O sistema beneficiou todas as 
empresas que tomaram empréstimos subsi
diados. Foram mw'tosos grandes empresários 
brasileiros beneficiados pela inflação. Como 
grupo, também fomos beneficiários desse sis
tema. Mas, quando levando _essa questão, falo 
à vontade, sem querer criticar ninguém. A ver
dade é que ninguém imaginou que a inflação 
pudesse crescer tanto, proVÇ~cando as distor
ções que provocou. Os créditos subsidiados 
tinham o objetivo de incentivar os empresários 
nacionais para que eles impulsionassem o 
prOCl!SSO" de industrialização do país, mas nun
ca se imaginou que os subsidias ficassem do 
tamanho que ficaram. Eu estava no governo 
na épac:a-, já no final da gestão do Presidente 
Geisel, e todos n6s nos preocupamos porque 
a conta dos subsídios ja estava grande demais. 
Não havia corno pagá-la. O BNDES foi o pri
meiro a abandonar os créditos subsidiados 
na época. Já os subsídios no crédito rural du
raram por muitos anos. Às vezes eles eram 
extintos, mas voltavam por causa das pres
sões. A anistia das dívidas _dos agricultores 
aprovada na Constituinte foi a ú1tima dessas 

pressões. Felizmente, não foi tão ampla quan· 
to se __ queria inicialmente. 

Veja- Como os mutuários do Sistema Fi
nanceiro de Habitação ganharam com a infla
ção? 

Caimon- No final do Governo Figueiredo 
e início do Governo Samey, que inaugurou 
a proposta do ludo pelo Social", não houve 
calma suficiente para analisar o problema dos 
mutuários do SFH. Havia algo como 3,5 mi
lhões de_mutuários no sistema, e, desses, cer
ca de 10% estavam em verdadeiras dificul
dades. Foram aqueles que adquiriram seus 
imóveis entre 1982 e 1984 que vinham sendo 
sacrificados pela política salarial que foi imple. 
mentada por um determinado periodo e que 
não dava reajustes correspondente à variação 
das prestações da casa própria. Houve uma 
grita geral, e um reajuste que, na época, preci
sava ser da ordem de 200% foi cortado à 
metade. Essé beneficio foi dado para todos, 
não só para esses 10% que estavam em difi. 
culdades. -Os mutuários que compraram suas 
casas até dezetnbro de 1987 não pagam hoje, 
por mês, nem os juros do financiamento que 
tomaram. Eu sei disso porque eu mesmo pa
go os apartamentos que dei a minha cozi
nheira e a meu motorista. Um custa 2 cruzados 
novos e o outro, 5 cruzados por mês. É uma 
piada. 

Veja- Os exportadores também ganha
ram com a inflação? 

Caimon-Também. Havia a famosa Rescr 
lução n? 71, que dava créditos a taxas fixas 
aos exportadores. À medida que a inflação 
crescia, a taxa fixa proporc:fonava um ganho 
imediato para o tomador desse crédito. _ 

Veja- Os lucros com inflação são coisa 
s6 do passado? 

Ca!mon- Eu diria que hoje há quase um 
consenso de que a inflação não é um bom 
negócio. Quase. Os créditos subsidiados aca
baram, mas as classes ou representantes de 
classes importantes- que têm poder de fogo 
sobre o goverho- na verdade não são muito 
contra a inflação, por terem se beneficiado 
dela no passado. Não há ainda um repúdio 
à inflação dentro da sociedade brasileira e se 
cômeça a haver algum sinal nesse sentido 
é por causa dos níveis que ela vem atingindo. 

Veja- Quando diz isso o senhor até lembra 
o antigo bordão usado por Leonel Brizola a 
respeito das "elites brasileiras que mamaram 
nas tetas do governo" ... 

Calmon- Eu não concordo com o que ele 
diz porque não se pode considerar os produ· 
tores rurais como elite. São, digamos, uma 
parcela que tem, sim, um certo poder de fogo. 
Agora, hã uma parcela enorme da sociedade 
brasileira que, sem dúvida alguma, ficou com
pletamente à margem de qualquer desses be
neficlo_s._E é eSsa parcela que, frtrave~.do seu 
voto, tem demonstrado que não concorda 
com as nomeações feitas aos milharesno ser
viço púbUco, com o inchaço da máquina esta
taL São as pessoas das camadas ma!s pobres 
da população que deveriam ser assistidas com 
os recursos do Erário que são gastos com 
funcionários a mais nas máquinas da admin~is-
tração pública, ou seus erros. Quando Q rea· 
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juste da casa própria foi feito nwn vaJor muito 
menor do que seria necessário, quem pagou 
a conta foi a viúva. Isto é, n6s, a sociedade 
brasileira como um todo. incluindo aí a parcela 
da sociedade que ficou completamente mar-
ginalizada dos benefícioS. - -

Veja- Essa "viúva", como o senhor diz, pa
ga impostos de mais hoje? 

se monta umca_ equipe de governo em tão pou
co tempo. Quem já foi governo sabe que_ não 
é tão fácil arranjar dois ministros da área eco
n~mlca-qtie sejam profissionais, competentes, 
sérios, absolutamente honestos, com moral 
inatacável, sem nenhuma ambição política 
que só tenham por objetivo servir ao país. Maíl
son da Nóbrega e João Batista de Abreu têm 
e~s características, e tenho certeza de que 
darão todas as informações e colaborações 
ne_cessárias ao novo governo que se formar. 
Mesmo porque, quem for para o governo vai 
fazer muitas das coisas que esse governo quis 
fazer e_ não pôde e muitas até que esse governo 
fez. Mas não vai fazer nenhuma mágica. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
----. .. ÇQncedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (PMDB - SC. Pro. 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, requeiro, dada a importância 
e a a_tualidãde do assunto, a transcrição dos 
editoriais do Jomal de Santa Catarina e do 
Di~rio Catarfnense de 2Z de agosto de 1989, 
sobre a morte trágica de 19 catarinenses, em 
acidente na Rodovia da Morte, BR~ 101, trecho 
cata_rinense, para que façam parte integrante 
do Pronunciamento que ora faço. 

DOCUMENTOS A QCfE SE REFERE 
O SR. IYELSON WEDEKIN EM SEU DIS
CURSO: 

Cafmon- O Brasi1 tem certas áreas em 
que há impostos de mais e outras que são 
subtaxadas. Se você contar os impostos dire
tos e indiretos, o nível de taxação, hoje, sobre 
os resultados das empresas se não é o mai$o 
alto, com absoluta certeza, é um dos mais 
altos do mundo. Há certos produtos que de
vem ter uma taxação maior, por serem consi
derados de luxo ou de consumo não priori- -
tário. Um exemplo é o imposto sobre o fumo, 
um produto que se tornou um grande arreca
dador para o governo. Nessa linha há uma 
Série de pro-dutos que deveriam ser mais taxa~ 
dos do que são hoje, como perfumaria e coi
sas assim. Há certas áreas em que os ganhos 
de capital são subtaxados, como, por exemplo, 
na Bolsa, onde não há taxação nenhuma. H_á 
muita gente que acha que esse tipo de impos
to não deveria existir. Eu acho que o ·ganho 
obtido numa liquidarão de uma operação de 
Bolsa deve ter algum tipo de imposto, por 
menor que seja, mas deve ter. Esse é um 
exemplo de uma área que não é taxada. Mas 
sou contra o imposto sobre património, como 
defende o projeto de lei do Senador Fernando 
Henrique Cardoso; Sou contra porque alguém 
pode ter património e não ~r_renda. Então BASTA 
vai ter que vendê-lo para pagar o imposto. CeQteiias cte pessoas, ontem à tarde, no 
E. se não conseguir vender, t:omo pagará o sepultamento das vítimas do trágico acidente 
imposto? Acho que deveria ser, nc;>mãximo, -daBR-101,exigiramumbastaàsmortes.EJas 
wn imposto muito pequeno. refletiram a conclamaçáo de milhares de cata-

Veja --0 que deu errado no Pla_no Verão? rinenses que já choraram a perda de parentes 
Calmon- Não sou economista, mas acr~ nessa estrada. Mas a dor do povo, que respon-

dito que o Plano verão foi uma coisa m4.it0 de, com esforço, pela quinta p~a<;lução de ali-
bem elaborada. Não teve sucesso porque, na mentes do País, o sétimo Produto Interno Bru-
hora em que o governo tinha que fazer sua to e o equilíbrio na balança comercial, não 
parte, a austeridade, sofreu pressões diretas, sensibil~ que não enxerga os caminhos que 
ou através do Congresso, de setofes impor- podem conduzir a Nação ao proQresso. 
tantes da sociedade que eram contra essas Santa Catarina implora há 13 anos para que 
medidas. Isso acabou por afundar a própria o Governo invista recursos na BR-IOr que, 
idéia do plano. Todos nós sabemos que o além do turismo, escoa uma das maiores pro-
Presidente Samey quis fazer a parte da austeri- duções do 6rasü. A intensidade do tráfego de 
dade:EJe assinou decretos, como os das me- caminhões há muito superou a_ capacidade 
di das provisórias, e o Congresso derrubou. Ele dessa rodovia federal, com Seus 465 quilôme-
disse que mandaria funcionários embora e tros em Sailta Catarina. Mas não há jeito. Ao 
acabou não fazendo isso por pressão do Con- lado dessa situação, consagrou~se a prática 
gresso e de setores importantes da sociedade. irresponsável de aJguns motoristas. Despre-
Políticos ou não. A sociedade, como um_ todo, zando suas Vidas e a de outros ust-~ál;ips, ultra-
preclsa passar por um processo de reeduca- passam em trechos proibidos. No minimo, pe-
ção. Todos falam que o problema é do gover- la ocorrência repetida com imprudências, 
no, mas o problema é nosso, não do governo. transformou-se em risco de vida trafegar pela 

Veja-O senhor é a favor da redução do rodovia inaugurada em 1971. 
mandato do Presidente Samey? _ . ~- __ O êritério para se avaliar as ne_cessidades 

Calmon-=-- Não. Nós temos uma Cónstittii- nci- Brasil ainda é político. Não adiantam as 
ção que deu muito trabalho para ser feita e centenas de atestados de óbitos e as compli-
que não pode ser emendada assim, na perna. cações que produzem essa obsoleta rodovia 
Deve ser respeitada. Mudar o prazo agora não ao progresso catarinense. Ao Governo Federal 
seria correto porque dificilmente se consegue-- interessam, unicamente, dividendos políticos 
ria consenso para isso. Depois, o próprio e com Isso, lamentavelmente, Santa Catarina 
exemplo argentino mostra que a redução de tem de conviver. 
um prazo de seis meses para três acabou por O basta porque conclamaram as centenas 
criar dificuldades ao Presidente Menem. Não de pessoas, na tarde de ontem, precisa produ-

zir ecos. S6 assim será possível c_onsdl!htizar 
a Nação de que este singular esta;do, de 4 
milhões e 400 mil habitantes. com wna das 
malCires rendas per capit!J, menor índice de 
analfabetismo e com vontade de crescer bem 
mais, não pode sofrer as consêqüêildas de 
um Governo incapaz de investir na defesa do 
homen, no seu compromisso com o sociaL 

O governador Pedro Ivo Campos estará hoje 
em Bras~ia para mostrar ao presidente José 
Samey os trágicoS eleitos-de urDa rõi:I.Ovia in
compatível com o estágio-de desenvolvimento 
catarinense. E exigirá _os rec:ursos para a sua 
necessária duplicação. As 19 mortes. as lágri
mas de familiares e amigos não podem ficar 
sem reSpostas. A esta dor somam~se-as tragé
dias com que a história ensinou os catarinen- _ 
ses a identificar a BR-1 O 1 como a estrada da 
mo~;te. 

UMA VIAGEM PELA 101 E A 
REVOLTA NO 

ENTERRO DAS VfTJMAs 

Di~rio Catarinense 22~8-89 

OPINIÃO 
"'RODOVIA DA MORTE". 

ATÉQQANDO? 

Quantas mortes mais _serão necessári~s pa
ra que as autoridades (in)competentes- acor
dem para o perigo que a BR-101 representa 
para quem nela transita? A macabra estatística 
está crescendo a olhos vistos e nenhuma atitu
de é tomada em busca de soluções def'mítivas. 
Não que qualquer-obra vá acabar de vez com 
os acidentes, mas a situação como está não 
pode continuar. Somente este ano, entre os 
meses de janeiro a junho, foram registrados 
1.547 acidentes~ resultando em 1.~07 feridos 
e 173 mortos. De lá para cá muitos ac:identes
ainda ocorreram e pelo jeito apenas farão par~ 
te da triste história desta rodovia, até que algo 
significativo seja feito. EStá ffiãis que proVado 
que a capacidade da BR-1 01 não atende mais 
as necessidades, 

De acordo com estudos realizados. a capa
cidade da rodovia seria de seis mil veículos 
diários em média. As últimas an_61ises de
monstram que passam por ela mais de -13 
mil veículos, ou seja, mais que o dobro. Isto 
significa que os-motoristas-acabam sendo en
golidos num trânsito eStafante e, com o passar 
do tempo, dirigindo- sob "tensão, acabam mais 
passíveis a falhas humanas, sem contar a im
prudência pura de muitos motoristas crimfrio
sos ·que trafegarrcã SOlta por aL Diante c;listo, 
o número de acidentes tende ~ cresc~r c:ad_a 
vez mais e a já saturada BR-101, c_ontinuará 
fazendo jus ao seu triste apelido de "Rodovia 
da Morte". Enquanto isto, familiares resignam
se a_ c:horar seus mortos e a pedir justiçá para 
quem deve Ser punido. · · -

Também não émaís possível que o governo 
federal continue ilnpassiVel diante do quadro 
que se apresenta e trate Santa Catarina cóni. 
tanto descaso como vem acontecendo. No 
repãrte do bolo conseguido-Com o Seio pedá
gio, -destinou NCz$ 200 !'rillhões para o Mara
nhão, enquanto nosso Estado foi brindado 
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com minguados NCz$ 12 milhões. Não se 
trata de discriminação pura e simples, mas 
de um caso aberto e dedarado de mil adminis
tração e incompetência no gerenciamento do 
dinheiro público. Parte significativa da manu
tenção desta sitpação é de muitos dos repre
sentantes diretamente eleitos pelo povo que 
não conseguem atuar organizadamente na 
conquista das abas reMndicadas. Todos, aci~ 
ma dos partidos, têm que se unir neste mo
mento para pressionar o governo federal a 
enxergar esta dura realidade e mostrar que 
o pior cego é aquele que não quer ver. 

Caberia aqui ainda mostrar a importância 
econômica para todo o SuJ do País da rodovia, 
mas a lembrança das vítimas fatais é ainda 
mais forte que este argumento, pois não há 
dinheiro suficiente para representar o valor de 
tantas vidas perdidas desnecesariamente. É 
muito importante que este último e grave ad
dente permaneça vivo em nossas memórias 
e que não nos acostumemos a assistir estas 
cenas dantescas no nosso cotidiano, pois as
sim estaremos assihando embaixo da decla
ração de manutenção do tudo como está. 

Jomal de Santa Cefhrina, 2Z8-89 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR- ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, cumprindo o compro
misso assumido com esta Casa, vimos fazer, 
de público, a denúncia de que em reunião 
do Conselho Monetário Nacional, a qual se 
dá hoje em Brasília, deverá ser apreciado um 
voto do Exm9 Sr. MinistrO-da Faienda, Maílson 
da Nóbrega, que proporá a suspensão do lm· 
posto de ExPortação incidente; na alíquOta de 
10%, sobre o valor FOB das exportações de 
cacau, seja exportação de amêndoas ou pro
dutos derivados. 

A expressão "Suspensão do Imposto de Ex
portação" é eufemística. O que se está pro
pondo, na verdade, é a extinção do imposto 
de exportação do cacau! 

O voto do Exm9 Sr. fo\inistro da Fazenda 
será dado em atendimento a pleito de setores 
organizados e poderosos, representados por 
exportadores reunidos na ABEC - Associa
ção Brasileira dos ExportadoreS de Cacau; por 
industriais agasalhados debaixo da sigla da 
ABIC - Associação Brasileira de Industriais 
do cacau; e de megaprodutores de cacau, coli
gados na Associação Brasileira de Cacauicul
tores. Anote-se que os representantes dos se
tores exportador/industrial, detentores do 
grande capital, silo via de regra vinculados 
ao capital internacional, dos dealers londrinos 
e das multinacionais da industrialização do ca
cau. 

O primeiro efeito reverso a resultar da sus
pensão do Imposto de Exportação, ou, enfati
zando mais realisticamente, da extinção do 
Imposto de Exporta.Çãõ; Séfá a desarticulação, 
o desmembramento do modelo institucional 
da Ceplac - Comissão Executiva do Plano 
e deverá prestar à economia do cacau. 

A Ceplac, Srs. Senadores, ao longo dos seus 
32 anos de existência alcançou resultados ex
pressivos para a economia cacaueira, tais ccr 
mo: 

a') a produção brasileira de cacau elevou-se 
de .310%, passando âe -123 toneladas registra
das no qüinqüênio 1960/65 para 380 mil tone
ladas no periodo 1980/85, tendo alcançado 
o recorde de 457 mil toneladas em 1984/85; 

b) a produtividade da lavoura cacaueira 
mostrou recuperação da ordem de 336%, 
comparando-se aos 220 quilos por hectare 
alcançados em 1962 {ano da criação do Cen
tro de Pesquisas do Cacau - Cepec) com 
os níveis recentemente alcançados, de até 740 
quilos por hectare- uma ·das maiores médias 
de produtividade entre os países produtores, 
com tendência a elevar-se nos próximos anos 
pela entrada em plena produção de novos 
plantios realizados na vigência do Procacau 
(DiretriZes par a ExpansãO da Cacauícultura 
Nacional, 1976/1985 ), ainda em fase de ama
durecimento; 

c) a reCeita, decorrente deis exportações, 
não considerando o consumo interno, elevou
se de US$ 50 milhões, -media do_ qüinqüênio 
1960/65, para US$ 620 milhões por ano no 
periodo 1980/85, significando um crescimen
to de 1240% e tendo alcançado ainda o recor
de deUS$ 953 milhões em 1979, graças aos 

-preços internacionais altos nos "anos de ouro" 
-do cacau; 

d} implantação de 224 mil hecatres de no
vos cacauais e renovação de 39 'mil hectares 
de cacauals decadentes. 

Da área plantada, quase que 100 m~ heçta
res, foram implantados na nova fronteira do 
cacau, nos Estados do Pará, Amazonas, Acre, 
Maranhão, Mato Grosso e no meu Estado de 
Rondônia, que alcançou a posição de 29 Esta
do brasil~iro produtor de cacau. 

Inviabilizar a existência da Ceplac será des
mantelar valiosa experiência de modelo insti
tucional. Órgãosuigenerís, a Ceplac congrega 
sob comando único a Pesquisa e Experimen
tação Agrícola, a Extensão Rural, o Ensino 
Profissionalizante e até meSmo inCursõ_es na 
implantação de infra-estrUtura regional, tais 
como-abertura de estradas vicinais, implan
tação de linhas de transmissão de energia e 
telefonia, ações essas executadas em convê
nio e comp consó~ciº_ de Estados e Municípos 
daS regiões produtoras. 

A pecuJiaridade do modelo institucional da 
ceplac passa também pela origem dos seus 
recursos. Criada em 1957, pelo Decreto n? 
40.987, de 20 de fevereiro, suas ações foram 
inicialmente custeadas por recursos prove
nientes do Fundo de Modernização da Lavou
ra Ncu:ional, ou "Fundo dos Agias", como 
usualmente era conhecido. O referido Fundo 
era constituído de sobretaxas de câmbio inci
dentes sobre produtos exportados, entre os 
quais o Cacau. 

Em 1961, ocofreram duaS rriedidas impor
tantes para a cacauicultura nacional. Através 
da Superintendência da Moeda e do Crédito 
-Sumo c, -que viria a ser substituída em 1964 
pelo Banco Central do Brasil, foi instituído, 
através da Instrução n9 204, de 13 de março, 

o Fundo do Cacau, e por meio da Instrução 
n9 217, de 4 de outubro daquele mesmo ano, 
foi criada a Cota de Contribuição Cambial, 
que tinha por objetivo: "a manutenção de ade
quada relação de preços entre o cacau em 
amêndoas e seus derivados e assegurar o 
aperfeiçoamento da respectiva lavoura". Du
rante muitos anos, ou seja, até 198.3, o recolhi
mento da cota de contribuição cambial vivifi
cou e fez o crescimento da economia do ca-
cau, através da Ceplac. - - --

Em 1983, através da Resolução _D-9 887 do 
Banco Cerib'ãl de 27 de dezembro, os laços 
que vinculavam o tributo arrecadado da expor
tação do cacau ao orçamento da Ceplac foram 
esgarçados, rompidos, pela instituição do Im
posto de Exportação. ---- ---

É esse mesmo imposto que agora os expor
tadores se industriais, aliados aos referidos 
megaprodutores, querem agora ver "suspen
sos", ou, como entendo e insisto em classi
.ficar, extinto. 

Quem se aproveitará da extinção do Impos
to de Exportação incidente sobre o cacau? 
Aqueles que pleiteiam, fazem campanhas, 
adonam lcbbies, dizem_gue o faz~m em bene
fício do produtor de cacau, e em favor de 
urna maior competitividade do cacau nacional 
nos mercados internacionais. 

Em primeiro lugar, Srs. Senadores, me pa
rece curioso, esdrúxulo, que os exportadores 
e industrials do cacau bata1hem e se esforcem 
pela extinção do Imposto de Exportação do 
Cacau, enquanto aqueles que sofrem na carne 
os seus efeitos venha, historicamente, se ma
nifestando a favor de sua manutenção. Foi 
assim em 1967, quando no I Congresso do 
Cacau, a Federação da Agricutura da Bahia, 
agindo em conjunto com a Confederação Na
cional da Agricultura, propunha a sua extinção. 
Voltou o agricultor a se posicionar, em julho 
de 1981, através de nota oficial do Conselho 
Consultivo dos Produtores de Cacau, que con
grega quase 100 Sindicatos Patronais, de mu
nicípios produtores, contra projeto de lei do 
SE!nador Luiz Vianna F"tlho, que propunha en
tãO a extinção da Cota de Contribuição Cam
bial. E, mais recentemente, ou seja, dentro 
do bojo das especulações forçadas, pela apre
sentação do voto do Exm9 Sr. Ministro Maílson 
da N6brega, ante o Conselho Monetário Na
cional. O Conselho Nacional de Produtores 
de Cacau, em telegrama de protesto expedido 
aos Srs. Ministros da Agricultura, da Fazenda, 
do Planejamento, queixa-se da não participa
ção do órgão, nas negociações sobre o Impos
to de Exportação cujo flm havia sido solicitado 
pela Abec, pela Abic e pela Abc. 

No documento é enfatizado que o Conselho 
Nacional dos Produtores de Cacau - CNPC 
-"é frontalmente contrário à extinção do _Im
posto de Ex.portação, que enten-de como um 
imposto social que gera benefícios piu-a pe
quenos_ e médios e, de forma indireta, para 
as comunidades que têm no cacau sua prin
cipal fonte de sobrevivência". Destaca ainda 
o documento que "é wna decisão doS--100 
sindicatos filiados à enti~de a luta pela trans
formaçao do Imposto de Exportàção em uma 
taxa de confisco cambial, como ocorria antes, 
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quando a totalidade doS recursos arrecadados 
peJa Ceplac retomava à região cacaueira. O 
órgão tinha autonomia financeira e adminis
trativa, o que lhe permitia prestar melhores 
serviços aos produtores e à própda região", 
enfatiza o telegrama, que vai assinado pelo 
Sr. Clodomir Xavier de Oliveíra, que preside 
a Junta Governativa do CNPC. 

A notícia e transcrição do telegrama expe
dido aos Srs. Ministros está publicada no jornal 
"A Tarde", de Salvador_edição do dia 21 de 
agosto. 

Afirmam os exportadores e_ industriais que 
a medida de suspensão do Imposto poderia 
amenizar a grave situação de liquidez da ca
caulcultura baiana, que se defronta com dois 
anos sucessivos de frustrações de safras (em 
1987 ocorreram perdas que alcançaram 100 
m~ toneladas, e em 1988 houve uma quebra 
de 90 mil toneladas) combinada com_a_queda 
vertical dos preços internacionais do_ cacau, 
que em 1986/87 erain da Ordem deus$ 2.400 
dólares por tonelada e hoje estão êntre OS$ 
1.100 e US$ 1.300. Afirmam que osprodu
tores passariam a receber melhores preços 
para o cacau. _ 

TUdo, porém, Srs. Senadores, não passa 
de uma falácia ou de "ilusão monetária .. , Estu
dos económicos de fon:naç_ão de preço têm 
demonstrado que, em mercado imperfeito co~ 
mo é o do cacau lsso_não acontece. Se_ o 
Governo deixa de arrecadar e O toCante ao 
imposto não é devolvido ao_ produtor sob a 
forma de melhores preços, resta saber quem 
vai se apropriar desse valor. Destaque-se que, 
de janeirO a julho do corrente .:wo, já for.,_m 
comerctalizados, somente na Bahia, 53.640 
toneladas de cacau. Isso representa uma recei
ta de aproximadamente 200 milhões de dóla
res, a preços atuais. Só_ a~ o Imposto de Impor
tação monta _a 20 milhões de dólares. Esse 
valor, efetivada a __ extinção, não ficaria nem 
com os produtores, porque já venderam o seu 
produto a preços que envolvem a diminuição 
dos i 0% do imposto, e nem tampouco com 
o Governo, porque a arrecadação s6 se realiza 
quando dos embarques do cacau com a expe
dição das Guias de Exportação pela Cacex. 
Certamente os ~portadores, industriais e me
gaprodutores, que têm grande poder de bar
ganha, saberão com quem ficará o· ganho ex
tra 

Diante dessas observações, considero sem 
qualquer conteúdo positivo, engrandecedor 
para a economia do cacau, __ a intenç~o dos 
segmentos exportador/industrial de suspen
der ou extinguir o Imposto de EXportação de 
Cacau, pois a efetivação dessa medida _não 
serve ao produtor e acarretará ao Governo 
perdas substanciais. 

Assim, Srs. Senadores, entendo que o_ im
posto pago pelo produtor é um poderoso ins
trumento de negociação para atrair, em bene
fído da_s _ _regiões produtoras do cacau, recur
sos adicionais de outras fontes. É também 
wn meio para a obtenção de contrapartida 
Qovernamental de suplementação dos recur
sos da Ceplac, que os poderá destinar para 
fins de diversificação agricola e agroindustrlal, 
e para melhoria substancial dos serviços pres-

tados às novas fronteiras do cacau, abertas 
na Amazônia. 

Deixo aqui, ademais, Srs. Senadores, a mi
nha preocupação pelo que poderá vir a ser 
a cacauicUltura de Rondônia, ainda tão frágil, 
tão incipiente, na caminhada, sem o apoio 
da Ceplac. Rondônia necessita investir em ba
ses experimentais mfl:is adequadas, pois a Es
tação Experimental de Owo Preto do Oeste 
é modesta predialmente e desaparelhada em 
termos laboratoriais. A Extenção Rural, assis
tencial, de Rondônia precisa ser acrescentada 
de novos escrit6rios loCAis, cOmo em Rolim 
de Mowa, Cerejeiras e Colorado, que já vêm 
se dedicando ao plantio do cacau, através dos 
chamados "pólos espontâneos", onde se está, 
perigosamente, a plantar "filhos hlbridos", ou 
segunda geração de material híbrido, porque 
a Ceplac ainda não <::hegou lá. Precisamos, 
Srs. Senadores, amparar com maiores recur
sos de capital para conclusão de seus aloja
mentos, salas de aulas, galpões, estábulos, vi
veiros e alojamentos, a Escola Média da Agri
cultura da Ceplac, de Ariquemes, o oitavo mu
nicípio brasileiro plantador de cacau, com 
mais de 20 mil hectares no chão, crescendo 
e frutificando. 
-- Por essas razões, as nacionais, as regionais 
e as paroquiais, não vejo engrandecimento 
na proposta que está por ser feita pelo Exm"' 
SL_Ministro da _Fazenda, de suspender ou ex
tinguir o Imposto de Exportação do CaCau. 

Tenho a certeza e a esperança de que o 
Exm"' Sr. Presidente da República, Dr. José 
Samey, aiflda encontrará oportunidade para 
acolher e encaminb<Jr ao Congresso Nacional 
o anteprojeto que institucionalizará a Ceplac, 
<:orno Fundação de Direito Público, com a 
vincuJação da cota de contribuição do cacau, 
c:orilo receita básica. anteprojeto que conso
lida subsídios colhidos em ainpla consuJtajun
to às lideranças dos produtores do cacau, à 
dasse política, ao funcionalismo da Ceplac 
e à comunidade cacaueira, que está._sob a 
análise do Exm~ Sr. Ministro fris Rezende, da 
Agricultura. 

Já é tempo, Srs. Senadores, de darmos fei
ção jurídica perfeita, e tomar estável wn mo
delo instituc:ional como o da Ceplac, até para 
servir, no futuro, como referencial, como base 
de compàrações entre as variadas experiên
cias que vêm sendo operadas no _sistema agrí~ 
cola bra_sil.eifo, __ fnsjltyç:ionaJizemos a Ceplac, 
tornemo-la modema, eficiente, eficaz e sobre
tudo livre das incertezas do momento presen
te. 

Era o qUe eu tinha a d~r. Sr. Presidente. 
(Muito b<;TI) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tem ãpãlavra o nobre Senador José Igná
clo Ferreira. 

O SR- JOSe IGI'IÁ.CIO FERREIRA 
(PSDB - ES. Pronunc:ia o seguiote discurso.} 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma das 
mais caras virtudes do legis1ador consiste em 
antecipar-se a seu tempo, estabelecendo sal
vaguardas para categorias de cidadãos que, 
se não fosse essa conveniente previsão, fica
riam expostos a sitUações de profunda injus-

tiça. Assim, ao incluírem na Carta _de 1988 
um_ foro próprio para o julgamento !ie prefei
tos, à semelhança do existente para Governa
dores e o Presidente da República, os consti
tuintes garantiram aos processos um tribunal 
isento, distanciado das paixões político_-par
tidárias, tão presentes e freqOentes nas políti
cas rriunicipafs. 

Contudo, a_ despeito da clareza do en~ 
dado ·constituc:ional- expresso no inciso VIII 
do artigo 29 -, há aindá quem o ignore para, 
agindo contrariamente aos princípios ali conti
dos, servir_ a propósitos menores. Foi o que 
aconteceu na Assembléia Municipal de Caria
Oca, no Espírito Santo, que chamou indevida~ 
mente a si o pap~l de julgar o Prefeito Vasco 
Alves de Oliveira Júnior, cassando arbitraria: 
mente o mandato que lhe foi conftado por 
nada menos do que 60 por cento dos eleitores 
do município. 

O carâter __ Sec:tário dessa decisão não sub
siste a nenhuma leitura, por superficial que 
seja. A começar pela invocação do artigo 59 
do Decreto-Lein~20l,de 1967 -sem dúvida 
uma esdrúxula peça jurídica concebida nos 
anos escuros da ditadura para cercear o Poder 
Municipal-, que deixou de prevalecer quan
do a Constituição vigente estipulou "o julga
mento do Prefeito perante o Tribunal de Justi
ça", e fazendo cessar os efeitos do anacro
nismo criado para punir as infrações político
administrativas, outra invençãO do arbítrio. 

A excepcíonalidade dessa audiência, funda
mentada na concepção de que o Prefeito _é 
o Chefe do Governo local, está _claramente 
presente na expressão ''perante o Tribunal de 
Justiça", ou seja, "diante do Pleno, em pre
~nça do Tribunal de Justiça tornado na sua 
acepção plena, na composição representativa 
da cúpula do_ Poder Judiciário Estadual", con~ 
forme consta de parecer sobre o assunto, assi
nado pelo Professor Mayr Godoy, Mestre em 
Direito do Estado pela Universidade de São 
Paulo. 

Assim sendo, Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, como acatar o julgamento desca
_bido da Assembléia Municipal de Cariacica, 
que deixou bem claro seu desapreço pela lei, 
para fazer o jogo de converUências políticas? 
O País sepultou, e quer olvidar para sempre, 
o regime arbitrário que sacrificava a_ liberdade 
em nome de opções contrárias à democracia 
~ à justiça; nessa perspectiva, não podemos 
deixar de denunciar situações corno esta, que 
lastimavelmente ocorrem num_ Estàclo que já 
deu as melhores provas de suas tradições libe
rais e de respeito à Lei. 

Como- se não bastasse . a prepotência, os 
vereadores de Cariacica lançaram mão de re
cursos que não homegeiam sua representa
ção, para instruir um processo eivado de falhas 
e contradições e, desse modo, tentar garantir 
legitimidade a uma decisão que atihge não 
apenas o político Vasco Alves, mas fere tam
bém a soberania popular, que lhe confiou ma
joritari~,mente o mandato, confiante na su~ 
competência e integridade, e cujo afastamen
to configura irreparável prejuízo para a Admi
nistração e uma violência política sem prece
dentes, mesmo no município de Cariacica. 
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O caráter "político" dessa arregimentação 
está patente do começo ao fim do processo, 
desde o acolhimento de denúncia de infrações 
político~administrativas formulada por um so· 
litário eleitor. No mesmo dia em que foi proto· 
colada, e à revelia do Regimento Interno da 
Câmara Municipal - que exige uma antece
dência mínima de 24 horas para que uma 
proposição seJa inclWda na Ordem do Dia -, 
a denúncia teve ;.mdamente célere, em pre-
juízo das matérias constantes da pauta dos 
trabalhos. 

A sucessão de despautérios induiu ainda 
a prorrogação indevida da sessáo, sua exten
são além do tempo máximo admitido e culmi
nou com a edição do decreto legisJativo, afas
tando o Prefeito Municipal de Cariacica pelo 
prazo de 90 dias, a pretexto de "se preser
varem intactas as provas documentais". Ou 
seja, Senhor Presidente e Senhores Senado
res, a fJID de zelar pela lei, os ilustres verea
dores de Cariadca não se incomodaram em 
violá·la tantas vezes se fiZessem necessárias, 
deixando exposta toda sua espantosa incono
dasüa. 

Num único dia, uma (mica denúncia de um 
ónico eleitor ganhou a adesão daqueles que 
articularam a circunstância, de forma a alcan
çar seus presumíveis intentos, convencidos de 
que os meios, quaisquer que sejam eles, justifi
cam os fins. Mesmo que, para isso, os verea
dores tivessem de violentar o direlto, como 
o fizeram, e prescindir da verdade e abrir máo 
da coerência que deve pautar as atitudes do 
homem público, sem mencionar, claro, o sa
crificio inútil da lei, mesmo sabendo que mais 
cedo ou mais tarde, ela acaba prevalecendo, 
eles persistiram na sua intenção cassadora. 

Para constiangimento não apenas do povo 
de Cariacica, mas também de todo o Estado, 
em função da publicidade negativa de um 
evento político dessa ordem, o festival de arbi
trariedades prosseguiu, com a convocaçã9 ex
traordinária da Câmara de Vereadores. durem
te o recesso de julho, para, sob falso pretexto 
-o aumento do funclonali~mo municipal-, 
dar seqüência ao processo de cassação. Nova
mente, o Regimento da Casa foi violentado, 
agravado pela negação ao pedido de adia
mento do exame da questão, subscrito por 
seis vereadores, até que o Tribunal de Contas 
se manifestasse. 

Fica explícito que, além de todos os desca
fabros perpetrados, um dos mais elementares 
princípios dos dlreitos individuais, o da ampla 
defesa, inscrito na Constituição, não teve reco
nhecimento na Câmara de Cariacica. Além 
desse grave delito, as oito infrações atribuídas 
ao Prefeito Vasco Alves de Oliveira Júnior não 
mereceram aprofundamento suficiente para 
ensejar o motivo, o mérito, o substrato que 
justificasse a cassação do seu mandato. Mas, 
como a verdade não interessava, tudo foi mon~ 
tado com a clara fmalidade de confundir, de 
baralhar. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores, 
"Platão é meu amigo", dizia Aristóteles, "mas, 
mais amiga é a verdade". O mesmo posso 
dizer em relação ao meu <:otreligionário, o Pre
feito Vasco Alves. mas não posso deixar de 

constatar que éle foi exposto a uma campanha 
subterrânea e desleal, que culminou com wn 
processo, sob todos os pontos de vista, espú
rio, e -durante o quãi não teve oportunidade 
de cOmprovai sua inocência, de demonstrar, 
com ffrõvas e documentos, que -tudo não pas
sou de sórdidas manipulações. 

Enquanto a verdade .não surge aos olhos 
daqueles que estão confundidos pela falácia 
dos acusadores, não podemos deixar de pro~ 
testar, com a veemência com que as circuns
tâncias exigem, contra atos que desservem 
a democracia, a liberdade e ajustiça I:: preciso 
dar cobro a excessos como..aqueles perpe
trados pela Câmara de Cariàcica para resgatar 
a verd_ade e, apenas em seu nome, dar aos 
eleitores do município a certeza de que não 
votaram em vão e_ que o Prefeito Vasco Alves 
continua habilitado a governá-los. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com a solidariedade pessoal do Senador 
que, no momento, preside os trabalhos desta 
sessão, lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para uma
sessão -conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas 
e 30 minutos; nO plenário da Câmara dos De
putados. 

O SR. PRESIDE!"'TE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a se
guin~ _ 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Proje_to de 
Lei da Cãrnara n• 12, de 1989 (n• 1.032/83, 
l_la Casa de origem), que altera a redaçáo do 
art. 132 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, tendo . 

-PARECER, sob n• 146, de 1989, da Co
missão 

__.;.de Constituição, Justiça e Odadania, pela 
constitucionalidade e jurididdade, nos termos 
de substitutivo que oferece. 

2 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução n~ 62, de 1988, de iniciativa da Co
missão Oiretora, que institui a gratificação de 
Natal, tendo 

PARECER, sob n9 149, da Comissão 
-de ConstituiÇão, Justiça e Odadania, pela 

constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, 
favorável, com Emenda que apresenta, n~ 
1-CCJ. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n• 51, de 1989 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos como 
conclusão de seu Parecer n9 152, de 1989}, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, 
Estado de Pernambuco, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.848,17 (oitenta mil, oitocentos e aua-

renta e oito e dezessete centésimos) de Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

4 

MA lÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 1984. 
(n<1 32fl9, na casa de origem), que alte;-a a 
redação do art. 1• da Lei n• 5.958, de 10 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre a retroa
tividade da opção regime do Fundo de -Garan
tia do Tempo de Serviço. 

s 
MA lÉRIA A SER DEClARADA 

PREJ®ICADA 
Projeto de Lei do Seriado n~ 4, de 1987, 

de autoria do Senador Divc!ildo Suruagy, que 
dispõe sobre as medidas de inê-eritivo e ampa
ro à família, institui o sistema de compen
sações diferenciais, regula o respectivo fundo 
e dá outras providêntms. 

O SR, PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
- Estâ encerr2ida a sessão. 

(Levanta-se a sess8o As 17 horas e 30 
minutos.) · 

ATO DA COMISSAO DIRETORA 
•.N• 22, DE 1989 

Regulamenta• ccupação dlls Residên
cías Ofidais do &nado Federal. 

. . 
A Comissão Diretora do Senado ~ederal, 

no uso de-sua-competência reglní!ntaJ, re
solve: 

Art. 19 As Residêndas Oficiais do Senado 
Federal serão ocupadas pelos Senadores, du
rante o exercido de seus mandatos. 

§ 1 ~ Cada SenadOr fará jus a um aparta
mento, com exceção do Presidente do Senado 
Federal, que, adicionalmente, fará jus a uma 
residência especial, durãnte o exercício do car-
go. - --

§ 29_ O Diretor·Geral do Senado Fede~, 
quando não for proprietário de imóV!I residen
cial em Brasília, poderá ocupai', durante .P 
exercício do_ca_rgo, a critério da Comissão Di
retoca, um dos imóveis de que trata o presente 
artigo. 

§ 39 Obrigam-se os ocupantes, pelo uso 
das residências, a pagarem mensalmente, me
diante desconto em f~ha, éJS Taxas d~ Ocupa
ção, Administração e ConseNação e de Reno
vação de Mobillário. 

Art. 29 A assinatura do Termo de Ocupa
ção de Imóveis, cujo texto, em anexo, é parte 
integrante desta Ato, precederá a ocupação 
de Residência Oficial do Sena® Federal. 

§ 1Q O Térínó-de Ocupa~ó de lmóvel, 
do qual fará parte a relaiÇâo de imóveis, apare
lhos. instalações e demais acessórios existen
tes no imóvel, será assinado pelo ocupante 
e pelo Primeiro Secretáiio, como represen
tante do Senado Federal. 

§ 29 O Primeiro Secretá9o providenciará, 
nos 30 (trinta) dias posteriores à publicaçao 
deste Ato, a emissão de Termo de Ocupação 
para todas as Residências Oficiais do Senado 
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Federal e a coleta da assinatura de seus res
pectivos ocupantes. 

Art 3~ Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão -Diretora, 17 de agosto 
de 1989. - Nel$0n Carif~/rO, Iram Saraiva, 
Alexandre Costa, Mendes Canale~ l)ivakfo SU
roa!JYt Pompeu de Sousa. 
~ODEOC~A~ODE~Ó~L 

Pelo presente Termo de Ocupação de Imó-
vel, o Senhor Senador .................. , de um lado, 
doravante denominado, simplesmente, ocu
pante, e o Senado Federal, de outro, neste 
ato representado pelo Senhor Primeiro Secre
tário, doravante denominado, simplesmente, 
Senado, assinam o presente Termo de O_cupa
ção Imóvel com relação ao apartamento fun
cional n9, do Bloc:o , da SQS , nesta 
Capital Federal, de propriedade da União (Se
nado Federal), mediante as seguintes dáusu· 
las e condições: 

OáusWa Primeira- O" presente Termo de 
Ocupação de lm6vel vigerá a partir da data 
de sua assinatura e tão-somente enquanto o 
ocupante exercer o mandato de Senador. 

Parágrafo único - O ocupante deverá de
volver a unidacle residencial até o dia seguinte 
ao que deixar de exerc:er o mandato de Sena
dor, sob pena de ser considerado em esbulho 
possessório. 

Qaúsula Segunda- Obriga-se o ocupante, 
pelo uso da residência, a pagar mensalmente, 
mediante desconto em folha, as Taxas de 
Ocupação; :Administração e Conservação e de 
Renovação do Mobiliário. . _ 

Oáusu1a Terceira - São deveres do ocu· 
pante: _ _ 

a} usar o imóvel exclusivamente para sua 
residência e de seus familiares; 

b} conservar as pinturas, aparelhos, mó· 
veis, instalações e demais acess6rios; 

c) atender às exigências emanadas das au· 
toridades competentes; 

d) permitir vistorias no im6vel por pessoas 
credenciadas pelo Senado; _ _ _ 

e} não executar obras ou benfeltorias no 
imóvel, salvo se requeridas e _expressamente 
autorizadas pelo Primeiro Secretário; 

f) cumprir e fazer cwnprir, rigorosamente, 
pelas pessoas mantidas sob o seu teta, as 
determinações do presente termo; 

g) cumprir as normas de segurança vigen
res; 

h} manter o imóvel que ocupar em perfei
tas condições de asseio e conservação, bem 
como zelar pela conservação e apresentação 
das áreas comuns; 

i) responsabilizar-se pelos danos Ou prejuí
zos materiais causados em qualquer parte do 
prédio ou a bens de terceiros. quer provocados 
pessoalmente ou por seus dependentes, quer 
provocados por. seus empregados; 

j) restituir o lm.6vel e os m_óveis. aparelhos 
e demais acessórios colocados à sua dispo
sição, mediante vistoria processada pelo setor 
competente do Se_nado. doçumentada por 
Termo de Devolução. 

Parágrafo único. A não-observancia de 
qualquer dos itens acima importará em resci~ 
são do presente Termo, aplicando-se ao con~ 
tratante ina~limplente a p~na prevista no pará
grafo único d_a dáusula primeirà. 

Oáusula Quarta:..._ Fará parte integrante 
do presente termo a relação de_m6veis, apare
lhos, instalações e demais acessórios existen
tes no im?yel à dat.,. de sua Ocupação. 

Oâusula Quinta - As dúvidas de natureza 
administrativa que surQfrem na exeCução do 
presente Terri1o de Ocupação de Imóvel serão 
resolVidas pelo Primeiro Secretário. 

E por assim se acharem de pleno acordo 
assinam o presente Termo, em 4 (quatro) vias 
de igual teor e forma e na presença das teste
munhas abaixo indicadas. 

-Brasilia, de 
Secretárto -

-Primeiro 
Ocupante. 

ATO DA COMISSÃO DlRETORA 
N•23DE 1989 

Altera o Ato da Comissão Dlretora n? 
15, de 1989 e dá outras providências. 

A C:OiliissãQ_DiretoraLno uso 4e sua compe
têm:ia regimental e ao disposto no § 29 do 
art. 4;. do Ato da Comissão Diretora n" 15, 
de 1989, resolve: -

Art. 19 O § 19 do art 49 do Ato da ComiS
são Diretora n9 15, de 1989, passa a vigorar 
com a _s_eguihte redação: 

"Art. 49 ·····-------·· ... -· -· 
§ 19 o cálculo de que trata esw artigo 

será conferido pela Subsecretaria de Ad
ministraçáo de Material e Patrimônio, que 
poderá exigir da contratada elementos 
complementares necessários à verifica
ção de sua regularidade, sem prejuízoS 
das averiguações que, a -critério do Pri
meiro Secretário, sejam solicitadas, à Au· 
ditaria.·· 

Art. 29 Incumbirá ao Primeiro_..Secretário 
fixar, na hipótese de autorização legal para 
escolha de irtdic;e _substitutivo de reajustamen
to, aquele a ser adotado pela Administrãção 
do Senado Federal, observadas as prescrições 
da legislação pertinente. -

Arl 39 Este Ato entra em vigor na data 
de sua pubUcação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. . _ 

Sala da Comissão Diretora, 17 de agosto 
de 1989. :.....- Nelson Carneiro, Iram SaraiVa, 
Alexandre Costa, Mendes Canale, Divaldo Su~ 
ruagy, Pompeu de Sousa. 

ATO DA COMISSÃO DlRliTORA 
N• 24, DE 1989 

Dispõe sobre o fomec!mento de passa
gens e concessão de diárias d_e viagem, 
nas condiÇões especiais que indiCa, e dá 
outras providf:ndas. 

A ComissãO Diretor.,, no uso de sua atribui
ção regimental, resolve:. 

Art. 19 O servidor que, eventualmente e 
a serviço do Senado Federal, 'se deslocar de 
Brasília-Df, ou do Município do Rio deJanei· 

ro, estando lotado na Representação ali sedia· 
da, para outra localidade do território nacional 
ou para o exterior fará jus, além das respectivas 
passagens de ida e volta, à percepção de diá
rias, na forma da tabela anexa. 

Art. 29 As diárias concedidas por dia de 
afastamento da sede de serviço, incluídos o 
de partida e o áe chegada, destinam-se a inde· 
nizar o servidor das despesas extraordinárias 
de alimentação, pousada e deslocamentos no 
município ou país de destino. 

§ 19 Quando o afastamento não ~xigir 
pernoite fora da sede, o servidor apenas fará 
jus à metade do valor da diária. 

§ 29 O valor da diária será acrescido da 
importância correspondente a 40% (quarenta 
por cento), nas hipóteses de deslocamentos 
para as cidades de_ Manaus, Salvador, Rio de 
Janelro, São Paulo, Brasilia-DF. foz do lguaçu 
e Rio Branco; e a 20% (vinte por cento), nos 
casos -de deslocamentos para Recife, Macapá, 
São Luis, Belém e Florianópolls. 

§ 39 Na fixação do vaJor das diárias, a que 
se refere este Alo, serão desprezadas as fra
ções de o:uzados_novos. 

Art. 39 Se as despesas de Viagem- fOfem 
custeadas, total ou parcialmente, por outros 
órgãos públicOs ou--entidades privadas, o Se
nado, conforme o caso, .apenas complemen
tará a parte testante. 

Art. 49 O servidor que se afastar da sede 
de serviço, acompanhando, na qua~dade de 
assesSor, Senador ou titular do cargo dos ní
veis 6, 5 e 4 do Grupo Direção e Assesso
ramento Superiores, fará jus a diárias no valor 
atribuído à autoridade acompanhada. 

Art. 59 As passagens e as diárias serão for· 
necidas e pagas antecipadamente, mediante 
autorização: 
I- do Presidente do Senado, no caso de 

viagem ao exterior; e 
ll- do Diretor-Geral, nos demais casos. 
§ 19 O processo de concessão deverá in· 

di c ar: 
a) o nome do seMdor e a homenclatura 

do respectivo cargo, emprego- OU função; 
b) a descrição sintética do serviço a ser exe-

cutado; 
c} a data âe início e do término do afasta

mento;·e 
d) a importância total a ser paga, calcuJada 

pela Subsecretaria dg: Administração de Pes
soal. 

§ 29 Na hipótese de prorrogação do prazo 
de afastamento, o servidor fará, jus, ainda, às 
diárias correspondentes ao período em exces. 
so. 

Art. 69 Serão restituídos pelo servidor, 
dentro de três dias útejs, contados da data 
de retomo à sede do setviçp: 

1-os valores recebidos em excesso; e 
n-os valores das diárias e as passagens 

recebidas, quando, por qualquer circunstân· 
cia: 

a} não se efetivar o atastamento; ou 
b} o servidor não concluir, por motivação 

própria, o serviço objeto do afastamento. 
Art. 79 A autoridade que propuser o fome-

cimento de passagem e a concessão de diária. 
em desacordo com este Ato, responderá, SC?_U-
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dariamente, pela reposição imediata da imporw 
tância paga, bem assim pelo custo das passa~ 
gens, sem prejuízo das sanções administra~ 
tivas pertinentes. 

Art. 8'1 A concessão de diárias e passa
gens fica limitada aos recursos orçamentários 
disponíveis do exerddo fmanceir:o em que se 
der o afastamento. 

Art 9'1 A reposição de importâncias cor
respondentes a diárias e passagens, nos casos 
previstos neste Ato e no mesmo exeidciõ fi
nanceiro em que forem concedidas, ocasio
nará, após o recolhimento à conta bancária 
de origem, a reversão do respectivo crédito 
à dotação orçamentária própda. 

Parágrafo único: Quando a reposição se 
efetuar após o exercido financeiro no qual 
foi empenhada a despesa, o respectivo valor 
será recolhido à conta do Fundo Especial do 
Senado Federai-Fúnsen. 

Art. I O. Os dados relativos aos afasta
mentos ·objeto deste Ato deverão ser registra
dos nos assentamentos individuais do servi
dor, pela Subs_ecretaria de Administração de 
Pessoal. 

Art. 11. Os processos de ressarcíamento 
de despesas de viagem a serviço do Senado, 
que estiverem em curso nesta data, poderão 
ser autorizados com base neste Ato. 

M 12. O disposto neste Ato aplica-se de 
igual moda, no que couber, aos Senadores. 

Art 13. Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Reuniões da Comissão Diretora, 
17 de agosto de 1989. - Nelson Carneiro, 
Iram Saraiva. Alexandre Costa, Mendes Cana
/e, Divaldo &ruagy. 

TABELA DE DIÁRIAS 
(Art. t.l!: do Ato n" 24/89..:co) 

Classificação do Viagens lnt~rnas 

Cargo/Emprego ou fndfce incideilte sobre 

Viagens Ao Exterl(lr 

Valor em US$ 
Equivalente o MVR (art. 21:1 Lei 6.2.05/75} (Lef 5.809/ e oec. 11.733--

SenadOr- 4,5 
OAS-6 4,'2 
DAS-5 4,2 
DAS-4 3,9 
DAS-3 3,9 
DAS-2 3,6 
DAS-1 3,6 
N$-1 a NS-25 3,3 
NM-1 a NM-35 3,0 

PORTARIA N• 39, DE 1989 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso de suas_ atribuições regimentais, re
solve: 

Designar Luiz FeriúiD.ao Lápa_gesse Corrêa 
Alves, Técnico em COmunicação Social, Goy
tacaz Brasônlo Pedroso de Albuquerque, Téc
nico Legislativo e Juliano Laura da Esc6cia 
Nogueira, Técnico Legislativo para, sob apre
sidência d9 primeiro, integrarem a Comissão 
de Inquérito incumbida de apurar os fatos 
constantes do Processo n9 010364/89-7. 

416,00 
333,00 
300,00 
266,00 
266.00 
233,00 
200,00 
200,00 
166,00 

482, parágfafO 1 ~. do mesmo Regulamento, 
resolve: 

Designar José Jabre Baroud, Técnico em 
Legislªção e Orçamento, Afrânio CavaJcanti 
Melo Júnior, Técnico Legislativo e Luiz Fer
nando Lapagesse Alves Corrêa, T êcnico em 
Comunicação Social, para, sob a presidência 
do primeiro, integrarem a Comissão de Sindi
cância incumbida de apurar os fatos cons
tantes do Processo n• 012073189-0. 

Senado Federal, 22 de agosto de 1989.
José Passos Pôrto, D!retor-GeraL 

Senado Federal, 15 de agasto ·de 1989.-
Senador Mendes Cana/e, Primeiro Secretár~o. 22t Reunião Ordinária da 

, Comissão Diretora 
PORTARIA N• 40, DE 1989 Realizada em 11 de agosto de 1989 

O Primeiro Secretário do Senado Féderal, Às quinze horas e dnqüenta minutos do 
no uso de suas atribuições regimentais, e ten- dia onze de agosto de hum mU novecentos 
do em vista o disposto no artigo 482, § 6~. e oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Presi-
do Regulamento Administrativo, resolve: dência, reúne-se a Comissão Diretora do Se-

Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para nado Federal, com a presença dos Excelen-
a realização dos trabalhos da Comissão de tíssirrios Senhores Senadores Nelson Carnei-
lnquérito instituida pela Porte!ria n11 22f de ro, Presidente, Alexandre Costa, Segundo Vice 
1989. - - Presidente,_Mendes Canale, Primelro Secre--

Senado Federal, 23 de agosto de 1989.- táifo; Poffipeu-de Sousa, Terceiro Secretário, 
Senador Mendes C anafe, Primeiro Secretário. Nabor Júnior, Antonio luiz Maia e Áureo Mello, 

Suplentes. 
PORTARIA N~> 35, DE 1989 Deixam de comparecer, por motivos justifi-

0 Diretor-Geral do Senado Federal, no uso cados, os Excelentíssimos Senhores Senado-
das atribuições que lhe confere o artigo 21.5 res Iram Saraiva, Primeiro Vice Presidente, Di-
do Regulamento Administrativo do Senado valdo Suruagy, Segundo Secretário, e Leu-
Federal. e tendo em vista o disposto no art. remberg Nunes Rocha, Quarto Secretário. 

O Senhor Presidente, após dar irúcio aos 
trabaJhos da reunião, apresenta à considera
ção da Comissão Diretora os seguintes assun
tos: 

a) Processos nçs 009544/89.-5. 
008615/89-6, 008942/eg,7, 01!188/89-8 e 
008963/89-4, que tratam de rnovimentaç~o 
de diversos servidores. . 

Os presentes, após examinarem os proces- -
SOS. aprovam a movimentação neles proposto; 

b) Processa.n9 010625/-89-5, que contém 
pedidos formulados por várias entidades para 
inclusão na proposta orçamentária para 1990 
de recursos a elas destinados, a fim de que 
os presentes se manifestem sobre despacho 
do Senhor Presidente, ad referendum da Co
missão Diretora, determinando a inclusão e 
estabelecendo os valores a serem destinados 
a cada uma das solicitantes. 

Os presentes, após examinarem a matéria, 
homologam o despacho do Senhor Presiden
te; 

c) Processo n9 009844/8~i~9. de interesse 
de Rui Barbosa de_ Oliveira, com pareceres 
COI'ltráliõs da subsecretaria de Administração 
de. Pessoal e da Dlretoria Geral. 

Os presentes examinam a matéria e indefe-
rem o pedido dele constante, na forma_ dos 
pareceres; 

d) Processos n9s_Q09'Z69/89~7 e 
010924/89-2, de interesse do servidor Osval
do Palheiros Y~ana F"Uho. 

A matéria é distribuída ao Senhor Senador 
Nabor Júnior, Suplente da Comissão Diretora, 
para que seja relatada. 

e) Processos n~'s 008240/89--2, 
002965/89-5, 001580/89-2 e 001886/89-4, 
de interesse dos servidores Milton Miranda dos 
Santos, Edson Barbosa Pereira e Dorgival No
gueira de Oliveira (anexos os. Processos fi9$ 

012963/88-7,016686/88-8 e 013879/88~0). 
Os presentes, após examinarem a matéria, 

decidem pelo seu encaminhamento a Comi.S.:. 
são Especial incumbida de ''estudar uma reor
ganização dos serviços administrativos do Se· 
nado Federal", 

i) Parecer do Senhor Primeiro SeCretário 
aOs Processos n9S .008293/E9~-g e 
010393/89-7~ em que João Francisco da Silva 
solícita ressarcimento de despesas efetuadas 
com internação de seu filho, concluindo no 
sentido de que a autorização para o ressarci
mento de despesas desse tipo efetuadas pelo 
servidor seja concedida em caráter permanen
te. 

Os pre.Séntes,:após examínareffi ã matéria, 
aprovam o ressarcimento apenas das despe-
sas contidas nos processos enUnciados; 

g) Expediente dirígic;lo pelo Senhor Sena
dor Fernando Henrique Cardoso solidtan~do 
informações ao Banco Centi"ãT riecessárias à 
conclusão do Relatorio da Comissão destina
da" a examinar a questão da dívida externa 
brasileira e avaliar as razõ_es que levaram o 
Governo a-suspender o pagamento dos encar
gos financeiros dela decorrentes nos planos 
externo e interno. - __ 

Os presentes, após exarrlínarem a matêria, 
aprovam a solicitação e a encaminham à_ Se-
cretaria Geral da Mesa para as providências. 
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A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Áureo Mello, Su
plente da Mesa, que apresenta parecer favorá
vel ao pedido de revisão do procesoo adminis
trativo que culminou com a sua demissão, 
formulado pelo ex-servidor Edval.do Uma de 
Albuquerque. 

Os presentes, após examinarem a matéria, 
rejeitam o parecere, conseqüentemente, o pe-
dido de revisão, com abstenção do Senhor 
Terceiro Secretário. 

Em seguimentp, o Senhor Presiderite con
cede a palavr<l ao Diretor-Gerãl que submete 
aos presentes o Processo n~ 010996/89-3, em 
que José Carlos de Faria Valença solicita sus
pensão de seu contrato de trabalho. por dols 
anos. 

A ComisSão diretora, após examinar a maté
ria, -autoriza a suspensão requerida. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra_a reunião, às dezessete horas, 
pelo que eu, José Passos Pôrto, DiretOr-Geral 
e ,Seqetá.rio da Comissão Diretora1 lavfei a 
presente Ata que, depois de assinada p-elo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diret9ra, 11 de agosto 
de 1989. - Seii.ador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

23• Reunião Ordlnárla da 
<:omissão D.iretora 

Realizada em 17 de Agosto de 1989 

Às onze horas e quarenta_ e cinço minutos 
do dia dezessete de agosto- de hum mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da Presidência, reúne-se a Comissão Oiretora 
do Senado Federal, com a presença, inicial
mente, dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores Nelson Carneiro, Presidente, Iram Sarai
va, Primeiro-Vice-Presidente, Alexandre Costa, 
Segundo Vice-Presidente, Mendes Canale, Pri
meiro-SeCretátop, Divaldo Suruagy; Segundo 
Secretário, Pompeu de Sousa, Terceiro Secre· 
tário, e no decorrer dos trabalhos, Louremberg 
Nunes Rocha, Quarto S~retário. 

O Senhor Presidente dá 'iníciO à reunião e 
apr~nta_~ apreciação dos presentes os se
gUintes assuntos: 

a) Requerimento n" 408/89, apresentado 
pelo Senador Jutahy Magalhães, solicitando 
ao Poder Executivo-Ministério_da Educação, 
informações sobre assuntos ·atinentes àquela 
POSia. 

Os presentes examinam a matéria, a apro
vam e a encaminham à Secretaria Geral da 
Mesa para as devidas providências; 

· b) Requerimento n" 410/89, apresentado 
pelo Senador_Jutahy Magalhães, solicitando 
ao Poder Executivo- Ministério da Fazenda, 
ínformações relativas ao Conselho Nacional 
de Seguros Privados. 

Os presentes examinam a matéria, a apro
vam e a encaminham à Secre~_ri----ª."'_Qeral da 
Mesa para as !tevidas providências; 

c) Requerimento n"' 412/89, apresentado 
pelo Senador Lourival Baptista, solicitando a 

transcrição nos Anais do Senado Federal c:l.o 
prohütidarriento do Senhor Presidente José
Samey durim~ a cerimônia de _ins_ta}a!;_ão da 
Comissão ConstituctOrlal do Cetlteitário da 
RepúbliCa, a 1T de aQostO -de 1989. 

Os presentes ~minam a matéria,_ a apro
vam e a encaminham à Secretaria Geral da 
Mesa para inclusão na Ordem do Dia. na for
ma prsenta no art. 210, do Regimento Interno; 

J) ReqUerimentO n" 414789, apresentado 
pelo Senador Jutahy Magalhães, solicitando 
ao Poder Executivo ~ Ministétlo da Previdên
cia e Assistência Social, informações sObre 
assuntos atinentes àquela Pas~, 

Os presêntes examlnam a matéria, a apre· 
vam e a encaminham à Secretaria Geral da 
Mesa para as devidas providências; 

__ e) Expediente do Senhor Ministro do Plane
jarnento encaminhando, para conhecimento 
da ComissãQ_Diretora, "anteprojetos de leis 
que dispõem SObre o estabelecimento de regi
me jurídico único e das_ 4iretrizes para os pla
nos de carreira dos servidores da Adminis
tração Pública Ftâefal"~ 

Os preSentes decidem pela distribuição da 
matéria aos Membros da Comissão Dlretcra 
para exame; 

I) Expediente da Assoçia_ç_ão lnterparla~ 
mentar de Turismo -Ofícios n9s 51/89 e 
52189 --solicitando l_iberação das dotações 
orçamentárias destinadas àquela Entidade e 
relativas aos 39 e 49 trimestres de 1989. 

A SOlicitação, após examinada pelos presen
tes, é def~rida; 

g) Processos n"s 006912/89~3-e 
006995/89-6, de interesse do servidor Manoel 
Joacir Pereira Bernardino, com parecer ào Se
nhor Primeiro Secretário pela rescisão do con
trato" ge trabaltto do servidor por justa causa. 

·- Os ~res~ntes, âpós examinarem a m~téria, 
aprovam o pare<:er do Senhor Primeiro Secre
tário; 

h} Expediente do Dire;or da Subsecretaria 
de Relações Públicas solicitando seja autOri
zada a impressão, pelo Cefraf, de Jívreto desti
nado à distribuiç~o a alunos da rede escolar 
do Distrito Federal que Visitarão esta Casa du· 
rante programa· especial de visitação a ser im
plementado. 

es- presentes, após examinarem a matéria, 
autoriza_m a impressão: 

1) _Expediente da Ac:ad~ja Maçônica de 
Letr~ do Distrito Federal solicitando seja au
torizada a impressão, pelo tegraf, de 5.000 
(dnco·mnJ exemplares do Boletim ''A Maço· 
naria de Ontem e- de Amanhã". 

Os presentes, após examinarem a matéria, 
conCedem-ª--ª-utorização solic:;itada; 

1_) Processo n9 010795/89-8, em que José 
Vilár Ribeiro Pantêis solicita. rescisão de_ seu 

contrato de trabalho, com dispensa de Aviso 
Prévio. · 

A solicitação, ap6s examinada pelos presen-
tes. é aprovada; -

k) Projeto de.._Lr;:i do Senado-IT' 203, de 
1989, de a~toria do Senador Maico Maciel, 
que "dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
ou juridicas junto as casas dp Congresso na~ 
cional, para os fins que especifica, e dá oUtras 
prOvidências". 

A matéri~ é distribuída ao Senador Quarto 
Secretário para que seja relatada; 

i) Processo n? 008S92/89'"-6,_em que ã Sub
-secretaria de Assistência Médica e SoCíaf apre
senta avaliação médica de diversos servidores 
da Obra, com parecer dei Subsecretari_a de 
Administração de Pesso~. 

Os presentes tomam conheç:imento da ma
téria e aceitam as conclusões da Subsecretaria 
de Assistência Médica_e Social e aS sugestões 
da Subsecretaria de Administração do Pes-
soal; · -

m) Expediente do Sindicato dos Escritores 
do Distrito Federal solicitando seja autorizada 
a renovação de convênio existente entre aque
la Entidade e o Cegraf, (Processo n" 
011904/89-5). 

os-presentes examinam -a rTtatéria e a enca
minham à Diretoria Geral para instrução; 

n) Processo n~ 008696/89-6, que contém 
expediente do Presidente da CP! que apura 
denúncias de irregularidades na impOrtação 
de alimentos comunicando fato oCorrido du~ 
rante a reunião de acareação realizada por 
aqt]ele órgão a 7 de julho cie 1989. · 

E designado o Sep_hor Segundo-Vice-Pre~ 
sidente para relatar a:matéria; 

o) Expediente do Senador Aluízio Bezerra 
sobre decisão da CoM_issão Diretora que esta
belece limite de despesas com transporte de 
material do~ Senadores. 

A matéria é distribuída ao Senhor Segundo 
secretário para que seja relatad?J. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Primeiro Secretário que 
subrriete aos presentes os seguintes assuntOs: 

a) Proposta de Ato da Comissão Diretora 
que "regulamenta a ocupaçãO das R_esldên
cias Oficiais do Senado Federal". 

A matéria, após debatida, é aprovada, assi
nando os presentes o _respectivo Ato que vai 
à publicação; 

b) Proposta de ato da Comissão Diretora 
que "altera o Ato da Comissão Diretora n9 
15, -de 1989, e dá outras providências". 

A matéria, após debatida, é aprovada, asst
nándo os presente$ o respectivo Ato que vai 
-á public:ação; 

.c) Parece( ao processo n9 003530/89-2 que 
trata da apuração de fato envolvendo o Diretor 
da Subsecreté:lria de Serviços Gerais e o Q1efe
Geral do ServiçO de Segurança, concluinclo 
pelo arquivamento do processo. 

Os presenteS, após debaterem a matéria, 
aprovam o parecer do Senhor Primeiro Secre
tário; 

d) Parecer ao Processo n9 010450/89-0 _em 
que a Diretora da Subs.ecretaria de BibiiOtec:a 
propõe a rem~eração de três salários míni-
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mos para os bolsistas do Senado Federai, à 
vista de Lei n9 7789/89, concluindo pela foca
ção daquela remuneração em 26 {vinte e seis) 
BTN's, bem como propondo seja 9esignado 
relator par~ rever o Convênio específico exis~ 
tente entre esta Casa e a CJnB. 

Os presentes, após debaterem a matéria, 
aprovam o parecer do Senhor Primeiro Secre~ 
tárlo, sendo designado o Senhor Quarto Se
cretário para rever o eorivênio. 

A partir deste momento, comparece o Exce
lentíssimo Senhor Senador Louremberg Nu
nes Rocha, Quarto Secretário, que passa a 
participar dos trabalhos da reunião. 

Em seqüência, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Segundo Secretário 
que submete à: Comissão Diretora os segWn
tes asst.mtos: 

ll) Parecer oral favorável à proposta de Ato 
da Comissão Diretora que "dispõe sobre o 
fornecimento de passagens e concessão de 
diárias de viagens, nas condições especiais 
que indica, e dá outras providências" (Pro
cesso n• 009195/89-0). 

A matéria, ap6s debatida, é aprovada, assi
nando os presentes o respectivo Ato que vai 
à publicação; 

b) Parecer favorável ao projeto de Resolu
ção n" 35/89 que "revoga o art. 438 do ~egula
mento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n? 58, de 1972". 

Os presentes examinam a matéria e deci
dem pelo seu sobrestamento até que sejam 
apresentadas as conclusões da Comissão Es
pecial incumbida de estudar uma reorgani
zação dos serviços administrativos do Senado 
Federal. 

Em continuação, o Senhor Presidente con
cede a pa!avra ao Senhor Diretar-Geral que 
submete à Comissão Diretora os seguintes 
assuritos: 

a) Processa no 011498/89-7 em que a ser
Vidõ(a Lilian Nardo Freire requer suspensão 
de seu contrato de trabalho. 

A solicitação, após debatida, é aprovada pe-
Jos presentes: 

b) Processo n<:>00805l!89-5 em que o ser
vidor Everardo Alves Ribeiro requer suspensão 
de seu contrato de trabalho. 

A solicitação, após examinada, é aprovada 
pelos presentes; 

c) Processo n<:>Q]Q585/89-3 em que o ser
vidor José Fernando Pi~T,~entel Seixas requer 
suspensão do seu contrato de trabalho. 

A solicitação, após examinada, é aprovada 
pelos presentes; 

d) Expediente da Assefe solicitando libera
çãO de recursos para a Crech~daquela Entida
de, através d_o Funsen, no valor de NCz$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzados nQ\1os). 

A matéria é distribuída ao Senhor Senador 
Antonio Luiz Mata para relatar. 

Nada mais havendo a tratar, o Senb,or Presi~ 
dente encerra os trabalhos, às treze ·horas e 
quinze minutos, pelo que eu José Passos Por
to, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Di~ 
retora, lavTei a presente Ata que, depois de 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala da Comissão Diretora, 17 de agosto 
de 1989. - Senador Nelson Ctmeiro, Pr_esi
dente. 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 117• SESSÃO, EM 24 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicações da PresidênM 
da 

-Recebimento das Mensagens n'?'" 176 
e 177/89 (n"S 435 e 436, de 1989, na ori
gem), pelas quais o Senhor Presldente da 
República, solicita autorizaçãO para que o 
Ministério da Aeronáutica e o Governo da 
União possam contratar operações de cré
dito externo, para os fins que especifica. 

-Término do prazo para interposição 
de recursos no sentido de inclusão, em 
Ordem do Dia, dos Projetes de Lei do Se
nadon•s 83, 109, III a 113/89,aprovados 
em apreciação conclusiva pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-Término do prazo para interposição 
de recurso no sentido de inclusão, em Or
dem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 80/89, rejeitado em apreciação conclu
siva pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

1.2.2-Discursos do Expediente 

-SENADORMAUROBORGES-'Pro
blemátlca agrícola. 

-SENADOR CID SABÓM DE 0\RVA
LHO- Pesquisas eleitorais e a propagan
da da subliminar no atual processo suces-
sório. 

-SENADOR OLA VO PIRES- Privati
_za.ção das Centrais Elébicas de Rondônia 
-Ceron 

-SENADOR AUREO MELLO -Indi-
cação de S. Ext, por instituições que cul
tuam a personalidade e a obra de Getúlio 

·SUMÁRIO 
Vargas, para, como orador no Senado Fe
deral, homenagear aquele estadista pelo 
transcurso do 359 aniversário de sua morte. 

1.23 - Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do Senãdo n? 234/89, 
de autoria do Senador Mârcio Lacerda, que 
dispõe sobre a fabricação e o uso de pára· 

-rãlõS-fadloativos e_dá outras providências. 
-Projeto de Lei do Senado no 235/89, 

de autoria do Senador Gomes Carvalho, 
que altera dispositivos da Lei n9 5.1 08, de 
21 de_ setembro de _l966, qüe institui o 
Côdigo NacionaJ de Trânsito. 

-Projeto de Lei do Senado n9 236!89, 
de autoria do_ Senador Dirceu Carneiro, 
que dispõe sobre a Política no Setor Agro
peCUário ~ dá Qutras providências. 

-:-Projeto çle Lei do Senado n9 237/89, 
de autoria do Senador José Fogaça, que 
regülamenta o a_rt. 187 da ConstftuiçãoFe
deral, que trata da Política Agrícola e dá 
outras _providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 238/89, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores urbanos e rurais nos lu
cros ou r~ultados da empresa, nos termos 
do -art. 79, inciso XI da Constituição Federal, 
e defme participação nos ganhos eçonô
micos resuJtanteS da produtividade do tra
balho para os efeitos do § 49 do art. 218 
constitucional. 

r- Projeto d~ Resolução n?_53/89, de au
tOria do Senador Fernando Henrique Car
doso, que determina a correção dos valo
res~éiTlOTN e cruzado para Valores em 
BTN e ólizado novo, nas proposições que 
autodzem Estados e Municípios_a contratar 
operações de crédito. 

-Projeto de Lei do DF n? 41/89 (apre
sentado por sugestão do Deputado Au
gusto Carvalho), que dá o nome de "Par
que Chico Mendes" ao Parque do Guará. 

- - -

1.2.4- Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei do DF n? 41/89, Udo ante
riormente. 

1.2.5.- Oficio 

- N9 45/89, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cid-cidanta, colnunkando 
aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n9 182/89, que-altera o art. 137-da Lei n9 
6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

1.2.6-Comunicação da Presldl@:n
da 

- Prazo de 72 horas para Interposição 
de recurso_, por um décimo da composição 
da Casa, pal-a que d ProjetO de Lei do Sei1a
c!_o n? 182/8f!_ ~eja _apreciado pelo Plenário. 

1.2.7 -Requerimentos 

- N9 435/90._ de autoria_ do Senador 
Carlos Alberto, solicitando' ao-B-anco Cen
tral do Brasil, informações que menciona. 

- N9 436/89, de- ãutoria do Senador Jo
sé Richa, solicitando licença, a partir do 
dia 28 de agosto, até o diã 27 de dezembro 
do corrente ano. Aprovado. -- -

1.2.8 - ApreclaçiÍo de matéria 

-Redaçáo final do Prqjeto de Lei do DF 
ri' 15/89, que dispõe sobre a criação da 
Carreira Fiscalização e Inspeçã_o, seus res
pectivos cargos, fixação dos valores de 
seus vencimentOs e ~dá outiãs proVidên
cias. Aprovada> nos termos do Recj:ueri~ 
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PASSOS PORTO 
Diretor~Geral do Senado Federal . 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FtORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 

{Diretor Adjunto 

mento n? 437/89. À sanção do Governador 
do Distrito Federal. 

1.;!.9 - Requerimentos 

- N9 438/89, do Presidente da Coril.is
são de Assuntos Sociais, solicitando o de~ 
sapensamento do Projeto de Lei do Sena;. 
do nQ 88/89 __,.Complementar de matérias 
que menciona. Deferido. 

- N9 439/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n"' 34/89, que dispõe 
sobre a criação de _empregos nas Escolas 
Técnicas FederaiS. 

-N944Q/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n1> 35/89, que altera dis
posições do Plano Único de Qassificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos apro
vado pelo Decreto n9 94.664/87. 

1.2.10-0ficlo 
Do Governador do Estado do Amapá. 

solicitando prorrogação de prazo_ para en
caminhar ao Senado Federal o Projeto de 
Lei de Orçamento daquele Estado. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Cãmararf/12, de 1989 

(n9 1.032/83, na Casa de origem), que alte
ra a redação do arl 132 da Lei n9 5.869, 
de 1 1 de janeiro de 1973. Aprovado nos 
termos do Parecer da Comlssao de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania. À Comissão 
Oiretora para redação fmal. 

Projeto de Resolução n? 62, de 1988, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que ins
tib.li a gratificação de Natal Aprovado, com 
emenda. A Comissão Diretora para reda
ção final. 

Projeto de Resolução n~ 51, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusao de seu Pare~ 
cer n9 152, de 1989), que autoriza a Prefei
tura Municipal de Bonito, Estado de Per
nambuco, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
80.848,17 (oitenta mil, oitocentos e qua~ 
renta e oito e dezessete centésimos) de 
Obrigações do Tesourõ Nadonal- OTN. 
DiscussãO encerrada, voltando à Comis
são competente em virtude de recebimen
to de emenda. 

EXPEDIENTE 
CENTJIO GIIÃACO 00 SEJIIAOO FEOERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO IIIAQONAL 
Impresso sob .a respons.blli~de da Mes. do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ...... -~······································-- NCz$ 9.32 

Exemplar Avulso .......................................... NCz$ 0,06 

T1ragem: 2.200-exemplares. 

Projeto de Lei da Câmaran~ 32, de 1984 
(n9 32n9, na Casa de origem), que altera 
a redação do art. }9 da Lei n~ 5.958. de 

_ 10 de dq.embro de 1973, qUe dispõe sobre 
a retroatividade da opção pelo regime do 
Fundo de Garantia do TempO de Serviço. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1987, 
de autoria do Senador Divaldo Suruagy, 
que dispõe sobre as medidas de incentivo 
e amparo à famiJia, instrruro· sistema de 

_ compensações diferenciais, reguJa o res
pectivo fundo e dá outras providências. De
clarado prejudicado. Ao Arquivo 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n1> 34/89, 
em regime de urgência nos termos do Re
querimento n? 439/89, lido no Expediente 
da presente sessão. Aprovado, após pare
cer da Comissão de Educaç:ãq, proferido 
pelo Senador João Calmon. À Comissão Di
retora para ~ redação final. 

- Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara liQ 34/89, em regime de urgência. 
Aprovada. A sançã-o; _ -

--Projeto de Lei da Câniara n" 35/89, 
em regime de urgência nos termos do Re
querimento n" 440/89," lidO- no expediente. 
Aprovado, após parecer da Comissão de 
CoristitUiçáo, Justiça e Qdadania, profe
rido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
À sanção. 

13.2 - Comunicação da Presidên
da 

-Arquivamento do ProjetO de Lei do 
Sen-ado n9 84/88, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que define o crime de tortu
ra e dá- õirtraS Providêõciãs;- por tei rece
bido parecer contrário, quanto ao mérito, 
da ComiSsão a que foi distribuído e aber
tura de prazo para interposição de recurso, 
no sentido da sua tramitaÇão. 

1.3.3 - Discursos após a Ordem do 
Dia 

-SENADOR JOÃO MENEZES, como 
üder - Crescimento do movimento eco-

lógico no mundo. Encaminhando à Mesa, 
projeto de lei que visa a defesa da região 
Amazônica. 

SENADORJOSÉFOGAÇ4, como Líder 
- Encaminhando à Mesa, projeto de lei 
sobre a política agrícola. 

SENADOR JAMIL HADDAD, como Lí· 
der - Comentários sobre o artigo de Ri
cardo Garcia, sob título Os dois bras/5. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Home
nagem a Joaquim Nabuco. 

. SENADOR LA VO!SIER MAM - Recu
peração da malha rodoviária federal 

SENADOR EDISON LOBÃO - ES_C;Ia
recimentos do Senhor Antonio CarlOs Fro
ta, Diretor de Incentivos da Sudene, a res
peito da propalada discriminação do Piauí 
na distribuição dos incentivos às empresas 
daquele Estado. 

SENADOR JAMIL HADDAD - Partici
pação de S. ~ em encontro cultural no 
Reino de Marrocos. 

SENADOR ODACJR SOAREAS -Apre
ciação do livreto "Rondônia e a nova Repú
blica - Retrospectiva e avaliação do Go
vernador Jerónimo Santana". 

SENADOR NÉLSON WEDEKIN- Pri
vatização de- empresas estatais. 

1 .3.4 - Dlsignação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 
_;!- DISCURSOS PRONUNCIA· 

DOS EM SESSÃO ANTERIOR 
-Do- Sr. Senador -Leite Chaves, pro-

nunciados na sessão de 22-8~89. 
3-ATOS DO PRESIDENTE 
- N9s 213 a 216/89. 
4-ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁ

RIO 
-1'1'5/89. 
5- EDIT~L DE CONVOCAÇÃO 

DA COMISSAO DO DISlRITO FEDE
RAL 

6 -MESA DIRETORA 
7-ÚDERES e VICE-ÚDERES DE 

PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DE COMIS

SÓES PERMANENTES 
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Ata da 117~ Sessão, em 24 de agosto de 1989 
3~. Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MJNarOS,-ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nçilior Jú
nior -Odacir Soares -O! avo Pires -Jarbas 
Passarinho- Moisés Abrão- _Carlos_Patro
cínio- Antonio Luiz Maya -Alexandre -Costa 
- Edison Lobão - João Lobo - Afonso 
Sancho- Mauro Benevides- Carlos Alberto 
- Lavoisier Maiã. - Marcondes Gadelha -
Humberto Lucena - Marco Maciel - Ney 
Maranhão- João Lyra- Teotónio Vilela Fi
lho - Luiz Viana - Ruy Bacelar :::-~Ronan 
Tito - Severo Gomes - Mauro Borges -
Iram Saraiva - Pompeu de Sousa - Meira 
Fllho -Roberto Campos- Lowemberg Nu
nes Rocha- Mendes Canal e-Rachid Salda
nha Derzi - Wilson Martins - Leite <;haves 
- Gomes Carvalho --José Richa - Dirceu 
Carneiro - Nelson We.dekin - José Paulo 
Bisai-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 42 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos. 
trabalhos. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência recebeu as Mensagens n~' 
176 e 177, de 1989 (n~ 435 e 436/89, na 
origem), de 23 do corrente, pelas quais o Se
nhor Presidente da República, nos termos do 
art. 52, inciso V, da Constituição, solicita autori
zação para que o Ministério da Aeronáutica 
e o Govemo_da União possam contratar opera
ções de crédito Externo, para os fins que espe
cifica 

As mãtérias serão despachadas à Comissão 
de Assuntos Econôrnlcos. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou-se hoje o prazo previsto no art.. 
91, § 49, do Regimento Interno, sem que te
nham sido interpostos recursos no sentido de 
inclusão, em Ordem do Dia, dos Projetas de 
Lei do Senado no~ 83, 109, 111 a 113, de 
1989. 

Aprovados em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia, a Presidência, atendendo ao disposto no 
§ 69 do art. 91 do Regimento Interno, despa
chará as matérias à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou-~e J:lgj~ o prazo previsto no art 

- 91, § 49, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão, 
em ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
n• 80, de 1989. ~ 

• 

B:ejeitado em apreciação conclusiva' pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a Presidência, atendendo ao disposto no 
§ 69 do art. 91, do Regimento Interno, despa
c~rá a _J:1atéria a? Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. COncedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro _Bo~ges. 

O SR. MAURO BORGES. (PDC ..:... GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
são graves as perspectivas para o futuro próxi
mo da agricultura brasileira. São palpáveis, já, 
os fatos que apontam para a falta de recursos 
para os produtores rurais na próxíma safra, 
prestes a ser iniciada. Entre _eles a política mo-
netária restritiva que impede emissões de títu
los para novas aplicações. Em resumo, as fon
tes_ de crêdi.to são extremamente precárias, 
pois dependem principalmente do T escuro 
Nacional, a cada dia mais vazio. 

-Alerto esta Casa, com base nos movimentos 
registrados em· meu Estado e respaldado por 
estudos desenvolvidos pela OCB - Organi
zação das Cooperativas Brasileiras, que dese
nha para a agricultura de nosso país, para 
poucos dias, wn quadro alarmante, diante do 
qual esta Casa não pode omitir-se. Temos, 
por dever, preservar o equilíbrio econômico
social, sustentáculo da democracia, prestes a 
ser abalada, mais uma veZ, em razão das dis
torções que seguramente afetarão a produção 
agricola. 

Discute-se, todÓs os dias, o problema de 
desapropriação, o problema de privatização, 
mas ninguém está ligando para a agricultura. 
As terras já estão sendo lavradas_. O VBC, Valor 
Básico de CUsteio, que está sendo anunciado, 
é suficiente para ~tender ~ terça _parte do que 
i5 lavrador vai gastar. Das duas uma: ou ele 
tem dinheiro para fmanciar com seus próprios 
recwsos esse trabalhQ, ou ele vai ter que pedi
los à rede bancária, com juros comuns, que 
é sUa ruína; SeU ·esnlagãmen.to-pãra O futuro. 

É um assunto_ da maior gravidad~. que infe
lizmente não s~nsibiliza nem mesmo os políti
cos, de modo geral, nem a imprensa. A maior 
riqueza que está em nossas maõs, em nossa 
vista, renovável a cada ano, com resultados 
formidáveis, é a agric:ultura.Já estamos produ
zindo ma_is de 20 milhões de sacas de soja, 
uma economia substancial para o Brasil, com 
a industrialização deste produto aqui e sua 
remessa já industrializada para o exterior. A 
nossa agricultura está avançada, com alto índi
ce de produtividade, não necessitando mais 
.de ensinamentos do exterior. Ao contrário, nós 
é que estamos mandando os ensinamentos 
para o exterior, sobretudo pà-iá as regiões tro-
Picais. Graças a esse trabalho já tão falado 

da Embrapa - a Empresa Brasileira de Pes
quisa Agropecuária, conquistamos realmente 
um lugar ao sol na. gricultura tropical. Antiga
mente dizia-se que era inviável a agricultura 
de leguminosas, sobretudo de soja, em áreas 
tropicais. Hoje, temos sementes, já preparadas 
pela Embrapa, que se podem plantar debaixo 
da linha do Equador, sem nenhum problema. 
Então, o- que está faltando é atenção, medidas 
esPeciais para que- se possa Plantar, para que 
se poSsa abastecer o mercado brasileiro_e para 
que se possa também fornecer para o exterior, 
com a finalidade de awnenmtar a capacidade 
de troc_a da balança comercial. 

É recente - e seguramente permanece na 
memória dos Srs. Senadores_- o quadro sim
bólico das agruras vividas pelo campo, trazi
das até diante desta Casa por mais de 1 O mil 
sojicultores de todo o País, que estiveram aqui 
acampados na frente do Congresso. Eles es
pernearam, fJZeram o que puderam, só não 
praticaram violência para s_ensibilizar o Gover
no. Mas o Governo comporta-se olimpica
mente, está acima de qualquer coisa, não se 
preocupa com os nossos problemas imedia
tos. Se houvesse realmente um Ministério do 
Planejamento que funcionasse, essas coisas 
não aconteceriam, e as medidas seriam toma
das a tempo e a hora. Ag_ricultura não atrasa 
nem adianta o relógio. E preciso que sejam 
feitas as coisas na hora. Na hora em que cho-
ve, tem que se plantar, não depois que o perío
do das chuvas já passou. 

Sem recursos para comercialização, entre 
outros problemas, vierem até aqui pedir a 
atenção_ do Estado para livrá-los da falência, 
à qual estavam sendo encaminhados por equí
vocos de _óptica política e económica. Que
riam, tão-somente, que o Governo corrigis_se 
seus erros a Um O.e que pudessem trabalhar 
e dar continuidade à geração de riqUezas de 
que tanto este País necessita. E é uma das 
riquezas relativamente mais rápidas de serem 
geradas. Um projeto industrial leva dois, três 
anos para ser projetado e implantado. A agri
cultura, não. A agricultura é rápida e tem um 
retomo também muito rápido. 

Nem bem saídos dessa situação, que vale 
destacar, só interessa a países estrangeiros 
que temem a concorrência brasileira em ter
mos de produção de soja, são agora os agri
cultores de toda a Nação surpreendidos pela 
divulgação dos novos valores do VBC- Valor 
Básico de Custeio, insuficientes para que ini
ciem a preparação da terra e o plantio da próxi
ma safra. 

Quem atrasar as suas dívidas na área da 
agricultura após setembro, vai ter que pagar 
um abswdo, praticamente não terá. mais con
dições de sair do bwaco, porque o agricultor 
não tem recursos próprlÕs para atender a es-
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sas flutuações~_Qtiando ele vai plantar, utiUza 
recursos, sementes, adubos, com base no dó
lar do paralelo, do valor comum do dólar; mas 
quando vai vender, ele [e<:ebe pelo dólar ofi
dal. Quer dizer, é algo realmente inadmissível. 
O Governo tem que arranjar uma forma de 
resolver esse impasse. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex' me concede 
um aparte? 

O SR. MAURO BORGES- Com multo 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. CaJtos Alberto -Nobre Senador 
Mauro Borges, parece que estamo-nos enten
dendo até por telepatia, porque hoje estou 
apresentando um requerimento, um pedido 
de informações e vejo V. Ex', como primeiro 
orador na tarde de hoje, discursando sobre 
o problema da agricultura, que é, na verdade, 
uma preocupação para todos nós. V. ~ tem 
razão quando fala em linha de crédito porque 
o agricultor está sempre sendo levado a_ rebo
que e em segundo plano, quando, na verdade, 
devemos é produzir neste País, para que saia~ 
mos da crise. Só poderemos sair desta crise 
em que estamos mergulhados no momento 
em que produzirmos, e para se produzir é pre
ciso que se tenha incentivo, é preciso, acima 
de tudo, que haja crédito, é preciso que haja 
condições. Como já disse, estou, nesta tarde, 
encaminhando à Mesa do _Senaâo um pedido 
de informações, que eu gostaria, inclusive, de 
transmitir a V. ~.porque está mais ou merios 
afinado com o seu discurso, quando V. ~ 
fala de crédito e fala que os pagamentos são 
feitos com juros e correção. Estou encami
nhando ao Ministro da Fazenda o seguinte 
requerimento d_e informações, de acordo com 
o § 29 do art. 50 -da Constituição Federal e 
baseado no art 216 do Regimento Interno 
desta Casa: "Requeiro ao Sr. Ministro da Fa
zenda"- sobre as questões que vou colocar 
para V. Ex'....::.... "as informações do Banco Cen
tral". Peço as informações do Banco Central. 
São as seguintes as questões que estou levan
tando: "Primeiro, se houve repasse aos bancos 
para financiamentos de crédito rural após o 
Plano Cruzado; segundo, em caso afirmativo, 
se o Banco· do Brasil e o Banco do Nordeste 
receberam repasse para tal fim e qual o mon
tante repassado especificados os períodos; 
terceiro, se para o crédito rural o retomo foi 
efetuado pelos bancos com incidência de 
atualização monetária, e, assim, sendo, quais 
os índices adotados para o recebimento pelo 
Banco Central". É-de fundamental importân
cia esse pedido de informações, para que o 
Banco Central possa informar a esta Casa, 
e, eptão, o Congresso Nacional possa tomar 
uma posição e possa também, efetivamente, 
participar da grande luta em favor dos agricul
tores brasileiros. I:: este o aparte a V. Ex' 

OSR. MAURO BORGES-NobreSena
dor Carlos A1berto, agradeço a V. Ex'i' o aparte, 
o qual está inteilamente dentro da linha que 
estou focalizando, chamando a atenção do 
Governo, advertindo o Governo, para que não 
se coloque nessa postura orunpica, acima do 

bem e do mal, indiferente ao que se passa 
na lavoura do Brasil. 

~preciso que se tomem providências enérR 
gicas. Em todos os países altamente industra
liz.ados, ricos, a lavoura é protegida, é conside
rada um património nacional. Não é_ possível 

__ que a nossa lavoura seja abandonada. 
Muito obrigado, ilustre Senador Carlos_ Al

berto. 

O ·Sr. Carlos Alberto - Nobre Senador 
Mauro Borges, ainda dentro do discurso -de 
V. Ex', posso adiantar a V. EX' qUe na Região 
Nordeste, com o maior inverno de todos os 
tempos, se produzia na verdade. Hoje não se 
tem a menor perspectiva de uma boa safra. 
Por quê? Porque faJta o incentivo, falta o cré
dito, falta semérite, faita insumo, falta tudo. 
Então, hoje o agricultor está sem a mínima 
perspectiva de futuro. Vejamos que situação 
esdrúxula: qu8J1do há estiagens, há seca, por
que temos problemas climáticos no Nordeste; 
quando-temos inverno, não temos incentivos, 
não temos créditos1 não temos sementes, não 
temos nada. Quando vêm as estiagens, aí vem 
o sistema paternalista governamental, quer di
zer, atendimento ao flagelo. É algo mais esdrú
xulo do Mundo. O Governo tinha que dar con
dições para se produzir, e não estar somente 
preparando-se para eventualidades, catástro
fes, como as estiagens. No sul são as geadas, 
o inverno. O Governo está sempre querendo 
estender a mão, f!1as não quer uma política 
prograiTiátiCã-para-o Nordeste, não quer uma 
política que possa definir os rumos da agricul
tura. E por isto este Pais sofre. E por isto este_ 
País eStà falido, está acabado, não há pmduti~ 
vidade. O Gove-rno ê o próprio incentivador 
para que O homem do Nordese seja um pre
guiçoso, porque ele quer a estiagem. Com 
a _estiagem vêm as frentes de trabalho, e com 
as frentes de trabaJho ninguém trabalha, só 
tem 10 nome de frentes de trabalho. O que 
deve existir, e eu concordo, é o incentivo à 
produtiVidade. O agriculiur tem que produzir 
grãos. Este País estará sempre falido s_e não 
tiver uma política agrícola em primeiro plano. 
Será um País falido. 

OSR. MAURO BORGES- Nobre Sena
dor Carlos Alberto, muito agradecido. Real
mente acontecem coisas incríveis. 

O Brasil Cefl!ral é uma região também tipi
camente de pecuária, sempre necessitou ter 
um capim adaptado aos tipos de solos relativa
mente pobreS em temias de" fertilidade de Solo 
de cerrado. Nunca houve uma pesquisa dos 
órgãos governamentais, anteriormente à Em
brapa, que tratasse__de adaptar um captm. pró
prio à nossa realidade. Até que os próprios 
particulares foram introduzindo vários tipos de 
braquiária. Não digo que seja o ideal, mas 
são realmente capins que mudaram comple
tamente_ a face econômica do cerrado. 

Antigamente era wn animal por alqueire
alqueiiãõ - -4 a- 5ha. Hoje s.e colocam 1 O, 
15,_ d~.sde __ que haja algum tratamento. Portan
to, é um assunto que realmente interessa ao 
Brasil. Einbora não seja momentoso, não seja 
da preferência daqueles que estão mais inte-

ressados nas coisas sensacionais, é da maior 
importância. 

Sem recursos, esses agricultores serão for
çados a buscar dinheiro na rede bancária, a 
ju~s de mercado e insuportáveis. Não acre
dito, Srs. Senddores, que os agricultores brasiR 
!eiras cometerão esse suicídio financeiro. Res
tará a eles, então, diminuir a área plantada 
e cultivar o suficiente para garantir a sobrevida 
de suas famílias. - _ 

Te mos, todos, responsabilidades diante 
desse quadro. Não nos podemos omitir, neste 
instante, para sermos acusados daqui a alguns 
dias, da falta de alimentos na mesa dos brasi
leiros que habitam os grandes centros urba

--nos. Não podemos correr o risco da acusaÇão 
pelos preços escorchantes que advirão dessa 
situação, retirando da mesa das classes de 
mais baixa renda o pouco, as migalhas que 
ainda lhes restam. Aí o Governo apelará para 
a importação subsidiada - remédio fácil -
e destruirá de vez a agricultura nacional. Como 
aconteceu com essa vergonhosa importação 
de alimentos, em que mihares de toneladas ... , 
S6 em arroz foram 500 mil toneladas a mais 
do que o necessário, milho também, tivemos 
que comprar, pagar alto para comprar e pagar 
alto para devolver. Isso não é wna política 
certa. Pode ser fácil para alguns, mas não é 
interessante para o povo brasileiro. Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, os graves momentos, 
as seqüências de dificuldades vividas pelo 
campo brasileiro, nos útlimos meses, fatal
mente serão acentuadas em futuro próximo, 
caso as distorções no âmbito do fmanciamen
to à agricultura, neste momento decisivo, não 
sejam corrigidas. 

Apelo, pois, a esta Casa, que, a partir deste 
morriento, inicie gestões junto ao _Executivo 
para que _o campo seja contemplado com a 
importância que ele merece como produtor 
de alimentos e gerador de riquezas. Sugiro 
mesmo que as lideranças atuantes da agri
cultura brasileira sejam chamadas para expor 
os problemas da classe, conferindo esta Casa 
a eles o apoio necessário para se evitar um 
verdadeiro desastre econômic_o de imprevisí
veis conseqüêitcias sociais e que, -neste agudo 
momento eleitoral, pode c:olocar em risco nos
sa ainda frágil democracia. Sem uma agri
cultura forte não teremos a almejada demo
cracia, consolidada nos seus aspectos econô
ll)ico e político. Sem a éigricultura em perma
nente atividade, duvido mesmo que este País 
consiga, de fato, sua democracia política. 

Onde está o senhor Presidente da Repú
blica? Até quando, Presidente, abusarás da 
nossa paciênda? (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo_ a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. GD SABÓM DE CARVALHO 
PRONGNOA DISCaRSO OOE, ENTRE
GUE À REVISÁO 00 ORADOR, SEJ?A 
PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDEI'fl'E (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador 01avo 
Pires. 
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O SR. OlAVO PIRES (PTB ~ RO. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, precisamente no dia 15 de 
maio do ano fluente, subi a esta respeitável 
tribuna para denunciar uma falcatrua que se 
perpetrava nos bastidores do corrupto e imoral 
desgoverno do Sr. Jerônimo Santana contra 
o patrimônio do Estado que tenho a honra 
de representar. 

Referia-me à trama que se urdia nas intimi
dades palacianas para a aprovação da privati
zação .das Centrais EJétricas de Rondônia, -
Ceron, pela Assembléia Legis1ativa e sua pos
terior venda ao Grupo Rede, de São Paulo, 
encabeçado por Fernando Quartin Barbosa 
de Figueiredo, banqueiro, homem possuidor 
de considerável fortuna, que não estava inves
tindo em Rondônia~ mas, sim, procurando 
amealhar, num Estado pobre, recursos que 
possibilitariam o aumento da sua já volumosa 
fortuna. Este, antes mesmo do envio da men
sagem governamental à Assembléia, já se 
anunciava vencedor da licitaçãO a ser reali
zada. 

Então, configurava-se, mais uma vez. no Es
tado de Rondônia, uma "missa" encomen
dada ou um '1ogo" de cartas marcadas. 

O Governo di Rondônia, que se tomou co
nhecido nacionalmente por sua incompetên
cia administrativa, pelos seus escândalos, ago
ra está descambando sem qualquer pejo, para 
a corrupção política e administrativa. 

Já tive oportunidade de trazer ao conheci
mento de V. ~ Srs. Senadores,.e da Naç_ão, 
casos de comprovada corrupção administra
tiva. Desta feita venho denunciar um verda
deiro escând_alo politico-administrativo, qual 
seja, a venda da maior e melhor empresa de 
economia mista do Estado, as Centrais Elétri
cas de Rondônia S/ A. para grupos particulares 
sob o eufemismo de privatização da mesma 
empresa, significando dizer, a transferência do 
controle aclonário. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sob o pre
texto de que a empresa de eletricidade do 
Estado é deficitária e inviável, o Governo de 
Rondônia, alguns de seus Secretários e a Dire
toria da Ceron, quéréirfjustificar a venda das 
Centrais Elétrfcas do Estado, que esconde, na 
verdade, uma transação imunda, wna nego
ciata escandalosa, envolvendo mais ou menos 
qujnhentos milhões de dólares, representados 
por quase uma centena de conjuntos de gera
dores, que constituem_ o parque de geração 
energética da Ceron, milhares de quilômetros 
de rede de transmissão e distribuição, de deze
nas de imóveis, centenas de vefculos, enfim, 
todo o complexo de bens materiais e !mate
riais, que constituem o acervo da Ceron, que, 
na verdade, é patrimônio do Estado e da sua 
sofrida popuJação. 

Na verdade, o Governador de Rondônia não 
está preocupado em melhorar o serviço de 
fornecimento de energia como tal, mas, sim, 
e tão-somente, em fazer um negócio comer
cial e de alta rentabilidade pessoal para si e 
seus apaniguados, pela venda ou a transfe
rênda do controle acionário para particu,ares. 

Chegaram, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
ao cúmuJo da desfaçatez. chegaram ao cúmu
lo da irresponsabilidade, em um Estado sofri
do, em um Estado pobre, como Rondônia, 
de piorar mais ainda o nível do fomecimerlto 
de e_n__grgia elétrlca, para sensibilizar a opinião 
pública, para conscientizar a opinião pública 
de que a melhor saída para a solução do pro
blema energético de Rondônia seria realmente 
a vend~ e a privatização da Ceron .. 

Isso é o cúmulo da irresponsabilidade, é 
o cúmulo da falta de sensibilidade, é o cúmulo 

-da falta de hwnahidade para com aquela po
pulação carente, que, multas vezes, enfrenta 
problemas dos mais sériOs. Dia desses tive 
oportunidade de testemunhar wn fato na cida
de de Ariquemes: a energia acabou, acende
ram a lamparina e, por infelicidade, havia uin 
recipiente com tinta misturado com gasolina, 
estavam púrtando a casa; a empregada, ao 
passar com uma criança no braço e a lampa
rina na mão, com a mistura de tinta com gaso
lina, ocorreu a explosão. Morreu a criança 
queimada e a empregada está até hoje total
metne prejudicada fisicamente. Por quê? Por 
mais uma irresponsabilidade, por mais uma 
deswnanidade desse Governo. 

O Sr. -Ney .Maranhão- Permite-me V. 
EX' iun aparte? -- - · 

O SR. O LAVO PIRES.:....__ Com muito pra
zer. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
OlavOPíreS, V. Ex' está trazendo para esta Casa 
assunto de vital importância para o desenvol
vimento do País, principalmente para as áreas 
mais carentes de nossa Pátria. Sabemos que 
existe o pais desenvolvido, que é o país do 
Sul, e o pafs subdesenvolvido, que é o país 
que representamos - o Norte e o Nordeste. 
Sabemos perfeitamente que energia é a fonte 
de todo o desenvolvimento. Estamos vendo 
esse Governo que aí está organizar sete pro
gramas é ·deixá-los no meio do caminho; esta
mos vendo no Nordeste a construção da Bar
ragem de Xingó, que tem um profundo inte
resse econômico para o desenvolvimento des
sa Região quase parada Estamos vendo agora 
V. Ex', da tribuna protestar contra o descaso 
do Governo com respeito ao fornecimento de 
energia em seu Estado. Isso tudo acontece 
por falta de planejamento e, muitas vezes, devi
do a planos feitos em cima das pernas. Como 
dizia muito bem aquele grande nordestino Jo
sé Américo de Almeida, o nordestino não pre
cisa de esmola, precisa apenas que o rio São 
Francisco viabilize molha_r as terras secas, cal
cinadas pelo sol, para que o Nordeste se tome 
a califórnia da América do Sul, abasteça a 
Nação e exporte, trazendo divisas para o nosso 
Brasil. E o Estado de V. Ex' é um Estado de 
grande potencial. O Governo Central devia 
olhar com mais carinho para Rondônia, por
que é um Estado estratégico, é um Estado 
de fronteiras e com riquezas !mensuráveis. Te
nho certeza de que a maioria dos Srs. Sena
dores que representam aquela Região, como 
os da miiJha Região Nordeste, protestam con
tra essa falta de cuidado e, vamos dizer, irre-

presental:ividade e irresponsabilidade _do __ Go
verno Federal. Portanto, neste instante, para
benizo-o e solidarizO-me com V. Ext e com 
o povo que V. Ex" tão bem representa nesta 
Casa, no momento em que se posiciona con
tra essa injustiça do Governo Federal .. Meus 
parábens. nobre Senador. 

O SR. 01..!\VO PIRES- Mlrito obrigado, 
nobre Senador Ney li\aranhão, pelo brilhante 
aparte. No entanto, permito-me a liberdade 
de discordar de uma colocação de V,"Ex', 
quando admitiu que problemas, como esse 
de Rondônia, estão sendo gerados por falta 
de planejamento. O que existe em Rondônia 
não é falta de planejamento, é excesso de cor
rupção, excesso de imoralidade administra
tiva, excesso de irresponsabilidade para com 
a causa pública. E, todo esse quadro, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, começou já desde o 
início do Governo de Jerônimo Santana. 

Senão vejamos: o Gov_emador do Estado 
no início do seu Governo nomeou uma_Direto

.. ria, tendo como Diretor-Presidente Walfredo 
Lessa e como um dos Diretores, que passou 
a ser urna eminência parda dentro da empre
sa, até tomar-se Diretor-Presidente, o Ten-Cel 
José Carlos de SiqueiraAmazonas, que pr~fa
brlcou a crise financeira operacional e admi
nistrativa da empresa Ceron para abrir o cami
nho para a inusitada venda, sob o eufemismo 
de privatização das centrais elétricªs_de Ron
dônia, como muito bem demonstra o ex-Pre
sidente da mesma empresa, suplente de_ Sena
dor, por votação, Dr. Antônio Morimoto, que 
teve a hombrldade4 a coragem, a lhanesa e 
o espírito público de fazer wn relatório-de
núncia contra esta imoralidade política e admi
niStrativa, relatório esse intitulado sobre a in
conveniência de privatizar a Ceron, em defesa 
do patrimônio do povo de Rondônia. 

Não preciso dizer que o Presidente Antônio 
Morimoto, a quem rendo as minhas homena
gens e as do povo· do meu Estado pela firmeza 
do seu caráter e pelo seu desassombro político 
e administrativo, foi sumariamente demitido 
das Centrais Elétrícas de Rondônia, pelo Sr. 

_ Govemad9r, que até há bem pouco, conside-
rava o então Presidente um dos m~s compe
tentes_ membros da sua equipe, já que fora 
remanejado da Secretaria da Administração, 
para presidir a empresa de eletricidade, consi
derada a mais importante do Estado. 

Sr. Pr~idente e Srs. Senadores, para facilitar 
a venda da Ceron, iniciada na gestão _do Presi
dente José Carlos Amazonas e -inteiroriii)ida 
na gestão do então Presidente Antônio Mori
moto, frontalmente contrário à privatização e, 
sim, a favor da moralização e .da -raclonal_i4ade 
administrativa, o Governador nomeou uma Di
reteria, escolhida a dedo, completamente es
tranha aos quadros do Estado, tendo como 
Presidente o Sr. Luiz Marcelo de Azevedo _e 
como diretor Fmanceiro Carlos Alberto Pujai 
da Rocha Frota e outros, todos, segundO infor
mações _fidedignas, muito ligados ao consór
cio de empresas de energia elétrica, denomi
nado grupo Rede, constitu'í.do pelas empresas 
do sul - Cauá, Bragantina, Nacional e São
Joanense -, numa visível e clara prova de 
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que a venda está direcionada para o grupo 
Rede. 
· O simples fato da nomeação do Presidente 
Luiz Marcelo de Azevedo para presidir a Ceron, 
constitui um verdadeiro acinte à moralidade 
admini;:;trativa, já que S. S• é tituJar da empresa 
de consultaria denominada Prospectiva -
Planejamento, Organização e Projetos Ltda., 
que está assessorando e elaborou o docu
mento altamente tendencioso, sugerindo ao 
Governador a venda da Ceton. --

O Presidente assume a Empresa e elabora 
um trabalho sugerindo a sua venda. Vejam 
que salada prepararam no meu Estado. Res
salte-se que o Dr. Luiz Marcelo tem um con
trato milionário de consultoria com o Governo 
do Estado para prestar essa malfadada con
sultaria. Ainda mais, esse contrato não veio 
precedido de nenhuma licitação pública, foi 
assinado na calada da noite, nos ambientes 
palacianos do Estado de Rondônia, enJamea
dos pelo manto da corrupção. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. 
Ex' um aparte? --

0 SR. OLAVO PIRES - Portanto, faço 
questão de ressaltar que o Dr. Luiz Marcelo 
tem um contrato sem concorrência e exerce 
ainda o cargo de Presidente das Centrais Elé
tricas de Rondônia - Ceron, de cuja venda 
também está encarregado, restabelecendo a 
mesma linha do Presidente José Carlos Si
queira, do Amazonas. 

Nobre Senador Ronaldo Aragão, com muho 
prazer ouço V. Ex" 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador 
Olavo Pires, ouço com atenção o pronuncia
mento que V. Ex", hoje faz no Senado, a res
peito da Cerob. Não tenho procuração da Ce
roo. Não tenho procuração da Ceron ou do 
Governo do Est21do, mas permita-me que eu 
relate os fatos como ocorreram. Sabe bem 
V. Ex!' que hoje a Ceron é uma empresa quase 
que inadimplente e essa inadimplência está 
levando o Estado de Rondônia à quase escuri
dão. Quando V. Ex" fala que é uma irresponsa
bilidade da Assembléia Legislativa do Estado, 
parece-me que os homens que lá estão são 
Representantes do povo, eleitos com o voto 
direto, e quando digo inadimplência, nobre 
Senador, o antigo Presidente ... 

O SR. O LAVO PIRES - Nobre Senador, 
um momento, ainda não falei sobre a Assem
bléia Legislativa. 

O Sr. Ronaldo Aragão- V. Exl' nominou 
inicialmente. 

O SR. OLAVO PIRES- Vou falar daqui 
a pouco. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Eu já estou 
adi~tando, nobre Senador. 

OSR. OLAVO PIRES-V. Ex' já conhece 
por antecipação o meu pronunciamento? 

O Sr. Ronaldo Aragão- Veja só como 
as informações correm._ 

O SR. OLAVO PIRES -Isso não são 
informações. são evidências dos fatos de Ron-

dônia, que fazem com que V. Ex!', também, 
mesmo que contrariando os nossos princfpios 
políticos, se posicione inconscientemente, 
dentro do seu consciente, a favor da defesa 
dos interesses do Estado. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Não, nobre Se
riador, sõu sempre um homem justo, sou ho
mem de oposição - sabe muito bem V. Ex' 
- e sempre com coerência. O meu Partido, 
.o PMDB, não tem a xenofobia das empresas 
que_ não estão dando lucro. ~ necessário que 
se privatize. V. -EX' é um homem de empresa 
privada, sabe disso. O que a Assembléia do 
Estado de Rondônia aprovou, nobre Senador, 
foi a autorização para que houvesse uma con
corrência pública. O que houve também no 
Estado_ do Tocantins. Ora, todas ás empresas 
interessadas poderão concorrer para a aquisi
ção ou não da Ceron. Então, parece-me que 
há certa precipitação da parte de V. Ext quando 
quase diz que a Ceron já foi vendida. Nobre 
Senador, existe a partir daí um pouco de preci
pitação, porque há uma autorização para que 
o Estado faça a licitação. São coisas completa
mente diferentes. Há multa díferença entre a 
autorização de licitação e a venda da Ceron 
sem nenhum exame. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- (Fazendo soar a campinha) - Sinto-me 
no dever de lembrar a V. Ex" que o orador 
s6 dispõe de mais de um minuto. 

O Sr. Ronaldo Aragão -Só para con
cluir, nobre Senador. Sei que V. Ex!' é oposição 
no Estado, e até eu poderia concordar com 
V. Ex', mas também já fui oposição e sei do 
arrOubo que têm os oposicionistas. Conheço 
por dentro a oposição e não vejo a oposição 
de _V. Ex' com relação também ao Governo 
Federal, que está fazendo essas mesmas con
corrências. Não vejo V. Exl', aqui, no Senado, 
fazendo críticas ao Governo Federal. 

O SR. OLAVO PIRES - V. Ex' não vê 
fazer tanta crítica ao Governo Federal poíque 
as criticas que tenho que fazer com relação 
ao Governo de Rondônia não me dão tempo 
de dedicar a outra coisa. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Não, nobre Se
nador, as críticas ao Governo Federal estão 
ai e é preciso que haja um posicionamento 
que não vejo V. Ex!' tomar nem aqui nem no 
Estado de Rondônia. 

O SR. OLAVO PIRES- Nobre Senador, 
deixe que eu teimine o meu pronunciamento. 
Sinto-me envaidecido pelo aparte, mas não 
tenho como deixar de discordar do mesmo. 

Primeiramente, não estou falando como Se
nador de oposição ao Governo, estou falando 
como· Senador independente. Aliás, sou um 
dos poucos politicas independentes neste 
Brasil. Desculpe-me a falta de modéstia. Nun
ca nenhum grupo financeiro financiou campa
nha minha. Fui eleito Deputado Federal em 
1982; retomei em 1986, sufragado pela maio
ria do povo do Estado de Rondônia, como 
o Senador mais votado do Estado e tendo 
contra mim, durante a campanha, toda a per-

seguição do Partido ao qual eu pertencia, que 
eraoPMDB. 

Após a posse dos Senadores, Deputados 
e Governadores, procurei o Governador de 
Rondônia, com a predisposição de, cumprin
do a minha obrigação de Representante do 
povo do Estado, traba1harmos em conjunto 
na defesa dos intereSses do povo. 

Esse mesmo Governador, sabendo dos 
meus propósitos, sabendo-me um homem in
dependente, que não usa política para se locu
pletar, mas por idealismo, não se interessou 
por minha companhia. E eu também, seguin
do a minha linha de independência, rompi 
com S. Ex' no início do seu Governo. Não 
fiz como a maioria dos políticos, que se locu
pletam, que mamam nas tetas dos governos 
e abandonam o barco quando ele está afun
dando. Saí desse barco quando ele ainda esta
va atracado no cais do porto. 

Falo contra este Governo-com total autori
dade e apenas um pouco do que deveria falar, 
pois, se fosse diier tudo o que tenho para 
falar contra o Governo de Rondônia, outro Se
nador não ocuparia esta tribuna. E não sou 
s6 eu quem fa1a. 

Trago ao conhedmento dos Srs. Senadores 
o Correio Braziljense de hoje, que traz, estam
pada na coluna do prestigioso articulista e jor
nalista Ari Cunha, um dos renomados homens 
da imprensa brasileira, a seguinte nota: 

APARTAMENTOS- Há uma corrente 
entre os deputados defendendo a tese 
de que os imóveis do Congresso deverão 
ser vendidos aos seus ocupantes. Com 
isto,-na PfóXiffi.i:flEigislatura, o Legislativo 
arcará com novas desp~sas, adquirindo 
oUtros apartamentos para abrigar os no
vos deputados, que não deveriam ter 
apartamentos funcionais; e sim cada um 
cuidar se sua habitação, considerando-se 
que para isto foram eleitos. 

DEVOLUÇÃO- E falando em aparta
mentos, a <:amara está vivendo uma si
tuação de verdadeiro constrangimento, 
com a posição adotada pelo governador 
Jerónimo Santana de não devolver o 
apartamento, embora esteja no cargo de 
chefe de um Executivo _estadual. A situa
ção está de tal forma deUcadã, que o pró
prio Legislativo sente dificuldades de agir. 

Faço questão de esclarecer a este Plenário 
9!-Je e~se homem que ocupa indevidamente 
um apartamento, que poderia estar sendo 
ocupado por um dos funcionários da Câmara 
dos Deputados, desde 1981 não tem mais 
mandato legislativo. Então S. Ex" eStá ocu
pando indevidamente esse apartamento em 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e seis meses de 
89. Portanto, durante sete anos e meio esse 
Governador ocupa indevidãffiente um simples 
apaqamento em Brasma, levando a nós do 
Estado de Rôndonia, a uma posição constran
gedora. 

Ora, ·vejam os Senhores que me estão ou
- vindo: se esse Governador não tem pruridos 

em o_cupar indevidamente um simples aparta
mento, V.~ calculem o que S. Ex' está fazen-
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do com os recursos e c:om as finanças do 
Estado que caem em suas mãos desonestas? 

Tenho em mãos outro jornal a Tribuna Po
pular, periódico independente do Estado de 
Rondônia, que publica esta manchete: "Depu
tado _confarma suborno na Assembléia Legisla
tiva". Trata-se do Deputado Antonio Geraldo, 
pelo PDT de Rondônia, que corajosamente 
denunciou que foi procurado com a tentativa 
de ser a1iciado para votar a favor da privati
zação da Ceron. Tentaram comprar a sua 
consciência com 30 mil cruzados. E ainda 
disse, depois que eu soube da denúncia do 
Deputado, à imprensa de Rondônia o seguin
te: que eu pagaria 60 mil cruzados do meu 
bolso aos deputados que votassem a favor 
dessa mensagem imunda que foi a mensa
gem de privatização da Ceron. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. o fato de o 
Sr. Luiz Marcelo de Azevedo estar acumulando 
a função de consultor e de presJdente da Em
prensa Estatal, Pode--nãõ ser ilegal, mas _alta
mente imoral, demonstrando bem que, la
mentavelmente, o Governo de Rondônia não 
fez nenhuma questão de manter as aparências 
ao menos, na prática escancarada de corrup
ção adminístrativa, que representa o negócio 
da venda da Ceron. E vai apresentar, segundo 
comentários em todos os recantos do Estado 
um '/obby de cerca de 500 m~hões de dólares, 
sendo que dez milhões para o Governador 
e cinco m~hões de dólares. para adjacentes, 
entre Deputados na Assembléia Legislativa, 
Diretoria da Ceron, nomeada por conta da 
privatização e os membros da Comissão espe
cial Pró-E!'Jergia (CEPE), constituída pelos Srs. 
Paulo Henrique de Almeida, José Carlos de 
Siqueira Amazonas e Carlos Alberto Pujo! da 
Frota, tendo o 19 como Presidente. Acrescen
te-se que, sem nenhum pejo, o Governador 
indicou um dos membros da Comlssáo Espe
cial Pró-Energia - Carlos Alberto Pujai da 
Rocha Frota, para Diretor Financeiro da Em
presa, e o Presidente da Comissão, Paulo Hen
rique de Almeida, para presidir o Conselho 
de Administração da Ceron, numa verdadeira 
ação entre amigos, para facilitar a consuma
ção do maior escandâlo político-administra
tivo do recém-criado Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores, co
rno o processo ilegal e imoral, para a venda 
da Ceron, começou a ser ãtropelado pelo go
vernador, que usando rolo-compressor, en
viou à Assembléia Legislativa de Rondônia, 
a Mensagem de n9 282, de 1 O de maio de 
1989, acompanhada de projeto de lei que au
toriza o Poder Executivo a transferir o controle 
acionário das Centrais Elétricas de Rondônia 
SIA (Ceron), o ex-presidente e suplente de Se" 
nadar, por votação, Dr. Antonio Morimoto, nu
ma medida quase de salvação heróica, impe
trou uma ação popular, para impedir a consu
mação dessa escandalosa negociata, contra 
o governador do Estado, Diretoria da Em pren
sa Estatal e Assembléia Legislativa do Estado, 
onde já se encontrava em tramitação aquela 
mensagem, perante à Justiça Federal, da Sec
ção Judíciária de Rondônia, que houve por 
bem, na pessoa do então Meritíssimo Juiz Dr. 
Odilon de Oliveira, conceder a medida liminar 

"para o fim de ordenar a imediata suspensão, 
a nível dos Poderes Executivo e Legislativo 
Estaduais e quaisquer atos tendentes a trans
ferência para a iniciativa privada, do controle 
acionário das Centrais. Elétricas de Rondônia 
S/ A, notadamente o referente à Mensagem go
vernamental n~ 282, de 1 O de maio de 1989, 
e o respectivo projeto de lei". 

Imediatamente, após a expedição da men
sagem, a opinião pública de Rondônia escan
dalizou-se, não tardando a eclosão de protes
tos e a reação dos mais diferentes segmentos 
da sociedaáe contra a ladroagem que se pre
nunciava. Houve, inclusi).!e. a atuante partici
pação do Sindicato dos tlrbanitários, liderado 
pelo seu Presidente_. o Vereador lnádo Aze
vedo. 

Várias Câmaras Municipais do interior do 
Estado, por unanimidade, aprovaram requeri
mento contra a maquinação da roubalheira 
e da imoralidade. 

Minha denúncia incluiu alobbyde cortesãos 
do reino, aliados a serviçais da futura compra~ 
dora, perambulando de ceca e meca, aliciando 
políticos venais e diretores de órgãos corrup
tos e desonestos, que estão realmente levando 
o nosso· Estado de Rondônia à bancarrota. 

O Estado de Rondônia e o seu titular, num 
verdadeiro desespero de causa e num proce
dimento inusitado, lmpetraram dois manda
dos de segurança, simultaneamente, perante 
o egrégio Tribunal Regional Federal, da 1' Re
gião, em Brasília (DF), no dia 4 de julho de 
1989, sendo que um teve submetido ao Rela
tor Juiz Ermenito Dourado, que nunla decisão 
ponderada e sábia indeferiu o pedido da me
dida liminar requerido pelo impetrante, e estra
nhamente outro wrít foi submetido ao despa
cho do Presidente do mesmo Tribunal, Dr. 
Alberto José Tavares Vieira da Silva, que defe
riu a medida liminar requerida pelo impetran
te, determinando a suspensão da medida limi
nar concedida Pelo Juiz FederaJ de 1' Instân
cia. 

Entendo, Sr. Presidente e nobres Srs. Sena.:.-
dores, que houve uma má fé visível dos impe
trantes, ilaqueando a boa fé do Poder Judi
ciário que, por intermédio de dois dos seus 
ilustres integrantes, deram uma decisão com
pletamente contraditória sobre o mesmo as
sunto, cuja reparação espero ser feita pelo 
mesmci-Tiibunal, no interesse maior do Esta
do e do povo de Rondônia. 

Sr. Presidente, acatando obedientemente a 
determinação de V. Ex.' vou interromper o meu 
pronunciamento. 

O SR- PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-V. Ext ·poderia inscrever-se para amanhã, 
a fim de completar o seu prónunciamento, 
se for o caso. · 

O SR. OLAVO PIRES - Antes, quero 
esclarecer a este Plenário que alegaram em 
Rondônia que a privatização da Ceron era por
que a empresa estava inadimplente, a empre
sa não tinha condição de continuar sobrevi
vendo e era uma empresa em estado de pré
insolvência. Tudo rn'aquinado, preparado, pro-

jetado para justificar isso perante a opinião 
pública. 

Mas esse Governo, incompetente _e _corrup
to, foi incompetente até no envio da mensa
gem. Senão, vejamos. 

O Governo de Rondônia enviou para a As
sembléia Legislativa, que a incluiu na pau~. 
urna mensagem propondo a privatização da 
Ceron. Na mesma-pauta havia outra mensa
gem do Governador propondo a estatização 
da informática. Então, por que o Governo quer 
privatizar uma área e estatizar a outra? 

Sr. Presidente, Srs. S_enadores, a Assembléia 
Legislativa do Estado, extraordinariamente, às 
pressas, por e:s_tar, em recesso reg!_mental do 
mês de julho, pelo Sr. Governador do Estado, 
valendo-se da suspensão proyisória da me
dida liminar do juiz de Primeira Instância, libu· 
ve por bem -votar a aprovação- da Mensagem 
Governamental, autorizando a venda da Ce
roo. 

Examinando a problemática em diversas· 
nações do mundo, nãO conseguimos vislum
brar nenhum país subdesenvolvido do globo 
que tenha privatizado exitosamente serviços 
essenciais como energia,-educação, saúde, 
comunicação, saneamento_ e segur~nça. No 
atual estágio têm sido seus benefícios patroci
nados pelo Estado. 

Países desenvolvidos como a Inglaterra e 
a Espanha privatizaram empresa de energia 
depois de anos e anos de estudos no parla
mento, mesmo assim, estabelecendo rídigas 
salvaguardas em defesa da qualidade dos ser
viços e do atendimento aos consumidores. 

Assim, não posso compreender como uma 
assembléia legislativa, em curto prazo, decida 
sobre assuntos de magna relevância. Tenho 
que admitir que a suspeição levantada sobre 
a conduta de certos deputados estaduais acu
sados de terem sido subornados, tenha funda
mento. É incompreensivel que legisladores, 
asswnindo o repúdio popuJar, tenham-se pro
nunciado na tribuna e em entrevistas, radical
mente contrários à patifaria e, pasSados oito 
ou dez dias, ó vergonhat sorrateiramente, de
zenove deputados, a toque de caixa, votassem 
ravoravelmente à Mensagem Govemamenta1, 
em troca __ de vantagens diretas e indiretas, re
presentadas por vantagens financeiras, que 
variam de trezentos e cinqüenta mil cruzados 
novos a trinta mil cruzados e vantagens indire
tas, representadas por nomeações de apadri
nhados e reali~ações de_obras e Serviços nas 
regiões de suas representações políticas. 

Felizmente, nem tudo está perdido! Resta~ 
me apontar à opiniiio pública o nome daque
les que não se omitiram, não se venderam, 
não traíram, não prevaricaram. Aos Deputados 
Geraldo Roque, Antonio Geraldo, Neri Firigolo 
e Odaísa Fernandes, que honraram_ e dignifi
caram o ·mandato parlamentar que o povo 
lhes _conferiu, rendo as minhas mais sinceras 
homenagens. 

Entendo, com a r~ponsabilidade ele Sena
-dor da República, cori1 longa militânci~ em~ 
presaria! no Estado de Rondônia que a venda 
da Ceron sob o pretexto de que é inviável, 
é totalmente injustificável, mesmo porque, 
com a entrada em operação comercial da so-
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nhada e esperada usina hidroelétrica de Sa
muel, para cuja construção a Eletronorte jâ 
despendeu cerca de setecentos milhões de 
dólares, o, grande problema de geração ener
gética para a área de Porto Velho estará prati
camente resolvido. Ainda a nível de interior, 
o DNAEE- Departamento Nacional de Água 
e Energia Elétrica, adotando uma política 
acertada no sentido de incentivar a partici
pação -de capital privado na geração de ener
gia, já autorizou. por concêssão de trinta anos, 
a empresa Goes Cohabíta, a construir uma 
usina para suprir a região de Vilhena e outra 
para a área de Pimenta BI,Ieno, cacoai e Espi
gão do Oeste e em breve será autorizada a 
construção de outras usinas hidrelébicas em 
Rolim de Moura, Colorado, Cerejeira e Cabixi. 

O importante para resolver o grave proble
ma energético no meu Estado é racionalizar 
a administração da empresa estatal, do ponto 
de vista operacional, a nível financeiro, comerM 
cial e de pessoal e não ceder o-controle acio
nário a grupos particulares, perdendo o instru
mento mais importante do processo de desen
voMmento. Sou favorável à partictpaçao de 
capital privado, como já está acontecendo pela 
ltova política do DNAEE e até abrindo capital 
da Ceron a maior partiCipação dos particu
lares, mas sem perder o seu controle acio
nárlo. 

Uma simples pergunta mata de pronto a 
charada; será que alguém estaria interessado 
no controle da Ceron, se fosse realmente inviá
vel como o Governador apregoa? O alto inte
resse demonstrado por parte de um detenniM 
nado grupo de empresas, investindo altas so
mas, 'por antecipação, por conta da privati
zação, em forma de Jobby, demonstra clara
mente que a resposta é negativa. 

Sr. Presidente e nobres Senadores, o que 
é mais grave no processo de privatização, con
tra a qual me posiciono com todo vigor de 
homem público responsável e representante 
do meu Estado, nesta casa, opondo-me con
tra a imoralidade e a falta de transparência 
que envolvem a grande negociata, a venda 
ilegal e imoral da Ceron. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a morali· 
dade político-adminlStrativa do meu Estado 
exige que este caso seja apurado, exemplar
mente, através da política federal, tal é o mal· 
estar, que tomou conta da comunidade, que 
está tão revoltada, quão descrente das coisas 
do governo do Estado. 

A apuração deve ser por meio de polícia 
federal, por se tratar de negociata, envolvendo 
a Ceron, que é empresa, concessionária de 
serviço público federal. Por isto, requeiro á 
Mesa do Senado Federal que requisite do Mi
nistério da Justiça a apuração do escandaloso 
caso da venda da Ceron, através de uma inves
tigação formal e Cabal. 

Finalmente, Sr. Presidente, nobres Srs. Se
nadores, peço vênia à mesa para incorporar 
ao meu pronWlciamento, na íntegra, os textos 
da ação popular impetrada pelo Dr, Antônio 
Morimoto, ex-Parlamentar e da luminar sen
tença prolatada pelo ínclito Juiz Dr. Odilon 

de Oliveira, como homenagem ao impetrante 
e nosso preito à boa justiça. 

Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito bem! 
Palmos.) 

DOCGMENTOS A OOE SE REFERE 
O SR. OLAVO PIRES EM SEU DISCUR
SO. 

Tribuna Popular 

Um Jornal Independente a serviço do povo 
desta terra 

Fundador: Adair A Perin-Cacoai~RO; Sábado, 
12 de agosto de I 989 
Edição n" 436 Av. São Paulo, 3059 - Fone: 
441.3493 -Telex (069) 7043 Preço NCz$ 
0,50 

"DEPUrADO CONFIRMA SUBORNO NA 
ASSEMBLÉIA LEG!SlAllVA 

As declarações do Deputado Antonio Ge
raldo (PDT) à Rádio Alvorada de Ji-Paraná e 
que foram notfcia no jornal O Estadão do 
dia 10-8-89 sob o título "Geraldo denuncia 
achaque na AL", estremecêram toda a comu
nidade no Estado de Rondônia e com reper
cussão nacional. Segundo a matéria, o depu
tado Antonio Geraldo teria recebido em seu 
gabinete na Assembléia Legislativa uma pro
posta no valor de NCz$ 3QJ)()0,00 (trlnta mil 
cruzados novos) para votar favoravelmente a 
privatizaçao da Ceron. Esta proposta, segundo 
Antonio Geraldo, foi feita por um elemento 
que saiu irritadfssimo do seu gabinete pela 
recusa. 

A repercussão da notícia no Estado foi tão 
grande que diversos segmentos da sociedade 
nos municípios, estão se organizando e reali
zando reuniões no sentido de tomarem uma 
decisão sobre estas denúncias consideradas 
gravissfmas. O clima de revolta é tão visível 
que tem até deputados entrando pelas portas 
dos fundos da AL para não serem perturbados 
por manifestações populares quarta~feira pas
sada. Um deputado teve um dos pneus de 
seu carro completamente esvaziado, sem ao 
menos ter furado. No último final de semana 
um outro deputado teve que sair às pressas 
do Jurnbo Eletro quarldo um popular o reco
nheceu e começou a gritar: "conupto! ladrão! 
Pega ladrão! Pega ladrãol Votou a favor da 
privatização da Ceron". 

Diante desse quadro de instabilidade os de
putados' estaduais estão preocupados com a 
sua segurança pessoal, temendo a qualquer 
momento um atentado. Com esta grave de
núncia de Antonio Geraldo, muitas outras de
verão surgir, aumentando mais ainda a revolta 
da população. 

COMI"re ESTADUAL 

Foi criado o Corliil:ê Estadual Contra a Priva
tização da Cercin formado por lideranças políti
cas e sindicais com o objetivo de "mobilizar 
a população para repudiar a venda da Ceron, 
denWlciar interesses dos deputados que vota
ram a favor protestar contra abusos e incor
rência de desmando que é a venda de uma 

propriedade que pertence a população e não 
a uma minoria de privilegiados", conforme de~ 
clara o comitê. Segundo o vereador Inácio 
Azevedo (PT) que é o presidente do Sindicato 
dos Urbanitárlos cerca de 90% dos funcio
nários saO contra a venda da Ceron. No pacto 
antiinfladonárlo proposto pelo Congresso Na
cional os congressistas pedem a privatização 
de 14 empresas estatais e excluem textual
mente a Eletrobrás, empresa a qual a Ceron 
é subsidiada, por ser de caráter ess_encial a 
população, representando, na prática, uma 
prestação de serviço. 

OlAVOPIRES 

O Senador Olavo Pires um dos poucos que 
se posicionou contra a· priVatização da-Ceron, 
alega que este é um dos maiores crimes prati
cados no estado que contraria frontalmente 
a Constituição Federal e mais ainda a vontade 
do povo de Rondônia. Logo após a votação 
dos deputados na AL, o senador Olavo Pires 
na esperança de evitar que tal monstruosidade 
se consuma, contratou dois advogados de 
Brasília e mais dois do Rio de Janetro, entre 
eles o conhecido Geraldo Drago, que estão 
lutando na justiça, em Brasília, para evitar a 
efetivação da venda. 

Após .saber das declarações do deputado 
Antonlo Geraldo que disse ter sido abordado 
a votar a favor da -pii\ratização da Ceron em 
troca de 30 mü cruzados novos, o Senador 
Olavo Pires disse que pagaria o dobro, isto 
é 60 mif"cruzados novos, do próprio bolso, 
para aqueles deputados que aceitaram o su
borno votassem, contra a privatização mas vo
tando a· favor do verdadeiro interesse do esta
do, que é o de manter a Ceron nas mãos 
do povo de Rondônia e sob o domínio do 
Estado. 

GERALDO DENUNCIA ACHA-o<JE NA ALE 

Transcrito do O EStadão do Norte 
O deputado estadual Antonio Geraldo 

(PDT), em entrevista concedida no último sá
bado, à rádio AlvOrada de Ji-Paraná colocou 
em dúvida a honestidade de todos os deputa
dos que votaram a favor da privatização da 
Ceron ao afirmar que não aceitou a proposta 
de NCz$ 30.000,00 para dar o seu voto favo
rável. 

O deputado mais- criticado por Antônio Ge
raldo foi o presidente da Assembléia Legis
lativa, Deputado OsValdo Piana, pois pesa so
bre o presidente as declarações de que era 
contra a venda das ações e de uma hora prá 
outra o mesmo mudou de opinião e ficou 
favorável para -á Privatização da Ceron. 

Antônio Geraldo teceu severas criticas aos 
deputados Edson Fidelis e Sadraque Muniz 
ao afinnar que até o presente momento nada 
fizeram por Ji-Paraná na atual legislatura e 
que só querem os votos da comunidade. O 
editor-chefe de O Estadão, jornalista Antônio 
Queiroz, recebeu correspondência de Dalmir 
de Mendonça comprovando as denúncias elo 
Deputado Antônio Geraldo e que é publicada 
em fac-símile, abaixo: 
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anta: 
Ji-Paraná, 7 de agosto de 1989. 
Ao 
Editor da Seção Cartas do Estadão 
Porto Yelho-RO . . 
Prezado Senhor, 

Devido às contundentes interrupções de 
energia em Ji-Paraná, diversos comentários 
sobre a empresa surpreendem a população. 
sendo alguns convinc:entes e outros estarre
cedores. 

Sábado passado na_ Rádio Alvorada, o De
putado Antônio Geraldo, do PDT, afirmou ter 
recebido proposta para votar favorável á priva
tizaç~o da Ceron, na ordem de NCz$ 
30.000,00, tendo recusado e afrrmou também 
que, além dele, apenas Geraldo Roque, Odafsa 
e Neri Firigollo irão votar favoravelmente. 

Disse também o parlamentar que, diversos 
deputados haviam se _manifestado anterior
mente, contrários à privatização, e na hora de 
votar, foram favoráveis à proposta. 

Assim sendo, a confirmar-se tais declara
ções do representante de Presidente Médici, 
aliás, um político capacitado, todos os outros 
deputados estão em suspetção especialmente 
o presidente da Casa Oswaldo Piana, que~; Jià 
fase anterior à votação, declarou-se por diver
sas vezes contrário e na hora assinou favora
velmente. 

Decepcionam, novamente, os políticos que 
compõem a Casa legislativa, demonstrando 
mais uma vez, não estarem naquele recinto 
para defender o povo de Rondônia, mas ape
nas para beneficiar~se do poder. 

Gostaria que os deputados- rondonienses 
viess_em a público explicar tals acusações es
pecialmente os representantes de Ji-Paraná, 
Edson Fidelis e Sadraque Muniz que, em mais 
de dois anos na fun~ão (última legislatura), 
fiZeram menos do que o deputado Roque em 
seis meses. 

Que Rondônia dê-se por satisfeita, por con
tar em seus quadros com políticos jovens, 
competentes e honestos, como o prefeito de 
Ji-Paraná, Abreu Bianco, o de Porto Velho, 
Chiquilito ErSe, deputado Roque, Antônio Ge
raldo, ·José Guedes e outros menos conhe
cidos. 

Grato, Damfr de Mendonça, Ji-Paraná -
RO. 

Exm'~ Sr. Dr. Juiz Federal da_ Seç:ção _Judi- _ 
ciâria de Rondônia: __ ---" ~ 

Antonio Morimoto, braslleíro, casado, advo
gado, inscrito OAB, Secção de São Paulo, sob 
n"' 11.11 O e na de Rondônia sob n~ 20-A, Su
plente de Senador, votado._(Çªrteira de_ldeoti- -
dade expedida pelo Senado Federal, n' 169)~ 
portador da Carteira de I4enti4ªc;le_. RG 0-9_ 

1.566.650 SSP/SP, CIC <1'26.158.1 98-87, elei
tor inscrito sob n9 11616223/80, decumentos 
anexos sob n.,s I, 2, 3 e 4), com endereço 
profissional a Rua D. Pedro II c/ Miguel Cha
kian, em Porto Velho (RO), vem, respeitosa
mente, à presença de Vossa Pcelência, com 
fundamento no artigo 59, LXXII, da Constitui
ção Federal, na Lei n~ 4.717, de 29 de junho 
de 1965, (Lei de Ação Popular), alterada pela 

U~i no;o~_6."5l3, __ de 20 de dezembro de 1977 
e no CódigO de Process_o CMI, acivogando em 
causa própria, propor cOntra o- GOVerno do 
Estado de Rondônia, Assembléia Legislativa 
~e as Centrals Elétrlcas de Rondônia S/A - Ce
ron, a competente Ação Popular, para prevenir 
a venda, a ocorrên.cia de grave e irresponsável 
lesão ao património público, representada por 
um espúrio proceâimento de "Privatização da 
Cerori"; óia forrrializada, através da Mensagem 
n9 282, de 10 de maio de 1969 (documento 
anexo sob n~ 5) a Legislativo, para o que pede 
vênia ao ilustre Magistrado, a fim de expor 
e requerer o seguinte: _ 

1 - COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDE-
RAL . . . •.. 

1.1. Dispõe o§ 2• do art. 5• da Lei rt 4.717, 
de29 de junho de 1965 (LeideAçãoPopular): 
que: "Quando o pleito interessar simultanea
mente à (/nião e a qualquer pessoa ou entida
de, será competente o Juiz da causas da 
(Jnj§o, se houver. .. (grifo nosso). O preserite 
pleito interessa simultaneamente ao Estado 
de Rondônia, como aciOnista majoritário da 
Ceron 5/A, e à União, cuja empresa Centrais 
Elétricas Brasileiras S/ A- Eletrobrás, consti
tuída na forma da Lei n~ 3:89-A, de 25 de 
abril de 1961, é, também, aclonlsta, de acordo 
com -a Ata de Assembléia Gefal arquivada na 
Junta Comercial do"astado de Rondônia (do
cumento anexo_ sob n9 6). 

12. Com efeito, a -Ceron, ~embOra seja em
presa de EcOnofTiia Mista, hoje -sob o controle 
aclonáriO- do Estado de Rondônia, por força 
da Lei Complementar nç 41, de 22 de dezem
bro de 1981, artigo 15, I, n e In (lei que cria 
o Estado de Rondônia e dá outras providên
cias, documento anexo sob n9 7) tem "por 
objeto a produção, transmissão e distribuição 
de energia elétdc:a", nos termos do artfgo-29 

da Lei n~ 5.523, de 4 de setembro de 1968 
(documento anexo sob n9 81 ~rviÇQ público, 
fundamentalmente, de interesse e responsa
bilidade da União, que lhe outorgou a conces
são, exercida sob seu total controle. 

1.3. A$sim, a Ceron.S/1\.._constituída nos 
termos da l..e1 n9 5.523, de 4- de setelnbro 
de 1968. foi .:iutorizad;a a funcionar, como em~ 
presa de energia elétrica pelo Decreto n~ 
66:803,-de 30 de dezembro de 1970, que si
multaneamente lhe outorgou a concessão 
(docurrtehto anexo sob n9 9), e integra o Siste
ma Nacional de Eletrificação, nos tenu_os do 
artigo _19, do Decreto n9 60.824, de 7 de junho 
de 1907~ que dJsPõe: "O Sistema Nacional 
de EletricJda_de, defink:lo em tefmós jui'fdicos? 
técnicos e administrativos, _çompreende os ór
gãos do Poder Concedente e os ConceSsio-
nários de Serviços de EletriCidade. "(grifo nps
so). Os fundoná_ri_os (cerca _ele 1.400), _o_ par
que geradOr, a rede de transmissão e distri
buição da Ceron ·estão_ vinculados aos Servi
ços de Produção, transmissão e distribuição, 
nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei n9 

7.062, de 22 de novembro de 1944, e artigo 
63 do Decreto n~ 41.019, de 26 de fevereiro· 
de 1957, (que regulamenta os serviços de 
energia elétrica) não podendo ser desmem
brados ou cedidos, sem prévia e expressa au
torização dos poderes competentes. E. ainda, 

nos termos do diploma legal retro mencio
nado, a CeronS/Aestá ~&$calizaçã_opefD1a
nente do poder concedente nos asp-ectos ·ad~ 
ministrativos, técnicos, financeiros, operacio
nadonal. 

1.4. Também, numa demOnstraÇao Paten
te de que o serviço público-de energia elétrlca 
é, basicamente, da responsabilidade a União 
e, como tai, há totaf integração operacional, 
no caso em tela, entre a Ceron e a Eletrobrás, 
através de sua subsidiária, a -Eietronorte, que 
gera e vende energia, em condições totalmen
te subsidiadas, àquela para ser distribuícla a 
nível de Porto Velho. A operacionalidade co
mum, ainda, é demonstrada pelo envio recen
te de dois coQjuntos geradores pela Eletro
norte para acudir uma situação emêrfiencial 
do Munk:ípio de Ariquemes, que é área de 
competência da Cefon, conforme noticia do 
jornal (documento anexo sob n9 10) .. Tal o 
interesse da União que ela exerce C9ntr.ol~ ab_
solUto no que tange a eventual transferência _ 
do controle acionário da concessionária (Ce
ron) ou modificação do quadro societário, que 
já alertou, em respota a consulta formulada 
pelo autor, então Presidente, que: "1 -Qual
quer transferência do controle acionário da 
concessionária ou modificação do quadro so
cíetárfo s6 poderti se efetivar procedido de 
apreciação e autorização do DNA.EE, que re
presenta o poder condedente." "(grifo nosso), 
conforme Telex DNAEEICJINR 012189, de 30 
de março de 1989 (documento anexo- sob 
l1" 11). . . 

1.5. Por conseguinte, o presente pleito, que 
tem por objetivo prevenir a privatização da Ce
ron, cuja consumação produzirá. necessaria
mente, efeitos lesivos tanto ao património de 
interesse da União, quanto ao de outras pes
soas (Estado, Munidpios e dezenas de pes
soas jurídicas e físicas, de direito privado), si
multaneamente, deve ser processado e julga
do perante a Justiça Federal. Aliás, José Afon
so da Silva, no seu livro "Ação Popular Consti
tudonal, editora R.T., páginas ~14_e 215, prele
ciona: "Se a União for a pessoa criadora, man
tenedora, acionista ou subvendoriante, a de~ 
manda deverá ser proposta perante o Juiz Fe
deral da Secção onde se deu o ato impugnado. 
Se for o Estado, perante o Juiz dos Feitos 
da Fazenda Estadual, ou outro que a organi
zação judiciária do Estado designar. Se o Dis
trito Federal, qu Território, perante o Juiz com
petente para decidir as causas de seu inte
resse. Se qualquer Município, perante o Juiz 
da comarca respectiva, competente para co
nhecer de feitos em_ que o Município for inte
ressado. 

184. Pode acontecer que sejam, ao mesmo 
tempo, interessadas mais de uma pessoa jurí
dica de direito público - União, Estado, Dis
trito Federal -e Munidpio. Ocorrendo tal, e ne
cessário verificar qual o juiz competente, dian
te da conexão de Últeresses em jogo.-

Pode ser; réa1mente, que o ato impugna4o 
seja lesivo do patrimônio de mais de uma des- -
sas pessoas. Como escolher, então, o juizo 
competente, para conhecer da demanda po
pular intentada? 
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O § 29 do art . .5'< da Lei n9 4.717, tendo 
em vista o fenômeno, estabeleceu urna regra 
de competência que poderíamos chamar de 
CompetêOcia por preferência ou por proprie
dade. Úl verófs: 

"Quando o pleito interessar simultanea
mente à União e a qualquer outra pessoa ou 
entidade, será competente o juiz das causas 
da União, se houver; quando interessar simul
taneamente ao Estado e ao Munkíplo, será 
competente o juiz das causas do Estado, se 
houver." 

Quer dizer, havendo juízo privativo para co
nhecer de causas de interesse dessas pessoas, 
a competência determinar-se-á pela priorida
de, tendo em vista a qua6dade da pessoa mais 
elevada. Se houver interesse da União, este 
atrairá a competência"" para o juiz federal da 
secção do local onde se produziu o ato lesivo 
atacado; se houver interesse do Estado, dar
se-á a atração da competência para o juiz 
competente para julgar causas dos fehos da 
Fazenda estaduaf, se não houver também inte
resse da União, e ainda que haja interesse 
de qualquer Município. Essa -competência, por 
prioridade ou atração, afastará qualquer outra, 
tomando-se privilegiada. Outrossim, Hely Lo
pes Meire!les, no seu livro Mandado de Segu
rança, editora R.T., 99 Edição, às folhas 98_; 
doutrina: "Quando ·o pleito interesSar simulta
neamente à llnião e a qualquer outra pessoa 
ou entidade, será competente o juiz das _causas 
d8 Onião, isto é, o Juiz Federal da StiCç!o 
Judíciária, em que se verificou o ato lesivo; 
quando interessar simultaneamente ao Esta
do e ao Munlcfpfo, será-CompeteiJEe O]uiz das 
causas do Estado, havendo juizo privativo dos 
feitos da Fazenda estadual (Lei n" 4.717, art. 
5I § 2'.). "(grifo nosso). · 

2-0SFATOS . 
2.1. A Ceron, Sociedade-Aiiônima. de Eco

nomia Mista, foi constituída, ainda, à época 
do TerritóriQ. Federal, por "Escritura Públtc:a 
de Constituição das Centrais ElétricaS de Ron
dônia S/ A- Ceron", ravrada no Tabellonato 
de Notas e Anexos de Porto Velho (Território 
Federal de Rondônia), livro 39, folhas 210 
v/230, no dia 19 de dezembro de 1969, (docu
mento anexo sob no 12), nos tennos da Lei 
n~" 5523, de 4 de ii.OVembro de 1968, com 
a participação, como fundadores, do Território 
Federal de Rondônia, as Prefeituras de Porto 
Velho, Guajará Mirim e dezenas de pessoas 
juridicas e físicas, de direito privado, com capi~ 
tal de NCr$ LOOO.OOO,OO (hum milhão de cru
zeiros novos), divididos em 100.000 (cem mil) 
açóes ordinárias, no valor de NCr$ 10,00 (dez 
cruzeiros novos) cada uma, integralmente, 
subscritas e realizadas pelos adonlstas, na 
prOporção e na forma estabelecida no instru
mento público de sua constituição, à qual dis
põe, ainda, entre outras coisas, sobre a eleição 
da primeira diretoria, a valiação dos bens de 
acervo do Sistema de Luz e Força de Rondônia 
e da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, 
a serem incorporados na constltulçáo do capi
tal da sociedade;, 

22. As Centrais EJétricas de Rondônia SIA 
- Ceron, assim fOrmalmente constituida, teve 

conç~;,-~a autorização, para funcionar co
mo empreSa de energia elétricll, e outorga 
de_concessão para Produzir, transmitir e distri
buir energia elétrica em todo o Territórto Fede
ral de Rondônia, pelo Decreto Federal n9 
66.803, de 30 de dezembro de !970 (artigos 
1 ~e 3<?), anteriorritente já mencionados (docu
mento nç 9); 

2.3. -Cõm a criação do Estado de Rondônia, 
a Ceron, nos tennos da Lei Complementar 
n~ 41,_ de 22 de dezembro_de 1981 (artigo 
15, ~ rr e H_l) passou a integrar o património 
do ~stãdo (cópia da lei anexa, como docu
mento de n~ 13); 

2A O quadro acionário das Centrais Elétri
cas de Rondônia S/ A --Ceron, depois de qua
se duas décadas_ d.e _sua ~onstituição (1~> de 
dezembro de 1969) está acrescido dos MunJci
plos de Ariquemes, Cacoal, Colorado, Costa 
Marques, Jarú,Ji-Paraná, Ouro Preto, Pimenta 
Bueno, Presidente Médici e ViJhena e das Cen
trais Elétricas do Brasil (Eietrobrás}. Quanto 
aO seu capital social, de acordo com o último 
aumento, foi elevado para NCz$ 

-- 13.641.396,68- (treze milhões, seisCentos e 
quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis 
crUzados_. nõvos e sesseri.ta e oito centavos), 
pela Assembléia dos Acionistas do dia 28 de 
abril de 1989, conforme da ata arquivada na 
Junta Comercial do Estado de Rondônia, já 
mencionada, (documento anexo sob n9 6); 

2.5. A Empresa Centrais Elétricas de Ron
dônia S/A Ceron gera eoerQia Por processo 
térri'lOelétrico em todo o Estado de Rondônia, 
exceto em Porto Velho, localidade, na qual 
a geração é de competência da Eletrobrás, 
através de sua holding Eletronorte. Mesmo em 
P~~ Velho, porém, a responsabilidade pela 
distribuição é da Ceron, que adquire a energia 
prcx:luzlda pela Eletronorte, para distribuí-la: 
_ Z.6. A empresa- semPre operOu em condi

ÇõeS deficitárias, quer em virtude do seu aJto 
custo operacional - geração de energia a 
diesel -, quer principalmente por -falta de ra
cionaJização administrativa e quer pela malver
sação de recursos, tendo contado permanen
temente conl aioálio financeiro do_ Tesouro 
do ~!ado; 

2.7. o-·autOr da preSente Ação-Pupular en
cabeçou, por breve período,a terceira das qua
tro diretorias que geriram a Ceron na gestão 
Jerônimo Santana. Em apenas quatro mes~s 
de atuaçao, conseguiu duplicar a receita ope~ 
racional. Apesar das resistências internas e do 
desapoio do Poder Executivo à --atua:ção da 
Auditoria Interna da Empresa, por ele reativada 
após longa paralização, conseguiu apurar a 
existênciil de falcatruas, como a da contra
tação de uma empresa de transportes a preços 
mais de trezentos por cento acim21 dos pratica~ 
dos no mesmo ramo e a subtração sistemática 
de ·combustíveis destinados a alimentar os 
parques geradores do interior. Estes fatos fo
ram comunicados ao Ministério Público, para 
prosseguimento da apuração penal e tomada 
das medidas de ressarcimento patrimonial ca
bíveis; 

2.8. Airida, em sua curta administração, 
conseguiu o autor radonaJizar a adminiStração 
financeira _da_ empresa, por ele encontrada em 

verdadeiro caos. Na área de atividade de apoio, 
fez realizar concurso póbllco para preenchi
mento de vagas nos cargos de operação e 
manutenção e adqWriu equipamentos de se
gurança, quase inexistente até então; 

2.9. Por tudo ,.que encontrou Eim termos de 
descaso para com o patrimônio público e má 
gestão, convenceu-se o autor da presente de 
que não se achava apenas diante do produto 
dos desmandos isolados de uma sucessão 
de administrações irresponsáveis. Pelo contrá
rio, especialmente na gestão que antecedeu 
imediatamente a do autor, o- que saltava aos 
olhos de um observador medianamente aten
to era um processo deliberado- de inviabili
zação da Ceron; 

2.10. Na referida gestão foram realizadas 
obras desnecessárias, muitas delas até hoje 
inacabadas ou sem serventia. Foram· adqui
ridas unidades geradoras em quantidade ex
cessiva, das quais boa parte sem necessidade, 
tanto que permanecem em almoxirafado. 
Houve localidades em que as máquinas insta
ladas são superdimensionadas em relação às 
necessidades de _consumo previsíveis dos pró
ximos anos, o que, sobre representar um des
perdício, gera custos adicionais de manuten
ção, pois esses equipamentos para funciona
mento dentro da faixa compreendida entre li
mites máximos e mínimos. O aUtor, por -amai 
e brevidade, se exime de dar mais detalhes 
a respeito, por isso que podem eles serem 
encontrados no documento, sob o titulo, "So~ 
bre a Inconveniência de Privatizar a Cetonlem 
defesa do património do povo de Rondônia 
- Ceron", de ampla divulgação no Estado, 
do qual um exemplar é anexado à inicial (do
cumento sob no 14); 

2.11_- Dois .exemplos ilustram a afirmativa 
de que a chamada "<:rise" da Ceron fo~ na 
verdade, pré-fabricada. Com que propósito 
ver-se-á mais adiante. O primeiro deles diz 
a respeito à dívida proveniente de fomedmen
t.o de óleo combustível feitos pela Petrobrás. 
Ao mesmo tempo em que a dívida se acumu
lava, nenhuma providência eficiente era toma
da junto ao Governo Federal para que fossem 
feitos em dia os repasses da RENCOR (Re
serva Nacional de Compensação), formada 
por parcelas tarifárias acrescidas às planilhas 
de formação de preços das empresas do Cen
trq~Sul do País, cujo produto deve reverter em 
favor das emprêsas de geração exclusiva ou 
predominantemente termoelétrica. No primei
ro semestre de 1.988, a diretoria anterior à 
presidida pelo autor obteve e proclamou o 
fato como uma grande vitória, numa atitude 
de tqtal irresponsabilidade, a suspensão do 
pagamento dos fornecimentos de combus
tível. Conforme alegava, "dentro de seis meses 
a .dívida tornar-se-ía impagável" e, portanto, 
"seria absorvida pelo Governo Federal"; 

2.12-Essa atitude de irresponsabilidade 
resultou no agravamento da situação da Ce
ron, depois do Plano Verão (15 de janeiro de 
1989) com a suspe11.são do financiamento, 
sem prazo, do óleo diesel, por parte da Petro
brás/Distribuidora, que passou a exigir o paga-
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menta à vista, quando o governo, principal~ 
mente, na pessoa do Senhor Governador, pas
sou a alardear que a emprêsa Estatal era inviá
vel e que a solução era privatizá-la, isto é, ven
dê-Ia; 

2.13-Com efeito, -por Decreto Estadual 
n• 4.070, de 18 de abril de 1.989,' publicado 
no Diário Oficial do Estado, (documento ane
xo sob n9 15) foi criada a Comissão Especial 
Pró Energia - CEPE, para "I -Tomar as 
providências que juJgar convenientes", a qual, 
baseando-se no relatório intitulado "Proble
mática eletroenergétlca do Estado de Rondô
nia", elaborado pela Prospectiva-Pianejamen
to, Organização e Projetas Ltda., elaborou um 
documento Oficio 07[89-CEPE. de 27 de feve
reiro de 1.989 (documento ane"9_.so_b n9 J6), 
sugerindo ao Governador a opção pela privati
zação da Ceron ou "por grupos privados estra
nhos ao negócio da_cletricidade, ou por em~ 
prêsa do próprio setor"', opinando, ainda, no 
sentido que fosse dada a preferência a estes 
últimos, nos seguintes termos: 

"É indiscutível que uma vantagem efetlva 
pende para o lado de qualquer conc.essionária 
de eletricidade, contribuindo da chamada 
RENCOR ... 56 faltou.anunciar o nome; 

2.14- Também no docwnento/Oiício, da 
CEPE, já menclon~do, o Governador do Esta~ 
do exarou um despacho do qual, por inedi~ 
tismo destaca-se o ítem 59, que, "no que se 
refere às normas e demais requisitos do pro
cesso licitatórfo, a comiss§o Oca investida de 
necessária autonomia para estabelecer as 
condições que melhor propiciárem a rápida 
tramitação do processo, respeita..dos os princi
pias da cl8reZI!l e lisura·~ (grifo nosso) 

2.15-A má fé é eVidente se considerar
mos que, já a essa altura, a RENCOR, na atual 
estrutura, estava em vias de substituição por 
um mecanismo mais eficiente e independente 
da vontade de pagar das empresas contribuin~ 
tes, o que anula o argumento, já de sí pobre, 
conforme Telex Grcular 950/89 (documento 
anexo sob n• 17). E, não fica ai a má fé. A 
entrada em operação da UHEISAMUEL con· 
tomada com a alegação simplista de que ''não 
deverá proporcionar ganhos financeiros signi
ficativos à Ceron". É evidente que o relatório 
não fala dos desmandos já citados, nem. o 
fato de que a boa parte do endividamento 
resultou da compra de unidades geradoras 
em excesso e a preços majorados (natural
mente, também, com dispensa de licitação). 
O Documento "Sobre a Inconveniência de Pri~ 
vatizar a Ceron" dedica a isso um capitulo 
denominado "O que o relatório não disse (pá~ 
ginas 3 e 11); 

2.16- O Relatório da CEPE não pode, po
rém, furtar-se de reconhecer o autor e os Dire~ 
tores, desnvolveram responsáveis "esforços 
organizacionais". EsseS esforços foram relata~ 
dos no capítulo m do documento, mencionado 
sob o título "O que, em poucos meses, foi 
feito para corrigir o que vinha sendo feito erra
do há muito tempo" (páginas 12 a 15) -
É público e notório que o autor e Sua equipe 
não foram exonerados por incopetêncla ou 
falta de vontade de trabalhar, mas, conforme 
enfermado à população pelo próprio Governo, 

por discordar da m~ ,!f~ intenção de "priva~ 
tizar a Ceron". Pois, o que ficou claro, desses 
exíguos quatro meses de gestão bem intencio
nada, é que a Ceroh -pode .ser recuperada. 
E o Senhor Quartim Barbosa, Executivo -do 
grupo interessado, disso sabe muito bem, ou 
não iria gastar tanto, em termos de tempo 
e dinheiro, para adquirf~la; 

2.17-O que havia por detrás de tudo Isso 
se toma mais ctaro, quando examinado o do
cumento, denominado "Proposta de Partici
pação do Capital Privado nos Serviços de 
Energia Elétrica do Estado de Rondônia". (do~ 
cumento anexo sob n9 18), apresentado pelo 
grupo REDE, de São Paulo, assinado por Fer· 
nando Q. Barbosa Figueiredo, o mesmo já 
se_ anunciava vencedor da concorrência a ser 
promovida pelo Governo Estadual. A proposta 
foi apresentada ao Qovernador do Estado. 
Pois desta vez não será neceSsário que o joma~ 
lista JâniO de Freitas publique um pequeno 
anúncio prevendo quem vai ganhar a concor· 
rência, porque todos os meios de comuni~ 
cação já se ocuparam disso fartamente. O Se
nhor Quartim Barbosa, lider do citado grupo, 
disso não faz segredo algum, insinuando, in· 
clusive, coisas desairosas em relação aos Se~ 
nhores Deputados; 

2.18-0 autor, na condição de presidente 
da empresa, por dever de consciência e de 
lealdade funcionaL ainda ponderou ao Senhor 
GovernadOr dO Estado, "sobre·a inc6nveniên~ 
cia de privatizar a Ceron", tendo elalrorado, 
com apoio dos Diretores o Documento, já 
mencionado, ''Sobre a lncoveniência de Priva~ 
tizar a Ceron/Eil1 defesa do Patrün6nio do Po
vo de Rondônia- Ceron", entregue pessoal~ 
mente ao primeiro mandatário do Estado, o 
que provocou a demissão da maioria da Dire
toria, fato já conhecido; 

2.19-A Diretoria, chefiada pelo autor da 
presente, foi substituída por outra, de tendên~ 
cia nitidamente privatizante, chefiada por en~ 
genheiro Luiz Marcelo de Azevedo, como Pre
sidente, Carlos Alberto Pujai da Rocha Frota, 
como Diretor Financeiro e outros. É incrível, 
mas cOnstitue -a realidade, aquele é o Diretor 
da EmpréSa de Coilsultoria contratada pelo 
GoVerno, a Prospectiva - Planejamento, Or
ganizaçãQ e Projetas Ltda. e este um dos 
membros da CEPE, procedimento que, se não 
constituir ilegalidade, é, do ponto de vista mo~ 
ral e ético, altamente condenável, principal
mente, no serviço pUblico, (documentos ane
xos-n'18); 

2.20:~ Entretant~, o aUtor da presente, ain~ 
da na qualidade de Presidente da Ceron, já 
no apagar das luzes de sua gestão, fez uma 
representação ao Diretor Geral do Departa~ 
menta Nacional de Água e Energia Elétrica 
- DNAEE, (documento anexo sob n9 l9) que, 
instituído pela Lei Federal.n9 4.904, de 17 de 
dezembro de 1.965, é o órgão central da Dire
ção S~perlor Responsável pelo Planejamento, 
da Coordenação e Execução dos estudos hi
droelétricos em todo o Território Nacional, 
com_atribuição, também, de_fiscalizar os servi
ços de energia elétrlca no País, requerendo 
que impedisse a privatização da Ceron; 

221-.0 Senhor Governador do Estado, 
confirmando_ seu propósito de privatizar a C~. 
ron, enviou à Augusta Assembléia Legislativa 
de Rondônia a Mensagem n9 282, de 1 O de 
maio de 1.989, enexando o Projeto de Lei que 
Autoriza o Poder Executivo a Transferir o Con· 
trole Aclonário das Centrais Elétrlcas de Ron~ 
dônia SIA- CERON, (grifo nosso) mediante 
alienação, com encargos, através de licitação .. 

3_-.ASPECTOS JUR!DICOS 

Primeira PreUmlnar 

3.1 -A privatização ou a venda ou transfe· 
- rência do controle acionário da Ceron, SOde~ 
dade Anônima de Economia Mista, como pro
põe a mensagem e nos termos do artigo 1 ~ 
do projeto de lei em anexo, deve ser, necessa~ 
riamente, precedia da autorização formal_ da 
Assembléia Geral dos Acionistas da Empresa, 
por imperativo do artigo n9 122, VIU, da Lei 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das 
Sociedades Anónimas), que dispõe: "Compe
te privativamente à assembléia geral deliberl!f 

·-sobre transformação, fusão, incorporação e 
cfsáo da companhia, sua dissolUção e liquida
ção. eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes 
as contas"\grifo nosso). A venda do controle 
acionário da Cei"on significa transformação 
substancial na estrutura da empresa, que per
de a caracterlstica da de economia mista. Deli
beração autorizativa da Assembléia Geral dos 
Adonistas não houve, razão porque a decisão, 
espúria e arbitrária do Exe<:utivo, contra e aci
ma da lei, em enviar a Mensagem n9 282, 
de 1 O de maio de 1989, projetO de lei, propon~ 
do a venda da Ceron, é ato lesivo ao patri· 
mônio da Empresa e, portanto ato· nulo, nos 
termos do artigo Z', b e c, da Lei n9 4.717, 
de29 de junho d.e 1!165. (LoideAção Popular). 

Segunda Preliminar • 

32---, Também a mensagem governamen
tal, solicitando autorização legislativa para aJie
nação do controle acionárlo da Ceron, está 
inquinada de Nulidade Absoluta, taJ como defi
nida no diploma legal já cit.ado_(artigo 29). Com 
efeito, não poderia o Exc~l~.ntissimo Senhor 
Governador do Estado propor a alienação do 
controle acionário nem mesmo a modificação 
do quadro adonário da Ceron sem o prévio 
assentimento do poder concedente, que é a 
União Federal, representada, na espécie, pelo 
Departamento Nacional_ de _Água e Energia 
Elétrica, tal como determin~do pelo artigo 19 

do Decreto n9 61.581, de 2D de outubro de 
1967, (Regulamen~ a trans.ferência de con
cessão e autorização para o setviço de energia 
elétrica), que dispõe: "O pretendente à transfe~ 
rênda de concessão ou autorização deverá 
requerê-la ao Ministro de Minas e Energia, 
ac...ompanhado o requerimento dos seguintes 
dados e informes: _ 

a) prova de autorização para funcionar co
mo· empresa de_ energia elétrlca; 

b) cópia autêntica do ato constitutivo da 
concessão ou autorização; 

ç) descrição da situação na zona conce
didil. incluindo plantas da situação, insta1a~o;; 
existentes e dados técnicos e estatísticos; 
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d) cópia autêntica do ajuste feito entre o 
Concessionário e o pretendente para a realiza
ção do negócio." 

À propósito, o DNAEEjá alertou em respos
ta ao então Presidente de que "qua1quer trans
ferência do controle adonário da concessio
nária, ou modificação no quadro societárlo, 
só poderá se efetivar precedido de apreciação 
e autorização do DNAEE, que representa o 
poder concedente (grifo nosso), conforme Te
lex DNAEE/GJINR 012189, de 30 de março 
de 1989 (documento mencionado, o de n9 
li). 

Terceira Prellmlnar 

3.3 -A mensagem governamental, tal co
mo formu1ada, constitui pedido de um verda
deiro cheque em branco, como já se afirmou, 
e, de antemão, sabe-se que a concorrência 
será dirigida de forma a limitar a participação 
de c_oncorrente que não seja contribuinte da 
RENCOR (sistema, como já foi dito, em extin
ção). Isto s_e depreende pelo fato de o Gover~ 
nadar haver investido ilegal e inconstitucio~ 
nalmente, a CEPE por despacho de sua lavra, 
de poderes para processar a alienção da Ceron 
em 'todos os trâmites, o que a toma incompe~ 
tente para tal fim, sendo lesivos seus atas ao 
patrimônio da Ceron, conseqüentemente, nu· 
los, na forma da legislação citada (artigos 2~ 
a e 3s> b da Lei de Ação Popular). 

Quarta Preliminar 

3.4- Efetivamente, está explícito, no pedi· 
do de autorização para alienação, tal como 
rormulado pelo Executivo que quer Convalidar 
o ilegal, absurdo e grotesco despacho do Go~ 
vemador, obtendo a delegação do Poder Le
gislatiVo, para que ele 1 _'"lssa avaliar, através 
da CEPE, o patrim6rUo da Ceron pelos crité~ 
rios que entender e vendê~la convenientemen~ 
te. De fato, como pode se observàr pela leitura 
dos parágrafos 1~', 29 e 3~ do artigo 1", do 
Projeto de Lei, que acompanha a mensagem 
governamental, o ExecUtivo quer arrancar do 
Poder Legislativo, espúria e imoralmente, a 
delegação em favor da malfadada Comissão, 
para que, livre de peias e do controle popular, 
possa direcionar a "privatização", pelo preço, 
que julgar conveniente, sem ser condicionado 
ao menos ao preço mínimo,--que no processo 
dessa natureza, replta~se, deve necessaria
mente constar. A convalidação do malchei
roso despacho, ainda que venha a ser obtida 
da Assembléia Legislativa, será nula, porque 
a competência para tomar ,as medidas neces
sárias sobre a venda ou privatização da Ceron 
é dos próprioS órgãos da empresa (Assem· 
bléia àos ActonJstas, ConSelho de Adminis
tração e Diretoria), e não da malfadada CEPE 
ou outra, que venha a ser criada, nos termos 
da Lei das Sociedades Anónimas (Lei n~ 6.404, 
d~15 de dezembro de 1976). 

4-0PEDIDO 

Medida Preliminar 

4.1 -Urge antes de tudo, obstaculizar a tra
mitação da absurda e espúria Me~gem n9 
282, de 1 O de maio de 1989 e o Projeto de 

Lei, que autoriza o Poder Executivo a transferir 
o controle acionário das Centrais Elétricas de 
Rondônia S/ A Ceron, a qual aprovada· e consu· 
mada a venda, vai trazer prejuízos lrrepará'leis. 
Isto, diga-se de passagem, já foi objeto de 
preocupação, quer do Ministério Público, quer 
do Tribunal de Contas do Estado, dos quais 
o autor recebeu intimação, quando ainda titu
lar da Presidência da Ceron (Conforme docu
mentos anexos sob n? 23 e 24). Portanto ao 
arriparó--ao artigo 5" § 4~> a Lei n9 4.717, de 
29 de junho de 1965, requer se digne V. EX' 
de conceder Medida Preliminar, determinando 
à Assembléia Legislativa do Estado de Rondô
nia que suste, imediatamente, a tramitação 
daquela Mensagem, acompanhada do Projeto 
de Lei, em que o Poder ExecutiVo pede autori
zação para alienar 9 cOntrole acionário da Ce
ro!lL-sem prévia audiência, dos réus, sob pena 
de danos irreparáveis e írrecuperáveis ao patri
mónio público. M.M. Juiz, a concessão de Me
dida Uminar é imperativa, para impedir a grave 
lesão do patrimônJo público, que está amea
çado, estando a Mensagem n9 282,_ do Poder 
Executivo, em tramitação, na Assembléia Le
gislativa e encontrando-se, especialmente, na 
Corri.issã.o de Justiça (documento anexo sob 
n9 5), para ser, em brevíssimo prazo, subme
tida a deUberação do plenário do Poder Legis
lativo, cuja aprovação vai desencadear, inevita
velmente, todo processo de privatização, com 
efeitos irreversíveis. Hely Lopes Meirelles, reco
menda a concessão de medida preliminar, ln 
"Mandado de Segurança e Ação Popular", 
Editora R T 9' EdiçãO, ás páginas 88 e 98. 
"Aação popular tem fins prevenitivos e repres
sivos da atividade administrativa ilegal e lesivas 
ao patrimônfo púbko, pelo que sempre pro
pugnamos pela suspensão liminar do ato im
pugnado, visando à preservação dos superio~ 
res interesses da coletívidade." A Ação Popu
lar, como consta a lei regulamentar, segue 
o rito ordinãrio com as seguintes modifica~ 
çães: no despacho inicial ......... decidirá sobre 
a suspensão liminar-do ato impugnado, se 
foi pedida (artigos~. § 49). 

Requer a seguir, sejam citados os réus, nas 
pessoas de seus representantes legais, dan
do-se ciência do feito ao Ministério Público, 
para os fins do artigo 79,. inciso I, letra "a" 
da Lei rr' 4.717, de 29 de junho de 1965 e, 
por carta precatória dirigida aJustiça Federal, 
em Brasília, D.F., à Eletrobrás e ao Departa
mento_ Nacional de Água e Energia Elétrlca 
(DNAEE) para qüe venham integrar o feito 
corno inteNenientes, caso o queiram. 

Requer, outrossim, nos termos do artigo 79, 
I, b, da Lei de Ação Popular, a· requisição de 
todos os documentos. que, no entender de 
V. Ex', se frzerem necessária$ para a elucida
ção do pleito. 

Çitados os réus, facultando-se-lhes a opção 
do artigo 6~, § 3? da Lei n" 4.717, de 29_ de 
junho.de 1965, entender-se-á a citação váJida 
para acompanhar o fe"ito em todos os trâmites, 
até sentença final, que, espera o suplicante, 
dará pela procedência do feito com a prolata
ção de sentença proibitória da pretendida aJie
nação do controle adonário da Ceron, conde
nados, ainda, os réus, nas custas, honorárias 

de advogado na base de 20% sobre_ o Valor 
da causa e demais cominações. 

Protesta pela produção de todo o gênero 
de provas e dá à causa o valor de NCz$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de cru
zados novos). 

O autot está isento de custas Judiciais, nos 
termos da Constituição Federal, artigo 59, LX
XIII. -

Porto Ve]l!o (RO), de junho de 1989. - An-. 
tonio frforimoto -. OABIRO N~ 20/A - - - -

PODER JUDICIÁRlO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Estado de Rondôriia 

Ação Popular N~ 212/89 
Autor: Antônio Morlmoto 
Litisconsorte Ativo: União Federal 
Réus: Estado de Rondônia, 
Assembléia Legislativa e 
Centrais Elétricas de Rondônia SfA (CERON) 
Juiz Federal: Dr. Odi!on de Oliveira 

Vistos, ETC. 
Antônio Morirnoto, qualificado, propôs, com 

pedido de liminar e em caráter preventivo, a 
presente ação popular contra as pessoas jurí
dicas epigrafadas, para impedir, que o Poder 
Executivo Estadual, autorizado pelo Poder Le
gislativo, transfira o controle adonário das 
Centrais E1étricas de Rondônia S/ A- Cêron, 
sociedade de economia mista. pretensão já 
materializada através do Decreto Estadual n? 
4.0?Q, de 18-1-89, e pela Mensagem n~> 2_S2, 
ae 10-5-89, que encarpinha à Assembléia Le
gislativa o respectivo projeto de lei, atos que 
o auJ:Qr entende lesivos ao patrimônlo, à mora~ 
lidade administrativa e a interesses coletlvos, 
na esfera federal e na estadual, principalmente 
porque, além, de economicamente viável a 
Ceron para o Estado, sua- priVat:iiiição, dev:lc:Ia: 
somente em caso de inviabilidade económica, 
deve ser precedida de deliberação da assem~ 
bléia geraJ de seus acionistas (art. 122, vm, 
Lei n9 6.404n6) e. sobretUdo, de apreciação 
e autorização do Poder Concedente, a União 
Federal, representada pelo Departamento Na
dona! de Aguas e Energia Eléfrica (DNAEE). 

Chamada ao feito, a União Federal man1-
festou seu interesse às fls. 205/207, pedindo 
sua agregação ao autor na condiÇão de litls
consorte necessário. 

A Ceron - Centrais Elétricas de Rondônia 
SIA- é uiTia so-ciedade de economia mista 
cuja constituição foi autorizada pela Lei Fede
ral n9 5.523, de 4 de novembro de 1968, tendo 
por objeto a produção, transmissão e distri
buição de energia elétrica no então T errlt6rio 
Federal de Rondônia, encontrando-se seus es-. 
tatutos às fls. 55/88. Pelo Decreto presidencial 
n~ 66.803, de 30-6-70, o Govem_o Federal au
torizou-a a funcionar como empresa de ener
gia elétrica (art. 19), outorgando-lhe concessão 
para, pelo prazo de 30 (trinta) anos, produzir, 
transmitir e distribuir energia elétrica em toda 
a base territorial de Rondônia (art. 39}. Trans
formado no Estado do mesmo_nome o Terri
tório Federal de Rondônia, pela Lei Comple
mentar n9 41, de 22~12-81, o domínio dos 
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bens-do Território foi transferido à nova Unida~ 
de da Federação (art. 15, 1). 

Os atas que o autor tem por lesivos e ilegais 
estão materializados (1) a partir d6 Decreto 
no 4.070, de 18 de janeiro de 1989, do O ove mo 
EstaduaJ, criando a Comfssão Especial Pró-E
nergia (CEPE), (fls. 10BI110); (2) pelo parecer 
emitido pela nominada CorrUssão, publicado 
no DJárlo Oficial do Estado, edição de 
6-3-89, às páginas 8 e 9 (oficio n• 007189-CE
PE - fls. 111 ), sugerindo a: trafisrerência do 
controle adonário da empresa (item 14}; (3) 
pelo respectivo despacho do Senhor Gover
nador, exarado no dia seguinte (2_S..2~80) e 
publicado às mesmas páginas do 00. E, de
terminando à Comissão (CEPE) a tomada de 
todas as providências preliminares destinadas 
à pretensão objurgada, dentre elas o envio 
de mensagem à Assemblêia Legislativa, a res
peito, e a oportuna elaboração -de edital de 
licitação, em âmbito nacional; (4) pela Mensa
gem rf. 282, de 10-5-89, encaminhada, peJO
Governador; ao Poder Legislativo Estadual, 
submetendo à aprovâção deste (fls. 33/41), 
o projeto de lei respectivo que "autoriza o Po
der Executivo a transferir o controle acionário 
das Centrais Elétricas de Rondônia S/A Ceron, 
medianté alienação, com encargos, através de 
licitação, dos direitos de subscrição relativos 
ao aumento de capital" (fls. 42/43)- grifei; 
e, (5) pela tramitação do aludido projeto de 
lei, atualmente na Comissão de Constituição 
e_Justiça da Assembléia Legislativa, como es
creve, às fls. 3:?, o Presidente da Casa de Leis. 

Na ação popular, melo processual destina
do a prevenir ou a anular ato le;;ivo ao patri
mônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ... (arti
go 5<?, LXXlll, Cf de 1988), infOrmam a conces-
são de liminar a existência concomitante do 
"fumus boni iuris" e do "periculum in mora", 
este ditado por situação fática que traduza e 
~eyele a ocorrência de risco de dano irrepa
r'ável ou de difícil reparação-a direitos difusos, 
de natureza patrimonial ou moral, ambiental, 
tllst6rico, artístíco·ou cultural, residindo o ou
tro requisito (''fumus boni iurls") na reievâl1cia· 
jurídica dos motivos expendidos na petição 
inicial, demonstrando razoável aparência do 
bom direito. ln casu, vejo presentes as duas 
situações. 

O periculum in mora, ou "perigo na demo
ra", tem um lugar pelo simples retardo no 
julgamento do mérito da questão posta, de 
rito ordinário, com prazos e pro-cedimentos 
longos impostos pela legislação processual. 
É justo o receio de que, desSa demora, sendo 
concretizada a pretensão atacada, advirão pre
jUízos patrimoniais para as pessoas jurídicas 
envolvidas, para os consumidores de energia 
elétrlca e lesão à moralidade administrativa. 

A razoável amostragem do bom direito está 
debulhada com assento na própria Constitui~ 
ção Federal e na legislação infraconstitucional 
citada na exordial. O regime constitucional de 
1967 já dispunha competir à União a explo
ração dos serviços de energia elétrica, direta
mente ou por concessão ou autorização. No 

mesmo sentido, dispõe a atual Constituição 
Federal, a s~~: 

"Art. 21. Compete-ãUnião~ .................. . 
...... .;;, ........................ ,;, ........................ h ............... .. 

. XII- explorar, diretamente ou median
te autorização, concessão ou permissão: .. 

- b) os serviços e instalações de energia 
elétrica e o aproveitamento energético 

-:dos cursos de água, em articulação com 
os Estados onde se_situem os potenciais 
hidroenergéficos." 

O Decreto_ PresidenCial _n<? 66.803, de 
30-6-70, quê· aUtorizou a Ceron-- Centrais 
Eléticas de Rondônia S/ A-a funcionar como 
empresa de energia elétrica, assim dispõe: 

"Art 3'i' É outorgada a Centrais Eléti
cas de Rondônia S/ A concessão para pro
duzir, transmitir e distribuir energia elétrl
ca em todo o Território Federal de Ron
dônia." 

Repita-se que, com a criação do Estado de 
Rondônia, por transformação, o domínio, a 
posse e a administraÇão dos bens móveis e 
imóveis, corporeos e incOrj>oreós, do extinto 
Território foram transferidos à nova Unidade 
da Federação (Lei Complementar nç 41, de 
22'12-81, artigos 15 e 16). 

Decorrentemente, a Ceron é concessionária 
da União Federal, no pertinente à produção, 
transmissão e distribuição de energia elétrlca, 
estando seu controle acionárlo, pelo _óbvio, nas 
mãos do Estado de Rondônia, subscritor de, 
no mínimo, 51% (cinqUenta e um por cento) 
de suas ações (art. 3Q, Lei n~ 5523, de4-11-68, 
de o arl 15 da LC n<? 41/81). Sem nenhuma 
dúvida, pelos atos atacados, que enumerei, 
pretende o Estado de Rondônia transfertr a 
particulares eSs_e controle acionárlo, como 
se lê da Mensagem n9 282/89 (fls. 33/41) e 
do respectivo projeto de lei em tramitação na 
Assembléia Legislativa (!Is. 32 e 42/43), já a 
partir de suas disposições preambulares. tudo 
sem prévia autorização d6 Poder Concedente 
(Uniãó Federal), através do DNAEE; órgão in
tegrante da estrutura do Ministério das Minas 
e Energia {art. 39), 

Ora, a União Federal, na condição de conce
dente, não pode ficar à margem e à revelia 
de qualquer procedimento do adonista majo
ritário ou mesmo do concessionário,. tendente 
a alterar o quadro soctetário e a transferir a 
particulares o controle acionário. O instituto 
da conCessãO, conquanto transfira ao conc_es-. 
sionárlo o respectivo objeto, não retira do conw 
ç:edente _os direitos de reavê-lo e muito menos 
os interesses pela regularidade na prestação 
dóS-serviços. Decorrentemente, pelo óbvio, 
não pode o concession~o ou o adonista ma
joritário transferir a outrem o objeto da conces
são, à revelia do concedente, que, a bem da 
regularidade dos serviços concedidos, tem o 
direito de evitar que a prática de qualquer ato, 
na vida social do concessionário, comprometa 
a regular prestação dos serviços. 

A prr6sito c tendo pdr fundamento de vali
dade o art. 21, XII, alínea ''b", da Constituição 

Federal, aCima trãnscrito, pela teoria da recep
ção, segundo a qual a nova ordem constitu
cional recebe todas as normas que com ela 
não sej8!fl incompatíveis, o Decreto Federal 
n"' 60.824; de-7 -=-6~67, além de outras providên
cias, define as áreas de comtêndac;Jo poder 
concedente e dos concessionários dos servi
ços e instalaÇões de energia elétrica, e o De
creto n<? 61581, de ?0-10-67, regulanlEmtã a 
transferência de concess_ão e autorização para 
os··mesmos serviços. Parece~se, imaginar-se, 
que, pela Lei n<? 4.904, de 17-12-65; com as 
alterações nela introdUzidas, o Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(DNAEE), integrante da estrutura_ orgânica do 
Ministêrio das Minas e Energia, é o órgão in
cumbido de promover e desenvolver a produ
ção de energia elétrica, bem Como de assew 
gurar a execução do Código de Águas (De
creto n9 24.643, de 10-7-34), aplicável subsi
diariamente ao setor energético, porque com 
este tein ligação (art. 1<? Dec. n9 41.019, de 
26~2-5 7), e das demais leis subseqUentes, 
dentre elas o Regulamento dos SeMços de 
Energiã Elética; aprovado pelo Decreto n9 

41.019, de 26-2~5-7. Este decreto, tendo por 
fundamento de validade também o dispositivo 
constitucional transcrito, traz disposições so
bre a concessão dos serviços de energia elétri
ca, disciplinando, com pormenores, desde o 
requerimento de concessão, os requisitos a 
Serem-preenchidos, a: vinCulação dos bens ao 
serviço, direitos e deveres do conCessionáriO, 
até a reversão, encampação ou caducidade. 
O concessionário dos setviços de energia elé
trica está sujeito ao cumprimento das normas 
federais pertinentes. 

Por aplicável,· transcrevo a manifestação, a 
respeito, do poder concedente, representado 
pelo DNAEE. vindo atiavés do Telex n9 012/89, 
em resposta a cons_uha feita pelo autor, a res
peito da: matéria em questão (fls. 54), a saber: 

"l-Qualquer transferência· do c-on
trole acionário da concessionária OU mo
dificação no quadro societário só poderá 
Se efetivar precedido de apreciação e au
torização_ do DNAEE, que representa -o 
poder concedente". 

Ademais, inobstante a condição de aciow 
nista majoritário do Estado de Rondônia, este, 
tendo deveres e responsabilidades para com 
·os demais acionistas, para com os consumi
dores de energia elétrlca e para com a conces
sionária e esta perante _o poder concedente, 
a pretensão atacada por esta ação popular, 
além de necessitar de prévio exame e autori
zação da União Federal, representada pelo 
DNAEE, para s_er efetivada, deve, antes, ser 
posta à_deliberação da assembléia geral dos 
adonistas, nos termos da lei. 

Por derradeiro, não só pela viabilidade eco
nômica para o Estado, na condição de acio
nista majoritário, que o aUtor sustenta existir, 
desde que bem administrada a Ceron, corno 
tambérri pela própria qUalidade da pessoa (Es
tado), o interess_e público recomenda que o 
controle acionário_ permaneça nas mãos de 
pessoa juádica de direito público, qual seja 
o próprio Estado de Rondônia. 
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A razoável amostragem do bom direito, es
palmada pelo autor, indica, pois, a presença, 
nos atos atacados, de vicio de forma, consis
tente na omissão ou na observância incom
pleta ou irregular de formalidades indispen- · 
sáveis à existência ou seriedade desses ates 
(art 29, b, Lei n~> 4.717/65_; de ilegalidade do 
objeto, ocorrente quando o resultado do ato 
importa em violação da lei, regulamento ou 
outro ato normativo(arl 2~. c Idem); e de ine
xistência dos motivos. vído verificável quando 
a matéria de fato ou de direito, em que se 
fundamenta o ato, for materialmente inexis
tente ou jurldtcamente inadequada ao resul
tado obtido (art. 2~', "d", idem}. 

Realizado este ligeiro exame dos fatos à luz 
da legislação pertinente, tão s6 para verificar 
se estão presentes os requfsitos informadores 
da concessão da liminar pedida, pois que o 
exame aprofundado do mérito virá depois e 
oportunamente, tenho que assiste razão ao 
cidadão Antônio Morimoto quando pede _a 
imediata suspensão dos .atas tendentes à pri
vatização das Centrais Eléticas de Rondônia 
S/A - Ceron, mediante a transferência do 
controle acionário do Estado. 

Devem integrar a presente lide, no pólo pas
sivo, o Senhor Governador do Estado de Ron
dônia, o Presidente da Assembléia Legislativa 
e o Presidente da Ceron S/ A, que serão citados, 
devendo o Ministério Público Federal ser inti
mado para acompanhar a ação (art. 6~ e§§, 
dLOi n•4.7!7/65). · 
, ObseNe-se, por Um, não haver corporifica

ção de litígio entre a União, como litisconsorte 
ativo necessário, e o Estado de Rondônia. vez 
que este nos termos do art. 6~, § 39, da Lei 
~ 4.717/65, pode abster-se de contestar e, 
hclusive, posicionar-se ao lado do autor. 

Diante do exposto e por mais que dos autos 
consta, concedo liminarmente a medida para 
o fim de ordenar a imediata suspensão, a nível 
dos Poderes Executivo e Legislativo estaduais, 
de quaisquer atas tendentes à transferência, 
para a iniciativa privada, do controle acionârio 
das Centrais Eléticas de Rondônia SIA (ceron), 
notadamente o referente à Mensagem Gover
namental n9 282.- de 1 0..5-89, e o respectivO 
projeto de lei. CUmprido o mandado, citam-se 
os réus nominados na exordial e mais o Se
nhor Governador do Estado de Rondônia, o 
Presidente da Assembléia Legislativa, o Presi
dente da Ceron S/A e, por c-arta precatória, 
a Eletrobrás, para contestarem, querendo, no 
prazo comum de 20 (vinte) dias, d~ndo-se 
ciência ao Departamento Nacional de Águas 
e Energia EJétrica (DENAEE) e intimando-se 
o representante do Ministério P{lbllco Federal. 
Publique-se e intimem-se. 

Porto Velho, 24 de junho de 1989.-OdUon 
de Oliveira, Juiz Federal. 

O SR. PRESIDEN.TE(Pompeu de Sousa) 
- COncedo a palavra, para breve comuni
cação, ao nobre Senador Áureo Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE; ENTREGUE À REVJ
S'ÍO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O :SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetos que serão lidos 
pelo Sr. I~ Secretârio. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 234, DE 1989 

Dispõe sobre a fabricação e o uso de 
pám-raios radioativos e dá outras provi
déncias. 

O Congresso" Nadonãl d_ecretl:l: 
Art. 19 Fica proibido em todo o Pals, a 

fabricação, a comercíafizã:Ção e a "insta1ação 
de pára-raioS que uti1izem substâncias ou ma
teriais radloativos como princípio de funcio-
namento. -

Art. 29 O materia1 radioativo remanescen
te nas indústriaS, utilizado na fabricação de 
pára-ratos radioativos, deverá ser recolhido 
imediatamente à Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear - CNEN. 

Art 39 Ficam os atuáis usuárioS de pára
raios radiocitivos obrigados a substituí-los no 
prazo estabelecido na regulamentação desta 
lei, por ei:juiJ)amentos- de eficiência compro
vada, tais como pára-raios do tipo Franklin 
ou gaiola de Faraday, obedecidas as específi
ê:é\Ções contidas nas normas brasileiras. 

Parágrafo único. A substituição de que tra
ta o caput deste artigo deverá ser efetuada 
j)elo respOnsáVel pela manutenção das instaJa
ções elétricas, devendo ficar sob sua guarda 
é proteção, aCondidonada em invólucros pró
prios, a urildade radioativa retirada, até a entre
ga ou recolhimento à COmissão Nacional de 
Energia Nuclear - CNEN. 

Art 49 O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,. 
a contar da data de sua publicação. 

Arl 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6ç Revogam-se as disposições em 
contrário.. _ . 

Justlflcação 

A nossa -prOposta visa proibir a fabricação, 
a comeieialização e a insta1ação do chamado 
pára-ralos radioativo. -

Pelo que se tem lido em reportagens e arti
gos publicados pelo Prof. MarcO Alfredo Di 
Láscio, da Universidade de Brasilia, e do Prof. 
Duíl!o Moreira Leite, da Universidade de São 
Paulo, concluímos que esses equipamentos 
são" totalmente in6cuos, pois não atingem ou 
não. atendem às especificações propaladas, 
não protegendo mais de que 20cm ao seu 
redor, pod'en.ao Causar sérios danoS, em face 
do uso do elemento radioa,tivo amerfcio 241, 
emissor de raios alfa. -

Em entrevista mantida com o Prof. Di Lás
cio, fomos informados que vários países proi
biram expressamente o seu uso, a saber: as 
nonnas americanas NFPA-78 da National Fire 
Protetion Association e a inglesa CP-326, da 
British Standard lnstltulon, como a norma Suí
ça ASE 4022-1967 da Association Suisse des 
Electriciens não adotam o pára-raios radica
tive. Por outro lado, as normas alemã 
DIN-57-185 e a dinamarqu~ DS-453 prof-

bem taxativamente_o uso do pára-~aios rad.ioa
tlvo e justificam, informando que ele é preju
d.icia1 ao meio ambiente e não tem ação sobre 
o raio. Por sua véz,- a il6frila fianCesa 
C-17-1 00, submete o pára.:ràiOs radioativo ao 
controle da agência nuclear _e não aceita qual~ 
quer aumento de eficiência em relação aos 
Sistemas convencionais. 

Cabe reSsaltar que, além da substância ra
dioativa não produzir qualquer efeito benéfico 
em um pára-raios, seu manuseio acidental por 
peSsoas não treinadas pode tomar-se alta
mente prejudicial à saúde, em face do elemen
to' réiclioativO ametido 241. emissor de partí
culas alfa. Há o perigo, também, do material 
vir a ser sucateado, podendo causar danos 
se entrar em cantata com a pele ou eventual
mente ingerido. 

O engênheiro e Professor Duilio Moreira Lei
te, da USP em seu artigo publicado em 1985, 
cita vários acidentes graves em destilarias de 
álcool (dois em São Paulo, um no Paraná e 
um em Goiânia), campos de futebol (Palestra
Itália) e no pátio de manutenção do Metrô 
de São Paulo. 

O Professor Marco Di Láscio também relata 
experiência pessoa] ocorrida no INPE - SP, 
onde foi comprovada a ineficiência do pára
raios rad.loativo, além de citar exemplos famo
sos na literatura como os seguintes: Fábrica 
na Holanda em 1953; Catedra1 de Milão em 
1960; Vaticano em 1976. Conclui afirmando 
que estudos- teóriCos realizados na In91ateiTa 
no Eletrica1 Research Association, comprova
ram em 19~9 os resultados práticos da inefi
ciência do pára-raios radioativo, obtidos nos 
exaustivos experimentos dos laboratórios at
mosféricos da Itália e da Suíça, ao lonQo de 
1 O anos, entre 1955 e 1965. 

Por fim, informamos que há mais de 
100.000 (cem mil) pára-raios radloativos ins
talados no Brasil, com_ urna atividade radioa
tiva conjunta superior à da cápsula de cé
sio-137 do acidente de Goiâriía- GO. O pro
blema só não é mais grave, visto que: a partí
cula alfa emitida pelo pára-raios radioativo s6 
avança 1 Ocm no ar; necessitaria um contato 
prolongado, !i ingestão ou o cantata com a 
pele (provocaria queimadura ou câncer). De 
outra forma, a vida ativa da substância radioa
tiva atinge 4.000 anos, o que toma impra
ticável o seu contrôle quando disseminado por 
usuários não quaJ~ficados. 

Como conclusão, achamos mais seguro e 
!llais eficiente o '::!SO do pára-raios do tipo 
Franklin ou gaiola de Faraday, ambos de a,cei
tação mundial. 

Essas-as raZões-que nos levaram a apre
sentar a presente proposta, que estou certo 
merecerá a atenção dos meus ilustres Pares 
nas duas Casas do CongreSso Nãcional, para 
o benefício do usuário fina] que é toda a popu-
~~~9- -

Sala das Sessões, 24 de aQosto de 1989. 
-Senador Márclo Lacerda. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
- competêncla tenninativa) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 235, DE 1989 

Alter.;dispoSJifvo da Lei n~ 5.108, de 
21 de setembro de 1966, que institui o 
Código Nacional de Tr8ns!p 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~ O art. 49 e seu parágrafo 29 da Lei 

n• 5.108, de21 de setembro .de 1966, passam 
a vigorar_com a seguinte redação: 

"Art. 49 ...................................................... . 
o) um representante da FederaÇ"ão 

· Nacional de Distribuidoras de Veículos 
Auto motores. 

• 1• ............................................................. . 
§ 2Y Os rep-reSentailfeS das entida~ 

des referidas ncis alíneas h, i, j, /, m, n 
e o deste artigo serão escolhidos pelo 

, Presidente da República, dentre os nomes 
indicados por elas, em lista tríplice." 

Art 29 O Poder ExecUtivo regu1amentará 
esta lei no prazo de 90 (nOVenta) dias, a coritar· 
da data de sua publicilção. 

Art 39 ESta lei entra em Yi!;Jor na-data-de 
sua publicação. - --- -

A'rt. 4~~" Revogam:.se as disposições em 
contrário. · · 

Justlllcação 

Seftçlo o Conselho Naclp{lªl.d._e Trânsito 6r
gãq máximo normativo. de Çóordenação da 
PoiUif:~ Nacional de T rânsitq, _e observando-se 
a preocupação de nele esmr_em representados 
membros das principais dasses_ que direta o 
indiretamente estão ligados_à problemática do 
trânsito nacional e indústria automobilística do 
PaíS, toiTlél-se essencial a inclusão da Federa
ção Nacional de Distribuidoras de VeículosAu
tomotores- Fenabrave, como membro téc
nica e politicamente capacitado- para contri
buir para aprimoramento da Politica Nacional 
de Trânsito em toda a sua extensão. 

Um importante segmento, que congrega 19 
(dezenove) Associações de Marcas e 4200 
(quatro mil e duzentas) Distribuidoras, a Fena
brave não pode abster-se de propor sugestões 
e providências, razão pela quaJ apresentamos 
o presente projeto. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1989. 
-Senador Gomes CarvalhO. 

LEGISLAÇÃO aTADA. 

LEI N• 5.108, 
DE 21 DE SEfEMBRO DE 1966 

Institui o Código Nacional de Trânsito 
(com a redaçáo dada pelo Decreto-Lei 
n' 237, de 28·2·67). 

Art 4~ O Conselho Nacional de Trânsito,· 
com sede no Distrito Federal, subordinado di
retamente ao Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores, é o órgão máximo normativo da 
coordenação da política e do sistema nacionaJ 
de trânsito e compor-se-á dos seguintes mem
bros, tecnicamente capacitados em assuntos 
de trânsito: 

a) um presidente; de nível universitário, de 
livre escolha do Presidente da República; 

b) um diretor-geral do Departamento Na
cional de Trânsito; 

c) um representante do Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem; 

d) um representante do Estado-Maior do 
Exército; 

e) um representante do Departamento Fe--
deral de Segurança Pública; 

I) um representante do Ministério da Edu
cação e Cultura; 

BJ um representante do Minístérip das Rela
Ções EXteriores; · · 

h) uill repreSentaitte d~ Cori(ederação Bra-
sileira -de Autoritobilismo; -

1} um representante da ConfederaçãO Na~ 
cio na! de Trãnsporles Terrestres _categoria dos 
trabalhadores de transportes rodoviários; 

j} Um-represeiltan~e.4o 'Touring Oub d~ 
BiaSil"i - - - -

/) um representante do órgão máximo na~ 
danai de Tiaf!Spoite Rodoviário de Carga; mr Uin repres_eiltante do órgão rriáximo na
cional de TranSporte ROdoviáriO de Passagei'-
ros; · · · .. 

n) um representante da Associação Nacio
nal de Fabricantes de Vetcu16s Auto'motorêS 
(Anfavea). 

§ 19 O rriãfidato dos membros do Cons_e
lho Nacioiial de TrârisitC) será 2 (dois) anos, 

. admitida _a recondução. ' ' 
_ § 29- Os re)jreSentãntes· daS 'eÍltidades re

feridas nas alíneas h;: J: J,' m ~ n ç:feste artigo 
serão escolhidos pelo Presidente da Repúbli
Ca, dentro dos nomes indicados por elas, em 
lista tripüce. 

§ 39 Os membros do Conselho Nacional 
de Trânsito deverão ter residência no Distrito 
federal. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Qdadania (co~tência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 236, DE 1989 

Dispõe sobre a política no setor agro
pecuário e dá outras providêtJcias. 

O COngresso Nacional decreta: -

CAPITULO! 
-Das Disposições Gerais. 

Art }9 A Lei Agrícola tem como objetivo 
precípuo garantir ao setor agropecuárlo um-a 
política contínua de desenvolvimento, que 
promova o crescimento auto-sustentado e_ dis-
cipline tanto a ação do Governo quanto as 
transferências de recursos entre os setores. 

Ari:. 29 A Lei tem os seguintes objetivoS 
específicos: 

1-promover a redução dos desníveis re
gionais e íntersetoriais de renda; 

D- incentivar a formação de cooperativas 
e assodações de produtores, mediante ii).Cen~ 
tivos crediticios e fiscais, a serem espe'ciali
zad,os nos planos plurianuals; 

IU- assegurar à iniciativa privada o livre 
empreendirrienio daS atividades- de prodUção, 
comercializaÇão ê abastecünento, bem com-o 
da industrializaÇãO aos- inst.imós e Produtos 
agrícolas; - - - -

IV- gara[)tir a ~tXação de regr~S cl~~. ~o 
estabelecimento_ das políticas de produção, 
comercialização e abastecimento, de forma 
a permitir aOS prodUtores e consumidores a 
tomada de decisão racional; 

V- conceder prioridade às 8tiVidade de 
Conservação _e recuperação do meio ambiente 
em todos os pianos de desenvo!Viineri.tO 8.grl
cola; · · · ' 

VI- preserVar _ b patrim6nio genéticO do 
País e proibll- o- patenteamento dé seres vivos, 
por firmas haciOhais--ou esfiangeífãS, -pfótê
gendo o mercado interno e gararitihdó a ãutó· 
nomia futura dos produtores brasileiros; 

VIl- garantir condições de desenvoMmen
to do setor privado, no abastecimento, man
tida a responsabilidade do Governo f:iélã fOr
mação dos estoques de reserva e _de eriter-
gência; - · · · '-
. IX- estimular o irici"erriehto a e-sistemas 'fi

nanceiros privados -de iniciativa e adiniriislra~ 
ção dos agricultores; 
- X- garantir a sanidade dos alU:nentos ~ a 
qualidade dos insumos agríColas. _ 

Arl 3~ Para os. efeitos desta Lei, enten~ 
de-se por: 
I-atividade agriCola, a produção, preces-_ 

sarnento e a comercialização dos produtos, 
subprodutos e insumos agrícolas, pecuáiios, 
Pesqueiros e florestais; 
ll-produto agrícola, de origem vegetal e 

animal, incluídos os pesqueiros e os _florestais, 
bem como os insumos agrícol~. 

CAPITULOU 
Das Atribuições do Poder_ Público. 

Art. 49 São atribuições do setor público 
agrícola federal: 

1-a fiscalização, padronização, classifica
ção e inspeção de produtos e insumos agrico

_Jas, em colaboração com os MiniStérios ·da 
Saúde e do DesenvoMmento Industrial, CiênM 
cia e Tecnologia; 

n-o suporte às atividades de pesquisa, as
sistênda técnica. extensão rural e conservação 
do meio-ambiente; 

m-a formação de estoques de reserva es
tratégicos e emergenciais, com vistas a garan
tir o abastecimento interno; 

IV- a elaboração de planos anuais e pluria
nuais de desenvolvimento, a serem encami
nhada_s ao Congresso N~cional para discus
são, reformulação ou aprovação; 

V -o acompanhamento e avaliação dos 
programas e projetas de âmbito nacional, de 
acordo com os objetivos e metas especifica
dos nos Planos anuais e plurianuais; 

VI- a coordenação 9-as atividades desen
voMdas por programas de caráter nacional, 
em nível estadual e municipal; 

VII -a manutenção de serviços de mete
reologia e de informações de mercado para 
divulgação junto aos agricultores; · 

Vlll- o suporte às atividades de exportação 
e importação de produtos e insumos agrope-
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cuários, de acordo com os Planos de desen
volvimento aprovado pelo Congresso; 

IX- a participação em reuniões ou acordos 
internacionais que afetem o setor agropecuá
rio brasileiro; 

X-a mediação entre Estados ou regiões 
nos assuntos referentes à produção ou comer
cialização de produtos e insumos agrícolas; 

XI- elaboração do orçamento público pa
m o setor agropecuário. 

XII'- normatização dos programas nacio
nais de armazenagem, transporte, conserva
ção e recuperação do meio ambiente. 

Arl 59 O Poder Executivo deverá apre
sentar ao Congresso Nacional Plano Pluria
nual de Desenvolvimento do setor agropecuá
rio, de conformidade com a ~i de Diretm:es 
Orçamentárias, para vigência em todo o perío
do de governo. 

I- O Plano P!urianua] de Desenvolvimento 
deverá conter, obrigatoriamente, informações 
sobre: 

-programas de investimento em ill
fra-estrutura, pesquisa, assistência técni
ca e extensão rural, conservação e recu
peração de recursos naturais; 

-definição da tributação para produ
tos agricolas, tanto no mercado interno 
quanto no externo; 

-normas operacionais e previsãO dos 
recursos orçamentários para créditos de 
custeio, investimento,- comei'cialização e 
fundiário; · 

-programas de incentivo ao coopera
tivismo, associativismo e educação técni
ca para atividades agricolas; 

-estimativa dos recursos necessários 
e normas de intelvenção do governo na 
comercialização de produtos agrícolas 
nos mercados interno -e externo; 

--:;programas de controle sanitário pa
ra produtos animaiS e vegetais; 

-previsão da formação de estoques 
de reserva e de emergência; 

-estrutura e atribuições dos vários ór
gãos que compõem o setor público agri
cola· 

___:_eStímulo à participação dos Estados 
e Municípios na formação e execução da 
política de desenvolvimento agropecuá
río. 

n-Plano Anual, com revisão e avaliação 
do Plano Plurianual, será submetido ao Con
gresso no início de cada período legislativo. 

m -Ao Congresso Na danai, através do tra
balho de suas Comissões e Subcomissões ca
berá avaliar, discutir, modificar e referendar 
os referidos Planos. 

Art. & O Congresso Nacional, ao analisar 
os Planos Anuais e Plurlanuals, deverá promo
ver amplo debate com os representantes dos 
vários segmentos que compõem a agrope
cuária brasileifl, inclusive analisando o retomo 
de alguns programas ou projetas de nível re
gional, em termos econômicos e sociais. 

CAPITULO III 
D;J Produção Agrícola 

Art. 79 A produção agrícola nacional deve 
ser orientada para satisfazer as seguintes ne
cessidades: 

I-garantir aos produtores e trabalhadores 
rurais o retomo econômicp do capital e do" 
trabalho investidos; 

11-gerar emprego e reduzir as migrações 
campo-cidade; 

DI- fornecer os alimentos necessários ao 
atendimento do mercado interno; 

IV-gerar excedentes exportáveis; 
V ---cooperãr no -Ciesenvolvimento das inK 

dústrias relacionadas ao setor; 
VI- promover o aproveitamento racional 

dos recursos naturais e conservar o meio am
biente;-

VIl =.redUzir os desníveis reflionais e seta
riais e contnbuir para o ·processo de formação 

· de capital na_ agricultura bra~ileíra. 

Art. 8" Cá.De ao Ministé-rio da Agricultura 
orientar as atividades de produção agrícola, 
incumbindo-lhe: 
r- estabelecer normas e padrões para fis

calização da produção e comércio dos mate
riais de multiplicação animai e vegetal, reguarK 
dando _ _o pabimônio genético nacional; 

11- estabelecer normas e padrões para a 
inspeçáo e fis_calização dos produtos de ori
gem animal e vegetal destinados ao consumo 
humano, em conformidade_com o·que dispõe 
esta lei; 
lll- estabelecer _normas e padrões para a 

fisca1ização da qualidade dos insumos, máqui
nas e equipamentos utilizados no processo 
produtivo agrícola, com conformidade com 
o que dispõe esta lei; 
N- lmplementar programas de defesa saK 

nitária, animal e vegetal; 
V- instituir programas laboratoriais de 

apoio às atividades de defesa sanitária, de pro
dução_ e fiscalização de produtos de origem 
animal e vegetal; 

VI- controlar e erracücar doenças, pragas 
e infestações parasitárias que acometem os 
animais e vegetaisi 

VII- instituir programas nacionais de trei
namentos em atividades agrícolas; 

VIII- est~belecer normas e padrões para 
o controle e ftscaliiação do uso de produtos 
tóxicos com finalidade agrícola, atendendo 
aos princípios de proteção à saúde pública, 
estabelecidos pelo Ministérfo da Saúde, e da 
proteção do meio ambiente; 

IX-estabelecer normas e padrões, bem 
como jmplementar programas nacionais, diri
gidos ao uso racional do solo e a preservação 
dos recursos naturais, utilizados no processo 
de produção agrícola; 

X- instituir, manter e aprimorar os serviços 
de meteorologia agrícola; e divulgar as infor
mações de interesse do setor agricola; 

XI- disciplinar o uso raclonaJ e económico 
dos recursos flo_testais e pesqueiros; 

XII- crientar as atividades de expansão da 
fronteira agrícola, respeitando as reservas flo
restais e a preservação do meio ambiente; 

Xlll- promover a implantação de parques 
nacionais, visando à preserVaÇão da_ flora_ e -
da_ fauna brasileira; 

XIV- definir as aç:ões paia o exercício do 
controle e erradicação de. doenças e pragas 
exóticas e emergendals, de. animais e vegetais, 
que causem danos a economia agrícola; 

XY- apOiar o desenvolvimento ·de metodo-
l0Qi.3s para o levantamento e o acbmpanha
mento das safras agrícolas; 

xvr- divulgar estimativas de_ intensões de 
plantio e acompanhamento das previsões das 
safras, por produto e por Unidade da Fede
ração. 

CAPITULO N 
Do Crédito Rural 

Art. 9" São objetivos específiCos_ do cré
dito rural: 
I- estimular os investimentos rurais, induK 

sive para o armazenamento, beneficiamento 
e industrialização dos produtor agrícolas, 
quando efetuados pelo produtos rural em sua 
propriedade ou por suas associações; 

H- possiliilítar o oportuno e adequado cus
teio da produção e da comercialização de pro
dutos agrícolas; 
lll- incentivar a introdução de metoaos ra~ 

danais no sistema de produção, visando ao 
aumento da produtividade, à melhoria do pa
drão de vida das populações rurais e à adequa
da conservação do solo e preservaçao do meio 
ambiente. 

Art. 1 O. São beneficiários de crédito rural: 
1- o produtOr rural, aSsim considerada 

pessoa física ou jurícüca; 
H -as associações ou cooperativas de pro~ 

dutores rurais; 
m-o silvícola, devidamente assistido por 

entidade competente. 
Parágrafo único. Pode, ainda, ser benefi

ciária do crédito rural a pessoa físicaoujurídi.ca 
que, embora sem conceituar-se como produ
tor rural, se dedique as segujntes ativid~des 
viilculadas ao setor: 
I- produção de mudas ou sementes fisça

lizadas ou certificadas; 
II-produção de sêmem para inseminação 

artificial; 
lll-prestação de serviços de natureza agrí

cola em imóveis rurais, inclusive atividades re
ferentes à proteção do solo, água, fauna e 
flora nativas 

N -atMdades da pesca extrativa e da aqui
cultura, para fins comerciais. 

Art. 11. Sãofontesderecursosparaocré-
dito rural: -
I- o percentqal çlos recursos _com que ope· 

ram as instituições financeiras, a Ser fixado 
pela autoridade monetária; 

n-os fundos e programas oficiais de fo
mento agrícola; 

III--a caderneta de poupança rural; 
N-os recursos de origem externa decor

rentes de empréstimos, de acordos ou _convê
nios especialmente celebrados para aplica
ções em crédito rural; 

V- os recursos_ captados pelas coopera
tivas de crédito rural; 
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VI- outros recursos que venham a ser es-
tabelecidos por lei. 1 

Art. 12. Os financiamentos rurais serão 
concedidos para: 

I-Custeio 
n- Investimento 
III-Comercialização
IV-Industrialização 
V- Habitação rural 
VI-Reflorestamento e conservação de re-

cursos naturais.. . 

Art. 13. O financiamento rural poderá ser 
total ou parcial, podendo ser convertido em 
\talar Equivalência em Produto, mediante 
acordo entre as partes. 

§ ]9 Para fins desta lei, considera-se Valor 
de Equivalência em Produto a quantidade de 
produto agrícola fmanciado pelo mutuário, re
sultante da divisão do valor de ~mpréstimo, 
na data de contratação, pelo preço de mer- · 
cada em vigor. 

§ 29 Na data do pagamento, o Valor de 
Equivalência em Produto será obtido pela 
multiplicação da quantidade de produto cons
tante do contrato pelo preço do produto nesta 
data. 

§ 39 O saldo devedor do empréstimo, na 
data do pagamento, corresponderá ao Valor 
de Equivalência em Produto, calculado na for
ma do parágrafo anterior, acrescido dos en
cargos financeiros fixados pela autoridade 
monetária. 

§ 4 9 O Ministério da Agricultura definirá 
os critérios de aplicação do Valor de Equiva
lência em Produto, especialmente no que diz 
respeito aos preços de merCado de referência. 

§ 5~ Na hipótese-de ocorrência de déficit 
entre o indexador do mercado fmanceiro e 
o sistema de Valor de Equivalência em Produ
to aqui definido, o mesmo será coberto por 
recursos do Tesouro Nacional. 

Art. 14. Nos financiamentos para comer
cialização, o valor do empréstimo não será 
convertido em Valor de Equivalência em Pro
duto. 

Arl 15. Competirá ao Ministério çla Agri
cultura estabelecer critérios de aplicação, 
quanto a regiões, produtos e mutuáríos. para 
os recursos destinados ao financiamento agrí
cola definidos no Orçamento Geral-da União 
- OGU, e no Orçamento das Operações Ofi
ciais de Crédito - OOOC. 

Parágrafo único. Incluem-se neste artigo 
os recursos provenientes das exigibilidades 
bancárias destinadas ao crédito rural. 

Art 16. Competirá ao Ministério da Agri
cultura o estabelecimento de normas quanto 
à aplicação de eventuais subsícUos nas opera
ções de crédito rural concedidos ao s~tor 
agropecuário, defuUdos no OGU e destinados 
a investimento, custeio e comercialização. 

Art 17. Competirá ao Ministério da Agri
cultura a administração quanto às aplicações 
de recursos internos e externos, alocados aos 
fundos e programas agrícolas e agroindús
bials. 

Do Seguro Rural 

Art. 18. Compete privativamente ao Go
verno Federal expedir suas normas gerais e 
fisç~izar suas operações. 

Art. 19. A politica de seguro rural buscará: 
1-promover a expansão do mercado de 

seguro e propiciar concUçôes operacionais neM 
cessárias, objetivando garantir lavouras e reba
nhos contra os riscos que lhes são peculiares; 

U- promover o aperfeiçoamento dos siste~ 
mas em operação; . 

Art. 20. O Seguro Rural, instrumento da 
política de desenvolvimento da produção agó
coJa, tem por fmalldade garantir a integridade 
econômica do pabimônio do agricultor contra 
a ação danosa de fenômenos naturaJs adver
sos, de doenças e prag~ i!1_C~>ntroláveis que 
atinjam suas lavouras, ou da_s perdas por ad
dente ou por doença, que ocorram em seus 
rebanhos. 
-- Parágrafo único. Constituem modalida
des do Seguro Rural: 

[-o Seguro Agrícola - garantindo lavou
ras; e 

U- o Seguro Pecuário- garantindo os r.e· 
banhos. -

Art. 21. A garantia do Seguro Rural se 
destina, especialmente: 
I- a exonerar o produtor de obrigações fi

nanceiras relativas a operações de _crédito rural 
de custeio ou investimento, tuja liquidação 
seja dificultada pela ocorrência de fenómenos 
naturais, pragas e doenças que atinjam bens, 
rebanhos e plantações; e 

11-a indenizar de perdas verificadas em 
explorações rurais conduzidas exclusivamente 
com recursos próprios dos produtores, de 
suas cooperativas e associações. 

Art. 22. _O Seguro Rural será custeado: 
I- por recursos provenientes da participa

ção dos produtores rurais, de suas coopera
tivas e associações; 
n-por recursos do Orçamento e outros 

alocados pelo Poder Público; e 
ni-por recursos de Fundos Especificas. 
Arl 23. O -SegUro Rural cobrirá, integral 

ou parcialmente: -
1-os financiamentos ruraJs de custeio ou 

investimentO; e 
U- os recursos próprios aplicados pelo 

produtor, suas cooperatiVas e associações, em 
explorações rurais vinculadas ou não a fman-
ctamentos riirais. · · 
~ _-24.- -A-apurãçãC?-dOS~prejllíz-os-s-erá 

efetuáda pelos agentes do SegurO-RUral me
diante laudo de avaliação expecUdo peJa assis
tênciã- téCniCa-Credenciada. 

Parágrafo único. Não serão cobertos os 
prejuízos relativOs à exploração rural condu
zida sem a observância de prática preconizada 
pela assistência técnica. _ 

Art 25. O Poder Executivo disciplinará a 
sistemática de cobertura do .peguro Rural. 

CAPITULOW 
Da Génda e Tecnologia Agrícolas 

Art. 26. Incumbe ao Poder Público: 
I-prover recursos e executar a pesquisa 

e experimentação, a produção e a transferên
cia de tecnologia para uso no setor agricola; 

fi- realizar estudos· e pescjuisas nas áreas 
de economia e administração rural, mantendo 
os resultados deles decorrentes à di_sposiçãO . 
do setor agrícola; 

m-manter estudos, pesquisas e serviços 
nas áreas de agrometeorologia e agroecocli
matologia; 

IV-manter estudos e pesquisas na_s áreas 
de irrigação e _agroenergia; 

V- manter serviços próji)rios de assistência 
técnica e extensão rural; 

VI- manter serviços próprios de ~nforma
ção e documentação para uso do setor agrí
cola; 

\11I- estirriular a ampliação e o fortaleci
mento das organiZações de pesquiSa, experi
mentação e assiStência técnica privadas; e 

VIII- manter e estimular serviços para 
atender às necessidades de educação e treina
mento espedflcos ao setor agócola. 

Art 27. Compete ao Ministério da Agri
cultura: 
I- elaborar o Plano Nacional de Desenvol

vimento Científico e Tecnológico Agrícola, 
com vigência qüinqüena1, que conterá as prio
ridades, diretrizes e metas Para o setor, levan
do em conta o Plano Plurianual de Desenvol
vimento; 
fi- propor e alocar os recursos públicos 

para a execução das atividades contidas no 
Plano Nacional de Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnológico Agrícola, de acordo.com.a Lei 
de Diretrizes OrçamentáJias; 

10-estabelecer_nonnas e procedimentos 
de divulgação das_ pesquisas em andamento 
e concluídas, bem como a elaboração de nor
mas para transferência de tecnologia ao setor 
privado; _ 
N- estabelecer normas e procediinentos 

para a atualização dos serviços de assistência 
técnica e extensão rural; e • 
· V- estabelecer, em conjunto com "a Minis

tério da lndúsbia e do Comércio, padrões e 
normas de equlpame!l"tos e insumos para uso 
nas áreãs agrícolas e agroindustrial. 

CAPITULO VIl 
Do DesenvoMmento Rurl11/ntegrado 

SECÀOI 
Disposições Gerais 

Art. 2& Incumbe ao Poder Público execu
tar e incentivar ações articuladas entre seus 
diversos agentes,_ visando _ao .desenvolvimento 
integrado do setor rural. 

SEÇÃOII 
Da Irrigação e Drenagem 

Art. 29. O estímulo à irrigação e à drena
gem terá por finalidade proporcionar o uso 
racional dos recursos naturais_ utilizados no 
processo de produção agrícola 

Art. 30. A política nacional de irrigação e 
drenagem será-executada em todo o tenitório 
nacional e obedecerá aos seguintes princípios 
básicos: 
1-utilização racional das águas e solos irri

gáveis, ~trib~indo-se prioridade à utilização 
que assegurar maior beneficio sócio-econô
mico;e 
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n-dassificação da utilização dos recursos 
f:údrlcos e de solos, mediante integração com 
outros planos s_etoriais, visando ao móltiplo 
aproveitamento e à sua adequada distribuição, 
respeitando as prioridades de uso da água, 
estabelecidas pelo Poder EXeCutivo. 

Art. 31. Compete ao Poder Executivo: 
1-manter o aperfeiçoamento dos dispo

sitivos disciplinadores que regulam o uso e 
distribuição da água para irrigação; 

D-estabelecer as diretrizes da política na
danai de irrigação e drenagem; 

nr -admírllstrar os programas nacionais de 
irrigação; 

IV-baixar normas objetivando o máximo 
aproveitamento dos recUrsos h1dricos destina
dos à irrigação e promovendo a integração 
das ações dos órgãos federais, estaduais, mu
nicipais e entidades privadas; 

V- instituir sistema nacional de gerencia
mento dos recursos hídricos e definir critérios 
de seu uso para o desenvolvimento da"a:gri
cultura irrigada; 

VI- apoiar estudos voltados para a execu
ção de obras de infra-estrutura e outras refe
rentes ao aproveitamento de bacias hidrográ
ficas, ãreas de rios perenfzávels ou vales inigá
veis, objetivando a melhor utilização das águas 
em irrigação; 

VIl- estabelecer critérios de planejamento, 
execução e avaliação de projetas de irrigação 
e drenagem; e 

Vlli- fllTTlar acordos entre entidades públi
cas, privadas e organismos internacionais, vi
sando a consecução dos objetivos da política 
nacional de irrigação. 

SEÇÃO DI 
Da Energização Rural 

Art. 32. compete ao Poder_Públi_co incen
tivar a politica de energização rural e agroe
nergia. com a participação dos produtores ru
rais, cooperativas e outras entidades associa
tivas. 

Parágrafo único. Enfeilde-se por energi
zaçáo rural e agroenergia a produção e a utili
zação de insumos energéticos, vOltados para 
a produção agr'ícola para bem-estar social dos 
agricultores, trabalhadores rurais, cooperati
vas e agroindús4ias. 

Art. 33. A pOlítica de energização rural e 
agroenergia engloba eletriflcação rural, meca
nização agrícola, reflorestamento energético, 
produção de combustíveis da biomassa e cesí-_ 
duas agrícolas, assim como de insurnos agri
colas, oriundos do processamento de produ
tos energéticos. 

Art 34. O Poder Público incentivará, prio
ritariamente: 

1-as atividade de eletrificação rural de 
cooperativas rurais, através de financiamento 
nas instituições oficiais de créditos, assistência 
técnica na implantação de projetas e tarifas 
1!1e compra e venda de energia elétrica, compa
tíveis com os custos de prestação de serviços; 

n-a c-onstruçáo e operação de pequenas 
centrais hidrelétricas e termelétricas de apro
veitamento de resíduos agrícolas, que objeti
vem a eletrlcação rural por cooperativas de 

energização, desenvolvimento rural e outras 
interessadas; 

lll-os programas de reflorestamento ener
gético e de manejo florestal, em conformidade 
com a legislação ambiental, em pequenas e 
nlédias propriedades rurais, próximas aos 
centrOS ConSuinidores de lenha. e carvão vege
tal; e, 

IV-os programas de incentivo à mecani
zação da pequena exploração agrícola, através 
de recurs-os credltícios similares aos progra
mas de créditos de grandes máquinas agri· 
Colé!S. 

. SEÇÃON 
Da Habitação Rural 

Art. _35. A União destinará recursos do 
Sistema _Finan_ceiro de Habitação (SF_H), para 
o financiamento da habitação rural. 

Parágrafo único~ _Uma parcela dos-_dep6-
sitos da Caderneta de Poupança Rurál será 
destinada ao financiamento _da habitação ru
ral. 

Art. 40. OS reCUrsos destinados à habita
ção rural estarão vinculados ao processo pro
dutivo da propriedade rural. 

Art. .41. Será dada preferência, na aplica
çáo dos recursos financeiros para a habitação, 
aos pequenOs e médios produtores rurais e 
às formas associativas dos agricLJ!tores. 

SEÇÃOV 
Da CoipeidalizaÇâá e Armazenagem 

Arl 42. Incumbe ao Poder Público esti
mular toda a forma de atividade que vise à 
ampli2lçã0 -da capacidade armazenadora nas 
regiões e microrregiões, de iniciativa do setor 
privado, especialmente quando decorra de 
qualquer forma de _associação de produtores 
rurais. 

Art. 43. As ações de_comercialização e ar
mazenamento regionais e microrregionai_s de
verão ser orientadas e apoiadas pelo setor pú
blico. 

SEÇÃOVI 
Do Assodatívismo Rural 

Art. 44. Cabe ao Poder Público incentivar 
os produtores agrícolas a se organizarem em 
associações, em especialmente, em coope-
rativas. . _ _ _. 

Art. 45. _Serão estabelecidos incentivos 
fiscais e credltícios para as associações e coo

-perativas de produtores rurais que destinem 
recursos para: 
I-a melhora das condições de vida de 

seus associados; 
D-a assistência técnica e a extensão rural; 
nr"-a pesquisa agrícola e a produção de 

tecnologia; 
IV-o aumento da produtividade agrícola; 
V-a conservação dos _recursos naturais 

e do meio ambiente; e, 
VI-a implantação de agroindústrias. 
Art 46. As aSSociações e cOoperativas de 

produtores agrícolas poderão firmar convê
nios ou ajustes com o Poder Público para exe
cutar serviços relacionados com: 

I -assistência técnica e extensão rural; 

ll """""""':" pr99ramas de foni.ento à prOdução, à 
~azenagem e à _comercíalização; 

III-programas de conservação dos recur-
sos naturais e do meio ambiente; 

IV-pesquisa agricola; 
V- eletrificação ruraJ; 
VI- crédito rural; 
VII- controle da "performa~c-e" zootécni· 

ca; 
VIII- habitação rural; e, 
IX- assistência à educação e à saúde. 
Art. 4 7. Terão prioridade na concessão 

de benefícios fiSCais e creditícios as associa
ções e cooperativaS de prodUtores rurais que: 
I-dispuserem, no seu quadró social de, 

no mínimo, 213 (dois terços) de pequenos e 
médios produtores; e/ou, 

n -apresentarem movimento operacional 
de pequenos e médios produtores igual ou 
superior a 50% (cinqüenta por centO) do total 
das operações da entidade. 

Art. 48. Cabe ao Poder Público incentivar 
os trabalhadores rurais a se organizarem em 
associações, _especialmente em cooperativas 
de prestação de serviços. 

Art. 49. Sei'ãO estªbel<;:cidos incentivos 
fiscilis e creditícios às associações ou-cOOpe
rativas de trabalhadOres rurais que destinem 
recursos para: 
I-o aumento da produtividade do traba-

lho; -
II~ a capacil:.::ição e habilitaç§o dos seus 

associados em tecnologia agrícolas disponí-
veis; e, · 

III-a aquisição de máquinas, equipamen
tos, implementOs,, utensílios e ferramentas 
agrícolas, com vistas a <~:umentar a produti
-vidade do fator trabalho. 

CAPITULO VIII 
Dos Preços .Mfnimos 

Arl 50. A Orlião garantirá os preços dos 
produtos das atividades agropecuárias ou ex
trativistas que forem focados de acordo com 
decreto do Poder Executivo, nos termos desta 
lei. 

Art 51. A garantia de preços é estabele
cida exclusivamente em favor dos produtores 
ou de suas cooperativas, salvo nos casos dos 
produtos que necessitam de beneficiamento 
para armazenamento por longo período de 
tempo, caso em que a garantia será estendida 
a beneficiadores. 

Art. 52. A União efetivará a garantia de 
preços através das seguintes medidas: 
1-concedendo fmanciamento, com opção 

de venda, ou sem ela; e, 
_ 11- çory'lprando os produtos, pelo preço 

mínimo fixado, uma vez esgotadas todas as 
possibilidades d~ finanaciamento da estoca
gerh. 

Art. 53. 0-fnstrumento de susterifi:ição de 
preços do mercado e de garantia de- preços 
será, p-or excelência, o empréstimo de comer
cialização, que deverá ser concedido de forma 
a conferir liquidez ao produtor, na safra, e redu
zir a flutuação de preços no período safra en
tressafra, ficando garantida a compra de seus 
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produtos, caso o produtor queira transferir o 
produto apenhado ao Governo Federal. 

Art. 54. Os enlpréstirrioS de comerciali~ 
zação deverão ser prorrogados, de acordo 
com as condições de mercado, de forma a 
se exaurirem todas as possibilidades de co
mercialização privada dos estoques finanda· 
dos e desde que o preço de mercado esteja 
abaixo do custo de remição do Empréstimo 
do Governo Federal (EGF), por um prazo má
ximo de 180 dias, ou até o início da nova 
safra, adotaJ1do-se o que vencer primeiro. 

Art. 55. Os estoques oriundos das Aquisi
ções do Governo Federal (AGF) deverão se 
destinar à estabilização dos preços ficando ve
dada a atuação do Governo no mercado de 
estoques, dentro do ano-safra agrícola, salvo 
nos casos previstos em lei. 

Art. 56. Os preços mínirTlos sefão ~dos 
por decreto do Poder Executivo, levando em 
conta os diversos fatores que influem nas cota
ções dos mercados interno e externo, e os 
custos de transporte até os centros de consu
mo e portos de exportação. 

Art. 57. Os decretos poderão, também, 
estabe1ecer, quanto a determinados produtos, 
que as garantias previstas perdurem por mais 
de um ano _ou safra, sempre que isso interessar 
à estabilidade da agricultura e à normalidade 
de abastecimento. 

Art 58. A publicação dos decretos ante
cederá, no minimo, de 60 (sessenta) dias o 
início das épocas de plantio e, de 30 (trinta) 
dias, o início de produção pecuária e extrativa, 
nas diversas regiões, consoante indicações do 
Ministério da Agricultura. 

Art. 59. A Política de Garantia de PreçoS 
Mínimos contará corri os seguintes recursos 
destinados às aquisições, despesas, subven
ções econõmicas e fmanciamentos: 
I-saldo das operações de c01nrpa e ven

da, que deverão constituir um fundo especial; 
O- dotação a ser consignada no Orçamen

to da União; 
m- recursos oriundos do Orçamento das 

Operações Oficiais de Crédito; e, 
IV- recursos oriundos das instituições pri

vadas de crédito. 
Art. 60. Não será obrigatório o uSo do 

preço minimo oficial como referencial para 
defmição de financiamentos rurais, podendo, 
também, ser utilizados os preços de mercado, 
inclusive conSideradas suas tendências no 
prazo das propostas. 

CAPITULO IX 
Da Comercializaçao e do Abastecimento 

Art. 61. A comercialização e o abasteci
mento têm por base a atividade privada, ca
bendo ao governo as funções normativas e 
de fiscalização. 

Art. 62. O g'oveino somente atuará nos 
mercados interno e externo; em condições 
previamente estabelecidas, especificadas, 
com antecedência, em lei e nos planos pluria
nuals e anuais. 

§ }9 O governo atuará no ab<Ístecimento, 
em níve1 de varejo, somente no caso de emer
gência ou de comprovada incapacidade do 
setor privado para atender a demanda local. 

§ 29 Quando a ação de cartéis ou mono
pólios comPrometer o--abasteCimento ou 
ameaçar a subsistência dos produtores rurais, 
o governo poderá intervir, na forma prevista 
em lei. 

SEÇÃOI 
Da Formação de Estoques Públicos 

Art, 63. O Ministério da Agricultura for
mará os estoques públicos constituindo-os de 
forma a proteger o consumidor e o produtor 
contra a instabilidade dos preços e buscando 
atender a duas finaJidades: 

1-a garantia permanente·àe compra ao 
produtor, pelo preço mínimo através de Esto
ques de Res_ervas; e, 

H-a garantia_de abastecimento do mer· 
cado consumidor através de Estoques de 
Emergêricia. 

§ }9 O Estoque de Reserva abrange os 
alimentos básicos compreendidos pela polí
tica de garantia de preços mínimos: arroz ~!fl 
casca, feijão preto e de cores. farinha de man
di-QCã~ milho, leite em Pó desnatado e óleo 
de manteiga. 

§ 2'i' O Estoque de Emergência inclui os 
seguintes produtos básicos de consumo po
pular, arroz em casca e beneficiado, feijão pre
to e de cores, farinha de mandioca, milho, 
6Ieo Drlifo de sOja, leite em pó desnatado, 
óleo _de manteiga e carne bovina. 

Art. 64. Estoque Público de Reserva é 
constituído pelos alimentos básicos formados 
em decorrência de operações de Aquisição 
do Governo Federai--(AGF),--e-por aqueles 
constituídos mediante Empréstimos do Go
vernO Federal (EGF), em poder do setor pri
vado. 

§ }9 O Estoque Público de Reserva em 
AGF é fOrmado por compras ao produtor, a 
preços mínimos, precedidas ou não deopera
ções de financiamento de comercialização, 
através de EGF ou EGF Especial. 

-- § ~ O Empréstimo do Governo para for
mação de Estoque Público de Reserva (EGF 
Especial) é uma linha de fmanciarnento, com 
juros prefiXados, oferecida ao produto apenha
do a Empréstimos do Governo Federal (EGF), 
uma vez vencido seu prazo final de liquidação. 

§ 39 Sob esta linha de financiamento é 
facultada ao produtor, a qua1quer tempo, a 
transferência do produto ao Governo, conside
rando-se, neste caso, quitado o financiamento 
original, no montante dq principal, acrescido 
das despesas com encargos financeiros e cus
tos de armazenagem. 

~ 49 A transt:ormação do EGF em EGF 
Especial envolve a indenização, pelo Governo, 
dos custos privados de armazenagem, defini
dOs com base em tarifas calculadaS pelo Mi-
!'J~do da Agrii::illtura. -

§ 59 A conta referente a Estoques de Re
serva não poderá apresentar déficit no ano, 
salvo no caso especial e consignação de dota
ção orçamentária específica, sendo permitida 
excepcionalmente a comercialização de 34 
produtos de safras passadas, a preços inferio
res aos seus custos. 

Art. 65. O .Ministéiro da Agricultura sub
meterá, anualmente, à aprovação do Congres-

se Nacional, para cada produto, os volumes 
que constituirão os Estoques de ErrlêiQérida, 
bem como os critérios, normas operacionais 
e recursos necesSários à formação desseS es
toques. 

§ }9 O Estoque de Emergência é formei
do independentemente de disponibilidade do 
produto nacional, recorrendo-se, eventual
mente; à irTfpOttação das quantidades neces
sárias para completar os limites máximos fixa
dos; 

§- 29 Na formação do Estoque de Emer
gêncta, o Ministério da Agricultura utilizará, 
prioritariamente, produtos transferidOs ao Es
toque de Reserva, na forma de AGF. · ·_ - · 

§ 39 Produtos que representam forte Va
riação sazonal de produção e preços, durante 
o ano-safra, corno_came b_ovina, derivados de 
leite e outros a serem-definidos, poderão com
por estoques para regular o abastecimento 
através de fmanciamentos específicos. 

SEÇÃOII 
Da Liberação dos Estoques Públicos 

Art. 66. Os estoques públicos serão libe
rados por proposta do Ministério da Agricul-
tura. - - -

§ }9 Os preços de intervenção para a libe
ração dos estoques públicos serão- calculados 
com base no preço do atacado da principal 
praça de comercialização de cada produto, 
e levarão em consJderação; 

1-a média de-preços reais no períOdo de 
60 (sessenta) meses, contados até 90 (noven
ta) dias antes do início do 'plantio; e, 

11-uma margem percentual adicional, a 
ser acrescida à média prevista no inciso ante
rior, para cada produto, visando a cobrir custos 
de armazenagem no ano-agricola e a preser
var a margem usual de mercado. 

§ 29 Para carnes_ e derivados do leite, o 
preço de intervenção será calculado incluindo, 
com base na tendência de preços do mercado, 
despesas de comercialização, armazenamen
to, encargos financeiros e outros peculiares 
ao carregamento dos estoques. 

Arl 67. Toda vez que os preços de mer
cado, detectado pelo Ministério da Agriculb.Jra, 
iniciarem movimento ascendente, superando 
o preço de intervenção na praça de referência, 
serão adotadas, na seqüência assinalada, as 
seguintes medidas: 

1-suspensão das contratações de EGF ou 
outro financiamento de comercialização ofi
cial; 

· B -liberação de Estoques PúbliCoS de R. e-
serva em três etapas: 

a) autorização da venda voluntária, pelo se
ter privado do produto em EGF Especial, me
diante a rerrrlção dos finandãmentos acres
cidos dos encargos, ficando automaticamente 
suspensa as indenização das despesas de ar
mazenagem. 

b) autorização do resgate obrigat6rio das 
operações do EGF Especial, nos termos aci
ma definidos; 

c) autorização da venda do produto prove
niente das operações de AGF; 

m -liberação do Estoque de Emergência. 
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Art. 68~ As-Veriâas dOS estOQueS públicos 
de grãos não se processarão antes de decor
ridos 30 (trinta) dias do término da colheita 
dos principais estados produtores, salvo nos 
casos de calamidade pública ou de belige
rância, situação em que o Ministério da Agri
cultura autorizará venda imediata. 

Art. 69. As Vendas áoS estOques públicos 
cessarão logo que: 

1-seja detectado, pelo Ministério da Agri
cultura, que os preços de mercado iniciem
movimento descendente atingindo níveis infe
riores aos de intervenção na praça de referên
cia; e 
II- seja verificada a entrada de produto da 

nova safra no mercado nacional. 
Parágrafo úniCO. O anúncio da suspensão 

das vendas dos estoques será acompanhado 
de justificativa técriíca específica, em que se
rão discriminadas as razões que o motivaram. 

Art. 70. A Venda dos estoques públicos 
seguirá cronograma, a ser divulgado pelo Mi
nistério da Agricultura, com datas de início 
e término das etapas de liberação, observan
do-se quantidades distribuídas ao longo do 
tempo. 

Art. 71. Para a determinação do preço de 
venda dos estoques públicos de cada lote, de
verão ser levados em consideração os ágios 
ou deságios de tipo, classe, rendimento indus-
trial, safra e localização do produto, bem como 
a cotação deste na local idade de referência. 

Art. 72~ __ As vendas dos_ estoques seráo 
obrigatoriamente feitas com pagamento à vis
ta e através de sistema de licitação pública 
ou leilões, regulamentados os seus procedi
mentos por ato do Ministério da Agricultura. 

Art. 73. No caso de programas oficiais do 
Governo Federal de abastecimento e alimen
tação, inclusive venda direta ao pequeno pro
dutor, será permitido o permanente acesso 
aos Estoques Públicos de Resetva, observados 
os preços de intervenção estabelecidos, acres
cidos de custos operacionais e encargos por
ventura incidentes sobre o produto. 

Art. 74. Os Estoques Públicos serão ven
didos, prioritariamente, nos locais onde foram 
comprados, de forma a evitar a interferência 
no processo de formação de preços no mer
cado e no sistema de transporte e de escoa
mento da safra. 

Art 75. Constatada a acumulação de es
toque invendável, o Governo procederá à revi
são da polftica de preço mínimo para o produ
to em questão, de modo a adequá-lo aos cus-
tos dos fretes. 

Arl 76. A venda do produto apehhado ao 
EGF Especial, antes da liberação do Estoque 
Público de Reserva, será punida com paga
mento integral de armazenamento já efetuado 
pelo Governo, sem prejuízo de multas e penali
dades financeiras definidas em lei. 

Arl 77, Os preços de intervenção, berri
como as regras que os acompanham, deverão 
ser de pleno conhecimento público. 

. SEÇÃOID 
Da Exportaçi!o e Importação 

Art. 78. Caso se corifigure--coiléOrrêllcia 
desleal e predatória nos mercados de expor~ 

tação de produtos agrlcolas brasileiros. com 
a conseqüente constatação de cotações artifi
cialmente deprimidas pela concessão de sub
sídio às exportações ou prática de dumping 
por parte de outros países, será concedido 
subsídio automático às exportações, de forma 
a ~nter a participação da -produção agrícola 
nacional, ser'n prejuízo das mediadas cabíveis 
junto ac:iS órgãos internacionais de regulação 
do comérico. -

Parágrafo único. Em todos os casos, o 
subsídio às exportações se processará através 
de leilões, sem discriminação de participantes. 

Art. 79. As importações de produtos e in
sumo_s_ agrícolas serão realizadas, prioritaria
mente, pelo setor privado, ficando assegura~ 
das as condições de eqilldade competitiva 
com a produção nacional. 

Arl ao. Os preç_os de intervenção para 
venda dos estoques públicos determinarão os 
níveis de preços acima dos quais as impor
taç~s .de produtos agrícolas serão internadas 
no País, podendo para tant(), o imposto de 
importação sofrer os necessários ajustamen
tos, 9b~~rvado o princípio da nãO-aPlicação 
de subsídios e ressalvado_o caso previsto neste 
artigo. 

Art. 81: Os prodUtos importados recebe
rão no mercado interno o mesmo tratamento 
tributário dado ao produto nacional. 

Arl 82. Comprovada a prática do dum
plng ou a existência de subsídios ao produto 
importado, concedido pelo país dé origem, 
o imposto de importação será ajustado de for
ma a corrigir o preço de internação a wn valor 
que lhe seja equivalente ao produto nacional 

Art 83. As iseriçõeS perman-entes de im
postos_de importação, concedidas pelo Brasi1, 
nos foros__4e_ relações bilaterais. multilaterais 
ou de acordos especiais internacionais, ficarão 
obrigatoriamente condiçic;madas à. concessão 
de reciprocidade_ para as exportações brasi
leiras. 

Art. 84-. Ficam proibidas as importações 
de quaisquer produtos agrícolas em condi
ções que interfiram nos program?ts de suporte 
de preços e de financiamentos internos. 

Art. 85. - É obrigatória a_ divulgaçã:o ágil e 
ref!Uiar das informações de registro de impor
tação e exportação de prodütos e insumos 
agrícolas, bem como de outros dados_ que 
assegurem a transparêOcia do mercado. 

SEÇÃOIV 
Da Armazenagem 

Art. 86. Através de créditos específicos, o 
Poder Público incentivará os produtores agrí
colas, ou suas associações, a instalarem arma
zéns no âmbito de propriedades ou de comu
nidades. 

Parágrafo único. -Os recursos destinados 
aõ Setor serão aplicados mediante aprovação 
do Ministério, especialmente os oriundos de 
linha de crédito oficial, para fins de raciona
lização das aplícações, bem como de qualifi

- ca_ção dos investimentos. 
Art. 87. _ Compete ao Ministério da Agri

Cultura implantar, administrar é operar a etapa 
estratégica da armazenagem, bem como aten· 

der às necessidades emergenciais nas zonas 
de fronteiras agrícolas e naquelas destinadas 
aos programas especiais de abastecimento. 

Art. 88. O Ministério da Agricultura for- , 
mulará, coordenará, executará, acompanhará 
e fiscalizará a Política Nacional de Armaze
namento. 

§ 19 - Parã a implemetitaÇ:ão dessas- atri
buições, fica instituido o Cadastro Nacional 
de Uriidades"Armazenadoras (CNUA), ile~cará;. 
ter obrigatório, contendo a identificação, a 
qualificação e a quantificação das unida~es 
armazenadoras de produtos de origem agro
pecuária existentes no País. 

§ ~ Os~ptOdutoS ae 6dgem agropecuá
ria, para efeito de comerci~ção, deverão 
ser, obrigatoriamente, depositados em unida
des armazenadoras, cadastradas no CNUA, e 
aqueles depositados em armazéns gerais Se
rão representados obrigatoriamente por co~ 
nhecimento de depósito e_de formas de garan
tia observadas as normas estabelecidas em 
regulamentação espedfica desses títulos. 

Art 89. E permitida a venda de produtos 
agrícolas por companhias privadas de armaze
namento, desde que registradas como empre~ 
sas de armazéns gerais. 

Art. 90. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, sem prejuízo da vigência 
das leis específicas, naquilo que não a contra· 
riarem. 

Art. 91. Revogam~se as disposições em 
contrário. 

JustiOcação 

Quando da elaboração da Constituição em 
vigor, foram apresentadas várias propostas de 
elaboração de Lei Agrícola, com o objetivo 
prindpal de disciplinar a ação do goVerno jun· 
to ao setor agropecuário. 

Aliás, esta preocupação em definir o-j)apel 
do Estado extrapola o setor agropecuário, es
tendendo-se a todos os segmentos da vida 
económica e social do País. 

Devido à ineficiência do Governo em pr'o
mover o desenvolvimento económico e social, 
é nítida a reivindicação, por paite da sociedade 
civil, da redução de interferência estatal nestas 
áreas. 

Em termos sociais, esta redução da impor
tância do Estado estaria mais concretamente 
relacionada com as tentativas de "moraliza
ção" do serviço público, com denúncias e pro-
cessos referentes a atas de corrupção e arbí
trio, assim como com a necessidade de maior 
independência e responsabilidade dos Pode
res Legislativo e Judiciário relativamente ao 
poder Exe<:utivo. 

Em termos económicos,-devido ao irripof
tante papel do Estado na História económica 
do País, as reivindicações e necessidades ain~ 
da não estão muito definidas. Apoiado, subsi~ 
diado, não raro beneficiado por generosos in
centivos, o setor privado apresenta uma posi
ção ambígua em relação ao papel do Governo, 
notadamente, em momentos de crise nos 
mercados interno e externo. 

A 8gricultura não é_exceção nesta ambiva
lência do setor privado - uma breve análise 
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das várias propostas de Lei Agr1cola permite 
inferir que, a despeito do discurso liberalizante, 
as atribuições cometidas ao Estado ~inci~_são 
bastante amplas, cobrindo áre~ como pes
quisa, assistência técnica, seguro rura1, habita
ção, armazenagem e abastecimento. 

Considerando a complexidade da econo
mia internacional e a relevância do Estado 
nas chamadas economias de mercado, como 
as dos Estã.dos Unidas e Japão, sertã inge"nui
dade recomendar seu afastamento puro _e 
simples das ativldades econômicas. Melhor di
zendo, é necessário _redefinir a forma d_e atua
ção do Estado no contexto da_ economia brasi.
leira, especialmente nos mercados !=le produ
tos agrlcolas. 

Tradicionalmente, os preços dos alimentos 
são controlados, na tentativa de reduzir o índi
ce inflacionário, considerando especialmente 
as necessidades da população wbana e do 
setor industrial. Nas décadas de 60 e 70, o 
desenvolvimento agrkola foi baseado não_em 
preços, mas, principalmente, no crédito bara
to, altamente sub_sidiaclo. 

Essa forma de subsídio, tomada possível 
pela disponibilidade, na época, de recursos 
creditíclos abundantes, no rnercãdo fmanceü:o _ 
internacional, favoreceu aqueles produtores 
com recursos económicos e tecnológicos 
adequados ao modo de produção capitalista, 
marginalizando os pequenos produtores e al
terando as relações de trabalho no campo. 
Assim, dentre as conseqüências da chamada 
"modernização'' da agricultura brasileira, ob
servou-se o maior êxodo campo-cidade do 
SécuJo, mudando radicalmente a sociedade 
brasileira. Apenas a título de exemplo: na déca
da de sessenta, aproximadamente 80% da po
pulação vivia na zona rural; atualmente, esti
ma-se que este efetivo tenha baixado para, 
apenas 20 a 30%. De fato, dados censitários 
indicam diminuição da população economi
camente ativa no meio rural, bem como redu
ção da participação do setor agropecuârio no 
tota1 do Produto Interno Bruto e mesmo, na 
pauta de exportações. 

Estes fatç>s são m_endonados para enfatizar 
a importância do Estado como causa determi
nante de mudanças estruturais num país em 
fase de desenvolvimento, e a perda progres
siva da influência económica e política do se- .. 
tor agrfcola num contexto mais amplo da reali
dade brasileira. Essa situação de perda de im
portância, e de poder de inHuência, significa, 
antes de mais nada, a subordinação da política 
agrícola aos interesses de outros setores eco
nõmicos mais poderosos e politicamente mais 
atuantes. 

Assim, a elaboração de uma Lei Agrícola 
justifica-se pela necessidade da agricultura de 
proteger-se, de garantir a interferência do Go
verno em seu beneficio, reduzindo as _tranSfe
rências de recursos para outros setores e pe
na1izando os produtores pela manutenção dos 
deSIÚVeis de renda, tanto em termos setorials 
quanto regionais. 

Entretanto, o ajustamento do setor privado 
e do setor público a essa nova situação, com 
mafor autonomia dos produtores e menor 

grau de p<!lrti<:ipação do Governo, especial
mente nos mercados agrícolas, será gradual, 
devido à_t~açllção_ de um Estado fortemente 
intervencionista. Ou seja, embora em grande 
parte dos casos a_ intervenção do Governo te
nha gido _de_sasti:osa para a maioria dos produ
tores, afguns gruJ'Ç)S, geralmente relacionados 
aos produtos de expor@ção, têm sido benefi
ciados por generosas politicas de apoio. 

A tendência a recOITer ao Governo, oU me
lhor, aos _recwsos públicos, quando ocorrem 
catástro{es _ou sérios prejuízos na comercia
lização, é muito forte _nos segmentos empre
sariais do setor agropecuário. Essa tendência 
é justificada, em parte, pela contínua interfe
rência do Governo. Quando, porém, esta for 
reduzida, também deverâ_oCorrer uma dimi
nuiçãO dos subsidias, auxílios, moratórias e 
oUtraS formas de ajuda direta ou indireta aos 
agriCultores. Enl sJJrna, o livre jogo das forças 
de mercado, muito presente _em grande parte 
das propostas- de legisJação, implica· mudan
ças no· papel do Estado, reduzindo não apenas 
seu poder intervencionista, mas também sua 
capacidade de subsidiar ou executar a1gumas 
ações de suporte ao desenvolvimento agrí
cola. 

O Setor Público,Agricolâ- seguindO a ten
dência manifesta de reduzir os custos do Go
verno ...:. não deverá expandir-se, e muitas de 
suas ativida_des deverão passar ·gradua1mente 
ao setor privado. Asslm quando da elaboração 
da lei agrfcola, para a qual esta proposta é 
basicamente subsidio para diS<::ussão, seria re
comendável aterem-se os legisladores aos 
princípios gerais das relações Estado-Setor 
Privado, evitando, na medida do possível, pro
postas que determinem a estrutura operado~ 
nal do serviço público. Por essa mesma razão, 
a sugestão de um Conselho Nacional, mere-ce 
reparos pois devido às a1terações decorrentes 
do novo papel do setor privado, a estrutura 
organizacional do setor público agrícola pode
rá mu~ nos próximos anos. Além do que, 
ó crescente papel do Congresso no processo 
decisório facilitará as discuSsões e o entendi
mento entre os vários grupos de produtOres 
é- consumidores, melhor representados no 
Cohgtesso do qué numà Comissão do Exec~
tivo, por mais bem estruturada que esta possa 
pare_~~r. 

Outra questão_ que sugiro seja contemplada 
_numa lei agrícola é a imperiosa necessidade 
-porque constitudoriçil -_-de harrrlonizar os 
Planos de Desenvolvimento com a Lei das 
Diretrlzes Orçamentárias. O ~stab~jeclme_nto. 
de múJtiplos fundos, no setor agricola, embora 
proteja o setor público agrícola, por alguns 
poucos anos. poderá tomar-se - em médio 
prazo - um empecilho à a1ocação mais efi
ciente dos recursos disponíveis. 

Para concluir, queremos l_embrar ·que esta 
proposta, baseada em vários estudos do Mio_is
tério e Secretarias da Agricultura, pretende, 
antes de tudo, fornecer subsidias para a diS
cussão do Projeto de Lei Agrícola, que deverá 
ser ane~lisado, tendo em me~ não apenas 
p tipo de Estado que a Sociedade deseja no 
futuro, mas também o tipo de setor agrícola 

que teremos, não hoje, não amanhã, mas na 
próxima década. 

Assirn, peço aos Senhores Senadores que 
apreCiem este ProjetO-com o intento_ de melhor 
.discutir o futuro da agropecuáiia brasileira. 

Sala das Sessões, em 24 de_agosto de 1989. 
-Senador Dirceu Camefio. 

(À Comissão de Assuntos Econôml
cos-~ ~çompetên0J terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 237, DE 1989 

Regukunenta,o art. 187 da Constítl.dçã:o 
Federal que trata da Politica Agrfr:ola e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Dos Princípios FlihdameritaiS-

Art. 19 Esta Lei fixa os fundamentos, defiw 
ne os objetivos e_ as competências institucio
nais, prevê os recursos, estabelece _ações e 
instrumentos da Politica Agrícola concernente 
às atividades agropecuários, florestais, pes-
qu~íras e agroindustriats. . 

Art 2~ S"ao objetivos da Política Agrfcola: 
1-ellminar distorções que afetãm o de

sempenhO das funções e_conômlcas e sociais 
da agricultura; 
n-elevar o nível de renda e de vida dos 

pi-odutores e trabalhadores rurais, proporcio
nando-lhes ainda serviços ~s~nciais: sa(lde, 
educação, _segurança pública, transporte, -ele
bificação, telefonia, habitação, lazer e outros 
belleficlós Sõciais; 

m ~-estlimilar o proce_sso de agroindustrla
lização, de preferência atraVés da organização 
dos próprios produtores nrrals; 

IV-garantir o abasteCimento -p-ela produ
ção de alimentoS: básicos-para o mercado inM 
temo; 

V -criar mec8niSmos e instrumentos para 
·que a propriedade rural cumpra sua função 

- socia1; 
·VI.:.:.:.. possibllitar a partidpação efetiva da ini

ciativa privade~, representada por todos os seg
merifos · afuãntes· no setõi n!J:~. na definfção 
dos rumos da agricultura: 

vn- proteger o meio ambiente, garantir o 
uso radona1 do SQlo, estimular a preservação 
e a conservação dos recursos naturais; 

VUI- estimular a formação de excedentes 
agrícolas; 

IX -liberar os mercados agricolas apenas 
na medida em que não penalizem o abasteci
mento interno, salvaguardando os interesses 
dos produtores rurais e dos consumid9~s; 

X-compatibilizar suas ações com as da 
política agrâria; 

Xl-promover a_deacentraJização da exe
cução dos serviços públicos de apoio ao setor 
rural, sempre visando a integração das ações 
aos níveis municipal, estadua1, regional e na
ciona1; 

XII- definir a atuação do Poder _Públiç_o 50:" 
bre _o setor rural, de _modo que a iniciativa 
privada possa planejar suas ações e investi-
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mentes numa perspectiva de médio e longo 
prazos, reduzindo as incertezas, a insegurança 
e a instabilidade do setor; 

xm- garantir a pesquisa, a tecnologia, a 
assistência técnica, a extensão rural e a infor
mação agrícola a seMç:o dos produtores ru
rais; 

XIV- possibilitar a formação profissional 
rural dos produtores e traba1hadores rurais; 

}()1- fiar estímulos fiscais e outros, destina
dos a elevar o nível da produção de alimentos 
básicos para o mercado interno, objetivando 
o adequado abastecimento; 

XVI- oferecer o mais amplo incentivo e 
estímulo às formas cooperativas e associativas 
dos produtores rurais; 

XVII- promove a defesa agropecuária; 
XVIll- garantir crédito rural e adequada es-

1rutura de arz:nazenagem. 
Art. 39 Asações_einstrumentosdaPolítica 

Agrícola referem-se: 
I- ao planejamento agricola; 
n-à pesquisa e à tecnologia agr!oda; 
III-à assistência técrifca e à extensão rural; 
N -à informação agrfcola; 
V- aos créditos rural, fundiário e habita-

cional; 
VI-ao seguro agrícola; 
VII- aos incentivos fiscais; 
VIU- à produção, comerciaJização, arma

zenagem e abastecimento interno; 
IX-à formaçao profissional rural; 
X-ao associativismo, sindicalismo e coo

perativismo; 
XI- à irrigação, drenagem, eletrificação e 

telefonia rurais; 
XII- à proteção ao meio ambiente, conser

vação e recueração dos recursos naturais; 
XIII-ao Fundo Nacional de Desenvolvi

mento Rural FNDR e outras fontes de recur-
sos; 

XIV- aos preços dos produtos agrícolas 
cornpatív~Is com os custos de produção; 

"lN- à defesa agropecuária. 
Art. 4~' A Politica Agrícola fundamenta-se 

nos seguintes pressupostos: 
I-a atividade agrícola ~eve ser exercida 

com rentabilidade; 
D-a atividade agrícola é constitufda dos 

seguintes agregados: 
a) agregado I -que se compõe de insu

mos, assistência técnica e crédito; 
b) agregado II-que se compõe da produ

ção primária; 
c) agregado DI- que se compõe da arma

zenagem, beneficiamento, transporte, indus
trialização e comerciaJização. 

III- a atividade agrícola deve garantir o 
adequado abastecimento, pela produção de 
alimentos básicos para o mezcado interno, co
mo defesa dos consumidores; 

IV -a atividade agrícola deve gerar mais 
renda ao produtor, concentrando em suas 
mãos a expansão de agroindústria, como prin
cípio de defesa dos produtores rurais; 
V- a atividade agrfcola deve merecer o 

apoio e o estín}ulo do Estado, mas sua interfe
rência deve limitar-se a decisões paritárias e 
conjuntas com os interesses da iniciativa priva
da do setor rural. 

O'IPtfULO II 
SEÇÃOI 

Do Planejamento Agrfcola 
Art 59 O planejamento agrícola deve ser 

elaborado através de Planos Nacionais de De
senvolvimento Plurianuals, Planos de Safras 
e Planos Operativos Anuais. 

§ 19 Os Pianos Nacionais serão elabora
dos pelas câmaras técnicas do Conselho Na
cional de Política Agrlcola CNPA. embasados 
em planejamentos aos níveis municipal, esta
dua1 e regional para sua elaboração, dos quais 
deverão ser chamadas as entidades privadas 
diretamente envoMdas na produção agrope
cuária e aprovadas pelo CNPA 

§ 29 Os Planos Nacionais levarão em con
sideração ações que visem: 

1-à observação do zoneamento agrocli
mático; 

ll-ao incentivo da produção de a1imentos 
de consumo ihtemó;- - -
- III- ao desenvolvimento da propriedade 
ruraJ no sentido de potenciaJizar, de maneira 
globaJ, sua capacidade de produção agrope
cuária; 

IV -ao planejamento da formação de esto
ques, abastecimento e armazenagem nas dife
rentes zonas agroclimáticas; 
V- à criação de instrumentos para a pre

senração e a restauração do meio ambiente; 
VI- aos Planos de Safra Plurianuais, que 

deverão prever adequadas condições de ar~ 
mazenagem. 

' § 39 Os Planos Nacionais deverão prevê 
a integração das atMdades de produção e de 
transformação do setor agrícola, e deste ·com 
os demais setores da economia, incentivando 
o aproveitamento da mão-de-obra rura1 em 
seu próprio meio e fomentando a criação e 
expansão de agroindústrias cooperativas, que 
utilizam prioritariamente a matéria-prima lo~ 
cal. 

Art- & O Ministério ds Agricultura coorde
nará, ao nível nacional, a execução dos planos 
estabelecidos pelo Conselho NacionaJ de Polí
tica Agrícola relativos ao planejamento agrí· 
cola, em consonância com os interesses das 
regiões, Estados e Municípios. Caberá ao mes
mo o acompanhamento das ações determi
nadas pelos planos de safra e plurianuais, com 
a supervisão do Conselho NadonaJ de Politica 
Agricola. 
- Art 7" Cabe ao Poder Público, através do 

Ministério da Agricultura, sob supervisão do 
Coilselho Nacional de Política Agrícola criar 
e manter atualizado um sistema de informa-
95es sobre o desempenho do setor agrícola, 
ã aplfcação e resultados dos Planos de Safra 
e Plurianuais. 

SEÇÂOU 
Da Pesquisa e Tecnologia 

Art. 89 A pesquisa agrícola será imple
mentada através de Programas Pludanuais e 
Anuais aprovados pelo Conselho Nacional de 
Política Agrícola, elaborados por órgãos de 
pesquisa públicos e privados. 
· § 19 A elaboração dos Programas Pluria
nuais e Anuais será coordenada pelo Minis
tério da Agricultura com assessoramento das 

Câmaras Técnicas do Conselho Nacional de 
Política Agricola. 

Arl 99 A pesquisa agricola deverá: 
1-estar integrada à Assistência Técnica e 

Extensão Rural aos rúveis ~aclonal, regional, 
estadual e municipal, devendo ser gerada e/ou 
adaptada a partir do conhecimento da intera
çáo dos diversos ecossistemas, observando
se o zoneamento agroclimático, as condições 
econômfcas e culturais dos segmentos sociais 
e do setor produtivo agropecuário; 

11- dar prioridade ao melhormente dos 
materiais nativos objetivando-se o aumento 
de suas produtividades e preservação da hete-
rogeneidade genética; 

ll[- dar ênfase à geração ou adaptação de 
tecnologias agrícolas destinadas ao desenvol
vimento dos agricultores e de suas proprie
dades, prioritariamente para os pro:dutores de 
alimentos básicos; 

IV-desenvolver equipamentos e imple
mentas agrícolas destinados aos produtos de 
alimentos básicos; 

v -observar as caracter'ISticas regionais e 
gerar tecnologias que respeitem a presenração 
a saúde e do melo ambiente; 

Art 1 O. A importação de material gené
tico para a agricultura deverá ser avaJiada e 
aprovada pelo Ministério da AgricuJtura. 

Art. 11. Os programas de desenvolvi
mento científico e tecnológico serão prioritá
rios, tendo em vista a geração de tecnologia 
de ponta, especialmente a biotecnologia, que 
garanta a independência e competitividade in
temacfonaJ da agricultura brasileira com a par~ 
tlclpação obrigatória do Estado. 

Art 12. As pesquisas promovidas pelas 
empresas brasileira de capital nacional, conve
niadas ou não com o Ministério da Agricultura, 
deverão ser apoiadas mediante o intercâmbio 
de recursos humanos, materiais e destinação 
de recursos financeiros públicos. 

Art 13. A pesquisa agrícola será fomen
tada mediante a concorrência dos seguintes 
recursos. 
1-dotação orçamentária especifica da 

União; 
n- incentivos fiscais a serem concedidos 

às entidades estatais e de pesquisa privada 
compostas de empresas brasileiras de capital 
na clonai; 

ID-10% (dez por cento) do Imposto de 
Renda recolhido pelos seguintes segmentos: 

a) indústrias de máquinas e implementes 
agrícolas; 

b) bancos com carteira de crédito rural; 
c) indústrias de insumos agrícolas; 
d) produtores rurais; 
e) agroindústrias. 
IV-Participação nos recursos do Fundo 

Nacional do Desenvolvimento Rural. 
Parágrafo único. Os recursos serão credi

tados no Fundo Nacional de Desenvolvirnento 
Rural e repassados para a pesquisa agrfcola. 

SEÇÂOIII 
Da Assisténcia Técnica e Extensiio Rural 

Art 14. A AssiStência Técncica e Exten
são Rural ~Ater, será implementada através 
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de programas plurianuais e anuais aprovados 
pelo ConSelho Nacional de Política Agrícola 
e elaborados por entidades de Ater· públicas 
e privadas. . __ 

Parágrafo único. A elaboração dos progra
mas Plurianuais e anuais será çoorden_ada pe
lo Ministério da Agricultura com assessora
menta das Câmaras Técnicas do Cortselbo 
Nacional de PQlítica Agricola. 

Art 15. O Poder: Público deve dar estimu
lo aos planos de Ater municipalizados. 

Art. 16. O Poder Público_ deve promover 
alntegração da Ater aos níveis municipal, esta
dual e regional, entre os setores públicos e 
privados. _ _ 

§ 1 ~ A Assistência Técnica e. a Extensão 
Rural será fomentada mediante a concorrên
cia de 5% (cinco_ por cento) do Imposto de 
Renda recolhido pelos seguintes _segmentos: 

a) indústrias de máquinas e implementes 
agrícolas; 

b) bancos com carteira de crédito rural; 
c) indústrias de insumos agrícolas; 
d) produtores rurais; 
e) agroindústrlas. 
§ 29 Os recursos· Serão creditado$ nO 

Fundo Naciona1 de Desenvolvimento Rural e 
repassados à Assistência Técnica e Extelisão 
Rural. 

Art. 17. A Ater, pública e privada, deverá 
promover o desenvolvimento da propriedade 
rural em todas as suas potencialtdades, em 
conformidade com a vocação do produtor, 
condições de solo e _c;:ijma, preservação dos 
recursos naturais e a m~lhç>ria das condlç:§es 
de vida no meio rural. 

Art 18. A açáo da Ater deyerá estar inte· 
grada à pesquisa agricola, às comunidades 
rurais, suas formas associativas e entidades 
representativas. 

Art 19. A Assistência Técnica e Extensão 
Rural deverá priorizar as âções que visem· à 
melhoria e ao desenvolvimento da produção 
de alimentos para o mercado interno. 

SEÇÃOIV 
Da Informação Agrícola 

Art. 20. O Conselho Nacional de Politica 
Agrícola, integrado com os Estados e Municí
pios, manterá um sistema de informação agrí
cola, elaborado pelo Ministério da Agricultura, 
para divulgação: 
I-da previsão de safras, ao rúvel naciona1, 

por EStados e regiões produtoras, incluindo 
estimativas de área cultivada ou colhida, pro
dução e produtividade; 

D-dos preços recebidos e pagos ao nível 
do produtor, com a composição dos primeiros 
até os mercados atacadistas e varejistas por 
Estado e região produtora; 

Til -dos valores e preços para exportação 
- FOB, com a decomposição dos preços 
até o interior, ao nível do produtor, destacando 
taxas e impostos ·cobrados; 

IV- dos valores e preços de importaç~o 
- OF, com a decomposição dos preços inter
nacionais até a colocação do produto em por
tos brasileiros, destac-ando taxas e impostos, 
cobrados; 

V- do balanço de oferta e demanda dos 
produtos agropecuários, ao nível nacional, 
quanto aos seguintes fatores: 

a) estoque inicial de passagem; 
b) produção total; 
c) oferta global; 

_ d) reservas; 
~) perdas; 
I) consumo; 

g) excedentes; 
h) exportação; 
1) importação; 
;) - estoque final. 
VI- dos custos de produção; 
Vil- do volume do~ estoques reguladores, 

discriminados por produto, tipo e localização~ 
vm- das estimativas de custos dos esto

ques reguladores; 
IX- dos dados de meteorologia e climato-

logia agrícola; _ _ 
X- das campanhas e programas espe

dai_s, incentivos, dados sobre planejamento e 
.as modificações iritroduzidas na Política Agrí
cola; 

XI- do estoque, produção e consurno 
_niundial dos principais produtos agrícolas; 

__ _,..2{11---=- dos dados sobre armazenagem; 
XIII-das pesquisaS em andamento e __ os 

resultados daquelas já concluídas. 
Parágrafo único. O Conselho Nacional de · 

Política Agrí_cola com:_denará e o Jli\inistério da 
Agricultura executará a realizaçãO de estudos . 
e·análises detalhadas do comportamento dos 
mercados interno e externo dos produtos agrí

___ç:o@S-e_agroindustrials, infOrmatizando sua 
apropriação e divulgação para pleno e ime
diato conhecimento dos produtores rurais e 
demais agentes do mercado. 

Art 21. Oev.e ser elaborada, pelo Conse
lho Nacional de.P_oJítica Agrícola, uma metQ
dología nacional, única e transparente de le~ 
vantamento de dados, da qual participem as 
entidades_ ligadas _à produção, armazenagem, 
Cómeri:ialização e industrialização. 

Parágrafo único. _A coleta de dados dev.e 
partir de informações dos Municípios, Estados 
é regiões produtoras, ouvidas as entidades pú
blicas e privadas ligadas ao processo produ-
tivo agropecuário. · 

Art. 22. O Conselho Nacional de P""olítica 
Agrfcola deve diVulgar previamente a metodQ.
Iogia de levantamento de dados a ser adotad@ 

- por todas as e_ntidades ligadas ao processo 
de informação agríc~la de Q10do proporcionar 
absoluta unidade de critérios. 
_ Art. 23. Compete privativamente ao Con~ 

selho Nacional de Polltic;-a-Agricola divulgar 
periodicamente as informações de que tratà 
este capitulo. 

SEÇÃOV 
Da Defesa Agropecuária 

Art. 24. Compete ao Ministério da Agri
cultura, em articulação com os Estados, Dis
trito Federal e Municípios, sob orientação nor
mativa do CohSelho Nacional de Política Agri
cola, coordenar e executar as atividades de 
defesa agropecuária, em todo o tenitórlo na· 
cional, com as seguintes finalidades: 

I- prevenir, controlar e erradicar os é!gen
tes patógenos das principais enfermidades 
dos animais, pragas e doenças vegetais; 
li- inspecionar e fiscalizar os produtOs, 

subprodutos e_ derivados de origem vegetal 
e animal, os'insumos agropecuários, bem co
mo os estabeleclmentos produtores; 

DI- defmir os procedimentos laboratodais; 
IV- definir os padrões .,de qu_aHdade, _as 

condições de comercializaç_ão, consumo e/ou 
uso dos produtos, subprodutos e derivados 
de origem animal e vegetal, e os insumos 
agropecuários; 
V- estabelecer normas e padrões para a 

classificação dos produtos agropecuários; 
:: VI- impedir a comercia1ização fio merca
do interno de insumos e produ_tos agrope
cuários cujo uso esteja proibido no país de 
origem; 

VII- ordenar e fiscalizar a dassifi<::ação dos 
produtos, subprodutos e derivados de origem 
animal e vegetal destinados à comercialização; 

VI!I- estabelecer normas e procedimentos 
e manter um serviço permanente de vigilância 
epidemiológoca nas ár~s de ~oo e ntossa
nidades; 

IX.-permitir o uso de corantes, aromati
zantes; flavorizantes, aditivos e edulcorantes 
artificiais em alimentos e bebidas só em caSos 
de comprovada inexistência de sucedâneos 
naturais; 

· Parágrafo único. As Unidades da Federa
ção com condições de operacionalização exe
cutarão e fiSCalizarão as atividades pertinentes, 
podendo legislar, concorrentemente, a respei· 
to de defesa agropecuária, respeitando a le"gig.. 
Jação feder~. 

Art. 25. ·o Jli\inistério da Agricultura man
terá_regfstro·e expedirá certifiCado de aprova
ção dos insumos agropecuários e_dos produ
tos de origem animal e vegetal, cabendo aos 
Estados, Municípios e Distrito Federal a legis· 
lação pertJ.'nente à comercialização interna e 
uso dos mesmos. · 

Art 26. Fica instituída a obrigatoriedade 
da apresentação de receituário, t:XPedido por 
profissional habilitado, para a aquisição de 
agrotóxicos, produtos biológicos de uso em 
imuriologia ~ de produtos de uso veterinário, 
tóxicos e/ou prejudiciais para o homem, os 
animais e o_ meio amblente. 

Parágrafo único. Fica vedado o uso de 
hormônlos e anabo_~ntes para crescimento 
e engorda de animais. 

Art. 27. A defesa agropecuária terá pro
gramas plurianuais e planos operacionais 
anuais, elaborados por entidades_ ofidais que 
realizam a defesa agropecuárla, sob a coorde
naçao do Ministério da Agricuhura e aprova
dos pelo Conselho Nacional de .Política Agrt
cola. 

SEÇÃOVI 
Da Proteção do Melo Ambiente e 

dos Recursos_ Naturais 

Art. 28. O Poder Público, além dos princí
pios contidos na Constituição Federal, deverá: 

1-promover a integração entre UniãO; Es
tados, Municípios e as comunidades na pre-
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seiVação do meio ambiente e conseavação 
dos recursos naturais; 
II-disciplinar e fiscaJi:zar o uso racional do 

solo, da água, da Hora e da fauna; 
m- realizar zoneamentos agroecológicos 

visando ao ordenamento da ocupação espa· 
cial; 

IV-promover a recuperação das áreas em 
processo de desertificação; 

V-fomentar a produção de sementes e 
mudas de essênciais nativas; 

VI- estimular a criação e o funcionamento 
de associações conservaclonlstas; 

VII- estabelecer linhas de crédito especí· 
ficas para a conservação de recursos naturais 
renováveis, com prioridade para bacias hidro
gráficas, áreas de barragens e áreas alagáveis. 

vm- estabelecer normas punitivas para 
quem provocar ato predatódo ao meio am
biente. 

Arl 29. As bacias hidrográficas e os cur
sos fluviais constituem as unidades básicas 
de uso, de conseJVaç:ão e de recuperação dos 
recursos naturais, devendo observar-se: 
I-a preservação da mata nativa às suas 

margens e reflorestamento das mesmas; 
n-a proibição da pesca e da caça preda

tórias· 
m.....:.. a proibição de lançamento de objetos, 

resíduos, embalagens e detritos de agrot6xi
cos ou produtos químicos prejudiciais ao meio 
ambiente e à saúde; 

IV -a proibição da queima de restevas e}(
ceto quando tecnicamente recomendada. 

Art. 30. Em cada propriedade rural deve
rá existir área de reserva florestal legal, no mírú
mo de 10%, sem prejuízo das legislações esta
duais e a do Distrito Federal 

Art 3 I. As áreas florestais e de mato nati
vo de preservação permanente sáo isentas do 
Imposto Territória1 Rural. 

Art 32. O crédito concedidO pelo Poder 
Público para atividades agrícolas fica condi do
nado ao uso e manejo racional dos recursos 
naturais e pres_ervação do meio ambiente. _ 

Art. 33. Os responsáveis- pela explOração 
de carvão vegetal, lenha, madeira e celulose 
ficam obrigados à reposição das florestas uti1i· 
zadas para este fim. 

CAPÍTULO lU 
SEÇÃOI 

Do Crédito Ruro/ 

Art. 34. Fica instituído o Sistema ~ado· 
nal de Crédito Rural-SNCR-:-; ao qual com· 
pete aplicar os recursos destinados ao crédito 
rural, na forma estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Política Agrícola. 

Art. 35. Integram o SNCR: 
I- o Banco Ceritral do Brasil; 
ll-o Banco do Brasil S/A; 

•m-as demais instituições financeiras ofi
ciais; 

N-as Cooperativas de Crédito-Rural; 
V- os Bancos Privados. 
Parágrafo único. As Cooperativas de Cré

dito Rural e o Banco-qúe lhes der suporte 
serão contemplados com iguais condições às 

demais instituições financeiras na adminlstra
ção e-distribuição do crédito rural. 

Art. 36~ . Compete ao- Banco_ Centrar do 
Brasil cumprir e fazer cumprir as disposiç_ões 
emanadas do CNPA 

Art. 3 7. Os financiamentos rurais são 
concedidos para: 

I-custeio; 
n- investimento; 
m- comercialização; 
IV-agroindustrializaçáo; 
V- habitação para o trabalhador rural e 

produtor rural em regime de economia fa
miliar; 

Vl- aquisição de terras rurais; 
VIl- pesquisa agropecuáÃa. 
§ I 9 Os financiamentos para custeio V.. 

sam à cobertura das despesas normais de urr 
ou mais periodos de produção agrícola. · 

§ 29 Os financiamentos para investimen
tos serão destinados a inversões em bens e 
serviços de suporte à produção e à comer
cialização. 

§ 3~ Os fmanciamentos para comerciali· 
zação se destinam à comercialização das sa
fras agrícolas dos produtos, suas cooperativas 
e associações; Visando à cobertura das despe
sas subseqUentes às fases da colheita da pro
dução: armazer:tamento, estocagem e trans
porte. 

§ 49 Os financiàmêrltos para agroindus
bialização destinam-se ao beneficiamento ou 
transformação dos produtos agrícolas, prefe
rencialmente pelas cooperativas. 

§ s~ Os financiamentos para construção 
de habitação rural serão destinados ao traba
lhador rural e ao produtor rural em regime 
de economia familiar. 

§ & Os financiamentos para a aquisição 
de terra rural destinam-se aos produtores e 
trabalhadores rurais sem terra, ou com terra 
abaixo do módulo fiscal para adquirirem pro
priedade rural. 

Art 38. São objetivos específicos do Cré
dito Rural: 
I- estimular os -investimentos rurais para 

a produção, armazenamento, beneficiamento, 
agroindustrialização e comercialização; quan
do efetuados pelo produtor rural, por suas 
cooperativas ou outras formas associativas; 
n- proporcionar o oportuno, suficiente e 

adequado custeio da produção e da comercia
lização de produtos agropecuários; 

lll _,.. es~l,llar a introdução de métodos ra
cionais no sistema de produção, objetivando 
o aumento da produção e da produtividade, 
a melhoria do padrão de vida das populações 
e adequada conservação e preseiVação do 
meio ambiente; 

IV-possibilitar a construção de habitações 
para os trabalhadores rurals; 

V- propiciar a aquisição de terras pelos 
produtores e trabalhadores rurais sem terra 
ou com terra abaixo do módulo fL<>Cai. 

-Art 39. São beneficiérios do Crédito Ru
ral: 
1-os produtores rurais, pessoas físicas ou 

jwfdicas; 

fi- as associações e as cooperativas de 
produtores rurais; 

III- os indígenas, devidamente assistidos 
por suas entidades. 

§ ]9 Para efeito desta lei, considera-se tra
balhador rural toda pessoa física que exerça 
atividade rural, como empregado ou como 
pequeno produtor em regime de economia 
familiar. 

§ 2? São beneficiárias também do Crédito 
Rural outras pessoas fisicas ou juridicas que 
se dediquem às seguintes atividades vincu
ladas ao setor: 

I- produção de mudas ou sementes gené
ticas básicas, registradas, fiScalizadas ou certi
ficadas; 
n-produção de sêmen para inseminação 

artificial; 
lU- realização de pesca artesanal e aqüi

cultura para fins comerciais. 

Art 40. A concessão do Crédito Rural ob
servará: os seguintes preceitos: 

1-adequação, oportunidade e suficiência 
de créditos; 

n- rentabilidade da atividade financiada; 
m- segurança de operação; 
rv- reajuste dos financiamentos com tndi

ces idênticos aos dos preços mínimos dos 
produtos agrícolas fJXados pelo CNPA. obser
vada sempre a cultura a que se destina o flrlan
ciameflto; 
_ V- cobertura integral das necessidades de 

crédito para os produtores rurais pequenos 
e médios, que se dedicarem às atividades liga
das à produção de alimentos básicos para o 
mercado interno; 

VI- proibição de acesso ao crédito _rural 
dos produtores rurais _cujas propriedades não 
cumpram a sua função social. 

VII- proibição de concessão de crédito ru
ra1 para: 

a) financiar atividades deficitárias ou anti·e
conômicas; 

b) favorecer a retenção especulativa de 
bens; 

c) amparar atividades sem fim produtivo 
ou de mero lazer; 

d) financiar atividades que provoquem a 
depredação do meio ambiente. 

VIU- observância das diferenciações de 
custo de produção por região geoeconômica 
para efeito de financiamento; 

IX-assistência técnka obrigatória; 
-garantias para os financiamentos agrfco-

Jas, que serão: 
a) no custeio, o penhor da produção; 
b) na frustração da safra, o seguro agricola; 
c) e no investimento. a alienação fidudária 

do bem fmanciado ou a hipoteca. 

XI- apresentação da quantificação da ne
cessidade de reçursos por cada unidade fede
rátiva proveniente dos conselh_o_s municipais 
e estaduais, atendendo suas potencialidades 
e peculiaridades; 

XII- a compatibilização e a aprovação fmal 
do programa nacional e da distribuição dos 
recursos cabe ao CNPA; 
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XIII-atendimento_ ªdequado_ des pr"tticas 
de preservação, conservação e uso do_ solo 
e da água; 

XIV- desenvolvimento global da proprie
dade rural, especialmente mini e pequena, vi
sando a torná-la econorni_çamente rentável. 

Art. 41. O Poder Público assegurará Cré
dito Rural especial e diferenciado quando do 
assentamento de produtores· rurais em área 
de reforma agrária. 

Art. 42. Fica mailtldo o Valor Básico de 
Custeio- VBC -, a ser aprovado pelo CNPA 
como referência para o crédito rural. 

Parágrafo único. O VBC deverá cobrir_ os 
custos de produção, identificados de forma 
regional observado o zqne.::tmento ~ro-dimá
tico e será definido pélo CNPA. 

Art. 43. Compete ao CNPA o e$a,beleci
mento de normas quanto à aplicação de subsí
dios nas operações de Crédito rural, defini4os 
no Orçamento Geral da União. 

Parágrafo único, Os_ finandamel"].tos do 
Ctêdito Ruràl destinados à produção de ali~ 
mentes básicos para o me_rcado interno terão __ 
juros reduzidos dos praticados para os demais 
financiamentos agrícolas. 

Art. 44. São fo-ntes .de recursos para o Cré
dito Rural: 
I-dotações orçamentárias da União; 
n- fundos e programas oficiais de fomento 

agrícola, notadamente o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Rural; 

m-os recursos de origem externa decor
rentes de empréstimos, de acordos ou convê
nios celebrad9s para aplicações em crédito 
rural; 

IV-caderneta de poupança rural; 
V- percentual a ser ftxado pelas autorida

des monetárias dos recursos com que operam 
as instituições fmanceiras, quanto ao depósfto 
à vista; 

VI- multas aplicadas a institulç_ões do Sis· 
tema Financeiro do Créaito Rural por descum
primento de normas do crédito rural; 

VII- recursos retomados das operações do 
Crédito rural, agroindustrial e política de preço_s 
mínimos realizadas pelo Banco do Brasil S/A, 
a conta do TesOUro Nacional; 

VIII- outros recursos que venham a se_r es-
tabelecidos. _ __ _ ___ _ 

Parágrafo único. ·os _recur-Sos do Crédito 
Rural serão desvinculados das autorida_des 
monetárias e vinculados às decisões do CNP.A 

Art. 45. Fica criado o Fundo Nacional de 
Equalização e Compensação do Crédito Rural, 
destinado a compensar as instituições flflan
ceiras que operarem com o Crédito Rural pe
las eventuais perdas resultantes entre a di_fe
rença do reé\iuste dos financiamentos aplica
dos com base nas variações dos preços mini
mos dos produtos agrícolas, da captação dos 
respectivos recursos. 

§ }9 Constituem fontes de r~cursos do 
mencionado Fundo: 
I-os resultados positivos provenientes das 

operações deste fundo; _ 
II-dotações orçamentárias da União; 
lll- 0,5% das exportações de produtos. 

máquinas, implementes e ins_umos agócolas; 

rV -50% (cinqüenta por cento) do resul
tado positivo auferido pelas instituições finan
ceiras nas operações resultantes de aplicação 
de recursos previstos no art 44~ inciso V desta 
lei; 

__ V- percentual do Imposto de Renda reco
lhido pelas instituições f111anceiras a ser defi
nido pelo CNPA; 

VI-outros recursos, 
§ 29 A administração do referido Fundo 

será re-gulamentada pela autoridade monetá
ria e supervisionada pelo CNPA 

SEÇÃOll 
Das InCentivos Fiscais 

Art. 46. Na aquisição de máquinas e im
plementes agrícolas, os produtores rurais, de 
follJla diferenciada ern sua cl~ficação, terão 
redução na alíquota do llnpostO sobre Prõdu-
tos lndushializaclos -IPI. . _ 
-·Parágrafo único.. os· Pen~fídos referidos 

fiO capllt deste artigo serão estendld_os ~-em
presas rurais brasileiras de capital nacional 
prc:istadoras de serviços de assistência técnica, 
de extensão rural e pesquisa agropecuária, na 
ãqlijsjção de veículos destinados a estas finali-
dades. . · 
·Art .:47. O Poder Público es~elecerá in~ 

centiVos fiscais para os produtores iuraiS, em
presas rurais_ brasileiras de_ capital nacional, 
associações e cooperativas de produtores que 
desenVOlVam pesquisas Voltadas à produção 
de .alimentos básicos para o mercado interno. 

Parágrafo único. Iguais incentivos serão 
concedidOs aos produtores e_ empresas rurais 
·qúe àj)l!cam recursos próprios na construção 
de habitações para o trabalhador e produtor 
rural. 

Art. 48. Serão susp-ensos os ihcentwos 
fiscaís có_ncedidos para empresas rura[s. pro
dJJtpre_s rurais e suas cooperativas e associa
ções que causarem dan_os ao meio ambiente. 
--Art. 4g_ -o Poder PúbliCo reativará a linha 
de crédito existente par o financiamento de 
quotas-partes (capital de giro e investimento) 
corn .6 otijetiV? de apoiar as cooperativas. 

SEÇÃOITI 
- DO Fundo de DesenvolvimentQ Rural 

- - e outras Fontes de Recursos 
_ Art. 50. Fica institUído o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Rural - FNDR - com 
as seguintes finaliades: 

r.::_ constituir-se_ em fonte de recursos para 
execução de ações da Polftica Agrícola; 
n-construir-se em fonte de recursos para 

~ execução de ações especiais previstas esta 
lei. 

Art. 51. Constituem fontes de recurSOs âo 
FNDR: 
I-os re!?ultados positivos provenientes das 

operações de~~ Fundo; 
U -:--as po~ções_orçamentárias; 
UI-percentual das' operações do Crédito 

Rural; 
N-percentual d~ expOrtações de produ

tos, máquinas, implementes e insumos agri
colas; 

V -os recursos dos fundos existentes ante
riormente a esta Lei, ligados ao setor agrícola; 

VI- percentual do valor da produção in
dustrial de 13grotóxicos; 

VU- os recursos oriundos de leilões de má
quinas, equipamentos, produtos e insJJmos 
apreendidos pelas autoridades policiais; 

V111- doações e conbibulções; 
IX-percentual dos impostos de importa

ção inc:identes sobre máquinas, equipamen-
tos, piodutos e inswnos agrícolas; 

X -recursos da conta do trigo; 
XI- recursos captados no exterior; 
Xll- os resultadoS positivos previstos no 

§ único do art 71. 
Att. ·52.. O FNDR ~erá admin~trado pelo 

CNPA, ao qual caberá sua regulamentação 
ficando os percentuais de aplicação, exceto 
os ressalvados nesta lei e será operado pelo 
Ministério da Agricultura. 

Art. 53. A União destinará anualmente 
üm -míntrild de 7%- do seu orçamentO j)at-a 
desenvolver as atiVidades do setor rural. 

Parágrafo único. Os recursos parã aplica~ 
ção em crédito rural não se incluem no dispos
to no·caput deste artigo. 

SEÇÃO IV 
DO Seguro Agrícola 

Art 54. Fica instituído o Seguro Agrícola, 
destinado à preservação das colheitas, bens 
e rebanhos contra os riscos que lhe são pecu
liares, prejuízos decorrentes dos fenômenos 
climáticos, pragas e outros, assegurando ao 
produtor rural: 
1-tlas atividades financiadas, a total e ime

diata exoneração de obrigações financeiras re
lativas ao Crédito Rural de custeio, a_cresddo 
de uma receita sobre os valores financiados 
na ordem de 30%, com receita de trabalho 
produtivo, desde que a amortização ou _liquida
ção do principal e encargos seja inviabilizada 
total o parcialmente; 

II-a indenização de perdas verificadas em 
decorrência de obrigações financeiras relati
vas ao crédito de iOYestimentos; 

m-nas atividades parcialmente finaciadas 
e complementadas c;om re<:ursos próprios, 21 
indenização será proporcional aos recursos 
envolvidos, acrescidos de 30% como receita 
de trabalho produtivo, quando aplicados em 
custeio de lavoura. 

§ 19 São s_eguradas as cooperativas, asso
ciações ruréiis_e as pessoas físicas ou jurídicas 
de direito público ou privado que explorem 
atividades agrícolas ou pecuárias. 

§ 29 Na cobertura dos danos, será feita 
a correção dos valores até a épáca da indeni
zação e qliãildo em custeio da lavoura, além 
da correção, serão acrescidos 30% com ga
nho ao produtor. 
_ Art;. 55. A apuração d0;5 prejuízos será fei

ta pelas Sociedades Seguradoras e Agentes 
do Programa do Seguro Rural, mediante lau
dos de avaliação expedidos pela Assistência 
Técnica credenciada pelo Instituto de Resse
guros do BrasiiiRB e supervision.,da pelo Con
selho Municipal da Política Agricola. 
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Art. 56._ O Seguro AQiicola será -opcional, 
tanto nas atividades financiadas como nas ge~ 
ridas com recursos próprios. 

Art. 57. A apólice de seguro constitui ga· 
rantia váJida nas operações de Crédito Rural 
e suficiente para os financiamentos de custeio. 

Art. 58. As taxas do seguro agrícola serão 
compatíveis aos riscos de cada atividade agro
pecuária e serão aprovadas pelo Cóilselho Na
c:iona] de Seguros Privados, de comum acordo 
comoCNPA 

Art 59. Fica criado _o sistema de cosse-

~
s nas operações de segtm.? agrícola, tendo 
rticípação obrigat6ria de todas as Sode

es Seguradoras em atividade no Pais, ca
. do ao Instituto de Resseguros do Brasil 

lRB - promover o sorteio da Seguradora 
líder pelo prazo mínimo d_e 3 anos, distribuindo 
cosseguros a todas as demais Sociedades Se
guradOras. 

Art. 60. Fica criado o Fundo de Estabi
lidade do Seguro Agrícola- Fesa com a finali
dade de garantir a estabilidade das operações 
de seguro, atender à cobertura suplementar 
dos riscos do mercado segurador e reduzir 
os prêmios pagos pelo produtor rural, ficando 
constituído de: 
r-um percentual de 3% sobre o valor de 

todos os prêmios em todas as modalidades 
de seguros realizados no País; 

n-o excedente sobre o lucro máximo esta· 
belecido pelo IRB para as operações de se-
guro; . . 

ffi-5% doFNDR. 
Parágrafo único. O Instituto de Ressegu

ros do Brasi1-IRB, pelo seu conselho técnico 
e sob a supeiVisão do CNPA, exercerá a admi
~aç:ão dos recursos do FESA. 

Art._ 61. OsrecursosdoFESAserãodesti
nados à compensação proporcional das em
presas seguradoras que apurarem prejuízos 
nas operações com o seguro agricola. 

Art. 62. São fontes de recursos para o se
guro agrícola: 

1-dotações orçamentárias da União; 
n- percentual a ser fJXado pelas autorida

des do total das operações das empresas se
guradoras; 

m-multas aplicadas às empresas segura
doras pelo descumprimento desta lei e das 
normas do seguro agricola; 

IV-os recursos previstos no art. 17, do 
Decreto-Lei nç. 73, de 21-11-66; 

V ....... recursos provenientes dos prêmios pa
gos pelos produtores rurais, pessoas físicas 
e jurídicas; 

VI- recursos do FESA 

CAPITULO IV 

SEÇÃOI 
Dos Preços 

Arl 63. Os preços mínimOs de garãntia -
dos produtores agricolas serão fixados pelo 
CNPA, adotando como variáveis para sua 
composição os seguintes itens: 
I- custos fiXOs; 
n- custos variáveis; 
DI-rentabilidade da atividade. 

§ _ )9 N_a __ composlção do preço mínimo 
devem ser levados em consideração os dife
renteS custOs levantados por região produtora, 
a fim de se obter uma Jnédia ponderada. 

§ 2~' O CNPA fiXélrá uma metodologia bá~ 
sica para o cálculo dos-itens de qUe tratá este 
artigo. .-1_ 

Art. 64. Os preços mínimos de 9arantia' 
serão diVUlgados com ante<(.êdência de 90 dias 
antes do plantio, . · ' . 

Art. 65. Fixados oS preços mínimos de 
garantia, estes- sofrerão "atualização automá
tica nos mesmos índices de variação do inde

. xador oficial Para a correçâo monetária. 
Art. 66. A garantia de preços mínimos se 

fará através de financiainentos de comercia
lização e: de aquisiçãO dos produtos agrícolas 
amparados. 

ArL 67. Os alimentos básicos para o mer~ 
cado. interno _terão tratamento prioritário para 
efeito de pfeço nltnimo de garantia. 
· Art. 68. O CNPA focará preços de referên

cia para cada produto de alimentação básica 
para o mercado interno, que s_ervirão de parâ· 
metro na liberação dos estoques reguladores. 

§ 19 Os preços de referênciâ serão calcu
lados com base no preço do atacado da prin~ _ 
cipal praçã de comercialização de cada produ
to e levarão em consideração: 
I-a média de preços reais no período de 

60 (sessenta) dias, contados até 90 (noventa) 
dias antes do início do plantio; e 
li-uma margem percentual adicional, a 

ser_ acrescida à média prevista no inciso ante
rior,-para cada produto, visando cobrir custos 
de armazenagem e a margem normal do mer
cado. 

m-a variação de disponibilídade de oferta 
no período previsto no incíso r deste parágrafo; 
e 

IV-o custo de produção de cada produto. 
§_ 29 os-preços- de-referência, bem comO 

todas as regras que os acompanham, deverão 
ser-a e pleno conhecimento público. 

§ 3~> Os preços de referência terão perío
dos de validade definidos por produto pelo 
CNPA 

SEÇÃOII 
Da Comercittlizdção e do Abastecimento 

Art. 69. A comercialização dos produtos 
agrícolas será-operada pela iniciativa privada, 
e pelo Estaào. sendo que este entrará na co; 
mercialização nos seguintes casos: 
r- para garantir a comercialização dos prcr 

dutOS com preços mínimos fifos; 
II - para garantir o abasteci ~ nto d'as pro

dutos de alimentação básica p ra o mercado 
interno; · 

lU-para garantir a introdução ou manu
tenção de culturas de interesse nacional, a 
serem definidas pelo ·cNPA 

Art. 70. O -cNPA somente autorizará as 
importações de ·produtos agrícolas de aJimen
tação básica nos seguintes casos: 
r-para a manutenção dos estoques regu~ 

]adores; 
II-para a garantia do abastecimento in~ 

temo. 

-Art. 71. Os preços dos produtos impor-

~:::n~:e~ ;'ed~;~·r~tie~~~~ ~:~:~~aa;~ 
nacio1_1al, serão equiparados aos preços de re
ferência, estabelecidos para liberação dos es

. toques regulãdores. 
Parágrafo único. -O resultado líquido de 

equiparação entre o preço do produto impor
tado e o preço de_ referência será creditado 
ao FNDR. 

Art. 72. Fica-m liberadas as exportaçÕe, 
de produtos agrícolas e de derivados, desde 
que garantidos o abastecimento interno e o 
estoque regulador. 

-Ati. 13. Ficam liberadas- as importações 
e exportações dos insumos agrfcolas. 

Parágrafo único. O Poder Público estimu
lará o crescimerto da produção de insumos 
agrícolas no país, preferencialmente através 
de organizações dos produtores rurais. 

SEÇÃOIU 
Da Armazenagem e dos Estoques 

Art. 74. A rede oficial de armazenagem 
será destinada, prioritariamente, aos produtos 
de alimentação básica para o mercado inter
no, com a finalidade de llJanter o estoque re
gulador. 

Art. 75. O Poder Público incentivará e 
apoiará técnica e financeiramente a ampliação 
e manutenção da rede de armazenagem pre
ferentemente para os produtos de alimenta
ção básica para o mercado interno. 

Parágrafo único. O Poder Público, através 
do crédito e outros benefícios, incentivará a 
instalação de armazéns, por cooperativas e 
formas comunitárias ou associativas. 

Art. 76. O CNPA deverá estabelecer plani
lha de custos de armazenagem e estabelecer 
uma margem de lucro operacional, na forma 
de estímulos às unidades armazenadoras dos 
estoques reguladores. 

Art. 77. O Poder Público formará, man
terá e alocará estoques reguladores, vis_ando 
a assegurar o abastecimento regular e o preço 
do mercado interno. 

§ I~ Os éstoques reguladores devem 
contemplar os produtos de alimentação bási
ca para o mercado interno. 

§ 29 O CNPA fiXará, anualmente, os volu
mes mínimos do estoque regulador para cada 
produto.· 

Art. 78 Os estoques reguladores serão li
berados pelo CNPA quando os preços de mer
cado estiverem acima do preço de referêncic; 
situação prevista no artigo 68, ou quando 
ocorrerem situações de desabastecimento. 

Art. 79 As vendas dos estoques obede
cerão a um cronograma estabelecido com an
tecedência mínima de 10 dias, mediante am
pla divulgação, e serão realizadas através de 
lei!~-s em bolsas de mercadorias, licitações 
pú icas e vendas diretas. 

arágrafo único. As vendas diretas só pode
rão ser realizadas através da rede oficial de 
distribuição, no caso da impossibilidade da 
venda: por leilão ou licitações, ressaJvada a ex
ceÇão do ãrtigo 85. 
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CAPITULO V 
Seção I 

Do Cooper<.ftivismo e do .As::iDdaüvismo 

Art. 80. O Poder Público apoiará e esti
mulará. os produtores rurais e trabalhadores 
nas suas diferentes formas de cooperativas, 
associações e sindicatos. 

Art. 81. Na concessão de benefícios fis-
cais e credití<:ios para a produção, comercia
lização e industrialização de alimentos básfcos, 
as cooperativas que atuarem neste segmento 
terão prioridade sobre as demais no recebi
mento dos mesmos. 

Art. 82. O apoio referido nos artigos ante
riores abrange também os grupos indígenas, 
pescadores artesanais e aqueles que se dedi
cam às atividades do extrativi_smo vegetal não 
predatório. 

Arl 83. As cooperativas e associações de 
produtores rurais enquadráveis, para efeitos 
fiscais, na situação de microempresas, serão 
como tal consideradas. 

Art. 84. Serão esU,._belecidos incentivos 
fiscais e creditícios para as associações de 
produtores rurais e cooperativas que destinem 
recursos para; -

1) a melhoria das condições de vlda, saú~ 
de e educação de seus associados; 

2) a assistência técnica -e "extensão rural; 
3) a pesquisa agricola e de tecnologia; 
4) O aumento da produtividade agricola; 
5) a conservação dos recursos naturais e 

do meio ambiente; 
6) a implantação de agroindúsbias. 
Art. 85. Os órgãos do governo, respon~ 

sáveis pelo abastecimento e armazenagem de 
produtos agropecuários e derivados, poderão 
operar diretamente com cooperativas, para a 
finalidade de suprir e fornecer alimentos bási
cos para o mercado interno. 

Seção II 
Da FoiT11açAo Profissionélf Rural 

Art. 86. Aca criado o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural - Senar -, com o 
objetivo de organizar e administrar, em todo 
o território nacional, cursos e programas de 
formação profissional rural. 

§ 19 O Senar será Organizado pela Confe
deração Nacional de __ Agricultura - CNA -
e cUrigido por um conselho paritário, integrado 
pelo Ministério da Agricultura, Ministério do 
Trabalho, Ministério da Educação, Confede
ração Nacional da Agricultura~ CNA, Confe
deração dos Trabalhadores na Agricultura
Contag - e OrQariízação das Cooperativas 
Brasileiras - OCB. 

§ 2? A Presidência do Senar será exercida 
de fonna alternada pelas entidades privadas 
que integram seu conselho. 

Art. 87. O acervo do extinto Senar pas
sará para a responsabilidade do novo órgão 
ora criado. 

Arl 88. ConstlbJem recursos do Sen_ar: 
I- contribuição compulsória de um por 

cento sobre o montante da remuneração paga 
a todos os empregados pelas pessoas juridi-

cas ou a elas equiparadas que exercem ativi
dades: 
- - a) de agroindústria; 

b) de agropecuária; 
c} de produção de insumos agrícolas; 
d} exlrativistas; 
e)de cooperatiV8s rurais; 
f) de entidades sincUcais da área rural; 
II- doações e legados; 
III-subvenções da União, Estados e Muni

cípios; 
IV--multas arrecadadas por infração de 

dispositivos legais, regulamentares e regimen
tais; 

V- rendas oriundas da prestação de servi-
ços de bens e de locações de seus bens; 

vr- receitas operacionais; 
vn- rendas eventuais. 
§ 19 A incidência da contribuição a que 

se refere o inciso I deste artigo não será cumu
lativa com as contribuições destinadas ao Ser
viço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI, Sel'Vjço Nacional de Aprendizagem 
Comercial- Senac, Serviço Social da Indús
tria - Sesi e Serviço Social do Comércio -
Sesc, prevalecendo em favor do Senar. 

§ 29 A arrecadação da contribuição será 
feita mensalmente com a da Previdências so~ 
cial e o seu produto será po$to à disposição 
do Senar, para aplicação proporcional nas di
ferentes Unidades da Federação, de acordo 
com a correspondente arrecadação, deduzida 
a cota necessária às despesas de caráter geral. 

Art. 89. Os pi"ógramas desenvolvidos pe
lo Senar ·contemplarão, _entre outros conteú
dos, o associativismo, o cooperativismo e o 
sindicalismo. 

CAPITULO VI 
Seção I 

Da Política Agrária e do 
Crédito Fundiário 

Art. 90. Fica garantido o direito da pro
priedade privada rural, concUcionado, porém, 
ao cumprimento de sua função social. 

Art. 91. As aÇ:ões de refOrma agrária, de 
colonização e de outras formas de assenta
mento implicam adequada política agfcola e 
perfeita integração dos órgãos federais, esta
duais e municipais que desenvolvam ativida
des afins com os assentamentos. 

Arl 92. Na execução da política agrária, 
o Estado contará com a aç:ão da iniciativa 
privada, priorizando as formas cooperativas, 
associativas ou comunitárias. 

ArL 93. ComO instiüillerito indutivo para 
o cumprimento da função social da proprie
dade rural o Estado criará um sistema pro
gressivo do Imposto Territorial Rural. 

Art 94. Sem prejuízo das demais fontes 
para -cUsteio da reforma agrária, 10% dos re~ 
cuisos do Fundo Nacional de Desenvofvimen~ 
to Rural serão destinados aos mesmos progra
mas. 
• Art. 95. A receita tributária terá destinação 
prioritária aos programas de reforma agrária
cujos projetas agrfcolas se destinem à produ
ção de alimentos. 

Art 96. Fíca -insti_tuído o Crédito Fundiá
rio, c::om o objetivo de promover acesso ·do 
produtor e trabalhador rural sem terra, ou com 
terra abaixo do módulo fiscal, à propriedade 
rural. 

Art 97. O Crédito Fundiário tecá. Como 
fontes de recursos: 
I- parcela do Crédito .Rural a ser fiXada 

pelo CNPA; 
II- 10% do Fundo Nacional de Desenvol

vimento Rural; 
m -dotação orçamentária da União e dos 

Estados; 
IV-10% doiTR; 
V- 25% do IR das pessoas rlSicas e jurid.i

cas do meio ruraL 
Art. 98. São beneficiários do Oéd.ito Fun

cUário trabalhadores e produtores rurais sem 
terra ou com terra abaixo do módulo fiscal, 
a serem selecionados pelo Conselho Muni
cipal da Polític3 Agrícola. 

Parágrafo único. Terão preferência os bea 
nefi<::iários que Se situarem nas áreas rufai$_ 
de grande densidade populacional e de tensão 
social, -

Art. 99. A área a ser-adquirida com recUr
sos do Crédito Fundiário se limita_ a um m_ó
dulo flscaJ por beneficiário::_ 

Art 100. As cooperativas de Crédito Rural 
terão condições de igualdade com os demais 
agentes fmanceiros para operarem recursos 
do Crédito Fundiário. 

Art. 101. Na concessão -do crédito serão 
obedecidas as seguintes condiÇões: 
I- limite de financiamento: 100%- do valor 

da terra nua e das benfeitorias úteis e necesM 
sárias; 

II,_ prazo de financiamento de até 25 ano..§. 
com 2 de carênciá; --- - -

li-valor a ser financiado mediante avalia~ 
ção da Exatoria Estadual. 

Art. I 02. O pagamento do financiamento 
será feito em parcelas anuais e sucessivas, 
que terão íncUc_e de reajuste idêntico_ ªQ dQ 
preço mínimo da cultura agrícola predomi
nante na exploração da terra adquirida. 

SEÇÃOII 
Da Habitação para o Trabalhador Rur;V 

Art 103. Fica criado o Sistema Anancei
ro de Habitação para o trabalhador rural, e 
ao produtor rural em regime de economia fa
miliar, integrando o sistema nacional de cré~ 
cUto rural 

Art. 104. As cooperativas de crédito rural 
terão condições iguais às demaís instituições 
financeiras para operarem no Sistema F'man
celro de Habitação para o trabalhador rural. 

Art. 105. Os trabalhadores e produtores 
beneficiários pelo Sistema Financeiro de Habi~ 
tação serão selecionados pelo Conselho Muni
cipal de Política Agrlcola. 

Parágrafo únic:o. Terão preferênda ao cré-
dito habi~clonal os que se organizarem em 
formas associativas ou cooperativas e, em es.. 
pecial, os assentados em área de reforma 
agráriã. 

Art. I 06. os financiamentos destinadoS à 
habltação terão índices de reajuste idêntico 
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ao do preço mínimo da cultura predominante 
no Munldpio, fiXados pelo CNPA 

Parágrafo único. Compete ao CNPA esta
belecer: 

a) o limite de financiamento por beneficiá-
rio; 

b) o prazo para pagamento; 
c) a sistemática de amortizaçãO. 
Art. 107. Sem prejuízo de outras fontes 

para o Sistema Fmanceiro de Habitação para 
o trabalhador rural, constituirão recursos: 

I -10% do Fundo Nacional de Desenvol
vimento Rural; 
n-parcelas do Crédito Rural a serem esta

belecidas pelo CNPA; 
m-dotação orçamentária da União, Esta-

dos e Municípios; - _ -
IV- depósitos captados pela Caderneta 

Rural; 
V- Fuildo de Garantia por Tempo de Ser

viço recolhido para os trabalhadores rurais. 

SEÇÁOIIT 
Da lm!Jação, da Eletrifiação 

e da Telefonia Rurais 

Art. 108. Compete aO Poâer- Público im
plementar a política de eletrificação, irrigação 
e telefonia rurais com a participação dos pro
dutores rurais, cooperativas e outras entiades 
associativas. 

Art. 109. A construção de barragem hi
droelétrica deverá prever em seus projetes o 
aproveitamento da água represada para a irri
gação rural das propriedad~s contíguas. 

Art. 11 O. O Poder Público incentivará 
prioritariamente: 

I-as atividades de eletrificação, telefonia 
e irrigação rurais de cooperativas, pelo finan
ciamento, assistência técnica e fiXação de tari
fas de compra e venda destes serviços, com
pative[s com os custos de prestação dos mes
mos; 

ll-a construção de pequenas centrais hi
droelétricas e termoelétricas por cooperativas 
ou outras fonnas associativas. 

III- programas de reflorestamento para 
fins energéticos. 

Art. 111. O Poder Público estabelecerá 
medidas prioritárias espec'tficas para a política 
de irrigação, com a efetiva participação do 
setor agropecuárlo, com vistas a dinamizar o 
processo de planejamento e fonnulação de 
programas e projetas de irrigação, notada
mente através: 
1-do aporte de recursos destinados a cré

ditos de investimento e custeio para a _agri
cultura irrigada; 

U- do apoio à criação de patrulhas meca
nizadas no sentido de implantar projetas de 
trrigaç:ão; 

m- do incentivo ao desenvolvimento de 
máquinas e equipamentos adequados à agri-
cultura irrigada. _ 

Parágrafo único. O CNPA implantará pro
jetas específicos para áreas historicamente_ca
rentes de reCUljSOS hídricos, preferencialmente 
em forma cooperativa, para estímulo à produ
ção de aJimentos básicos para o mercado in-
terno. -- -

CAPITULO VIl 
Do Cónselho liacíonal da 

Política Agrfcola 

Art. 1 i2. Fica instituído o Conselho Na
donaJ de Política Agrícola --:- CNPA -, que 
será composto por 22 membros, sendo 11 
do Poder Público, a saber: Ministério da Agri
cultura, que o presidirá, Ministério da Fazenda, 
Ministério do Planejamento, 3 representantes 
do Congresso Nacional e 1 Secretário da Agri
cultura de cada região geográfica e 11 da ini
ciativa -privada, a saber. 2 representantes da 
Contag, 2 representantes da CNA, 1 repre· 
sentnate do Sistema Cooperativista de cada 
região geográfica, e 2 representantes da Asso
ciaçã_o Nacional d_os consumidores. 

§ 19 A representação do Congresso Na
cional dac:·se-á por dois parlamentares da Co
missão de Agricultura d!=l Câmara dos Depu
tados e um Senador da Comissão de Agri· 
cultura âo-sena:ao-reaeral. 

§ 29 O CNPA será constituído de Conse~ 
lhos, um em cada Estado, Distrito Federal e 
um em cada Município, criados, uma vez asse
gurada a paridade, em características seme
lhantes às do Conselho NacionaJ. 

Art 113. Compete ao CNPA decidir: 
I-o piãneJamento agrícola; 
n-a faxação dos preços mínimos e a polí

tica de comercializáção, da armazengem, dos 
estOQues, da agroindusbialização, das impor
tações, das exportações e do abastecimento 
interno; 

lll- a priorização da pesquisa e da tecno~ 
logia, da assistência técnica e da extensão ru
ral; 

IV -a divulgação da informação agrlcola; 
V- o estabelecimento da política de aplica

ção dos recursos do Crédito Rural, Crédito 
Fundiário, Crédito Habitacional e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento RuraJ, obede
cida esta lei; 

VI- a faxação de seu orçamento anual; 
vn -a criação de seu regimento interno; 
VIU- a defmição das quotas dos produtos 

de exportaÇão- para garantir o abastecimento 
interno; 

IX- a determinação dos produtos de ali
mentos básicos incluindo, entre outros: trigo, 
feijão, milho_, arroz, carnes, leite, mandioca e_ 
hortifrutigranjelros; 

X- a definição da res_erva dos alimentos 
básicos para garantir o abastecimento interno, 
<~tendendo a regionalização,_ hábitos alimen~ 
tares, níveis tEiCiiol6gicos e o zoneamento agrí
cola. 

XI_._ formulação da política Nacional de Irri
gação e Drenagem. 

Arl 114. O CNPA será assessorado por 
Câm.atas-Té_cnfcas- de caráter permanente e 
temporário de acordo cqm ~ necessicjade dos 
serviços criados para cada setor das atividades 
agropecuárias,_integradas por técnicos indica~ 
dos pelo CNPA. cujas atividades serão exerciM 
das sem ônus para os cofres públicos. 

Ati. 115~ A Secretaria Executiva do CNPA 
será exercida pela Secretaria GeraJ do Minis
tério da Agricultura e terá suas funções defini
das no Regimento Interno. 

CAPITULO VIII 
Das Disposições Transitórias 

Art 116. O -Seguro Agrícola deverá·-ser 
implementado no prazo de um ano. 

Art. 117. Enquanto não for implemanta
do o Segurd Agrícola, a atividade _agrícola con
tinua assegurada através do Programa de Ga
rantia da Atividade Agropecuária - Proagro. 

Art. 118. _ Fi~m extintos os seguintes fun. 
dos: . .. 

a.) Fundo Agroindustrial de Reconversão
Funar; 

b) Fundo de Consolidação e Fomento da 
Agricultura Canavieira; _ _ _ _ _ __ 

c) Fundo de Estíriiulo Financeiro Rural-
Funfertil; 

d) Fundo Federal Agropecuário; 
e) FUndo Floi'eStaf; 
f) Fundo Geral para Agricultura e_lndústria 

-Funagri: _ 
g) Fundo Nacional de Refinanciamento 

RuraJ; 
h) •;ao Fundo de Recuperação da Agroin

dústn'a Canavíelrã; 
i) Fundo para o Desenvolvimento da P_e~ 

cuária - Fundep e 
j) Fundo de Desenvolvimento Rural -

FDR 
Pa'rágrafo único. Os recursos destes fun

dos serão revertidos ao FNDR: 
Art. 119. Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicaçãO. 
Art 120. Re'llOgam-se as disposições em 

contrário. 

Justificação 

Quando, na qualidade de Relator-Adjunto 
da Assembléia Nacional Constituinte, tivemos 
a oportunidade de oferecer parecer à emenda 
que criava a necessidade de uma Lei Agrkqla 
para o País, reiteramos - com ênfase - o 
compromisso do Congresso NacionaJ com a 
questão agrícola no Brasil. Os que plantam 
e produzem alimentos em nosso País jam~s 
tiveram o abrigo e o suporte de uma política 
agríCola definida e duradoura, capaz de per
mitir o investimento e o planejam~nto a longo 
prazo: Os fnais atingidos e prejudicados pela 
ausência de uma política para o setor são jus
tamente os pequenos, já que o grande produM 
tor sobrevive às intempéries _econômicas. 

A Lei Agrlcola que ora propomos resulta 
de um amplo proce-ssc:n:ie discussão e elabo
ração, perpassando o universo de 228 mil pro
dutores. 

É, pois, fundamental, reproduzir as palavras 
do Presidente da Fe-deração das Cooperativas 
de Trigo e Soja qo Rio Gi'imdo do -Sul,-Dr. 
Odacir Klein: 

"Estamos trazendo ao conhecimento 
da sociedade brasileira o nosso Antepro
jeto de Lei Agricola. 

Ele é o resultado de vários meses de 
discu.ssão com a nossa base coopera~ 
tivada, constituída por um universo de 
228 mil famflias de produtores rurais as_.. 

saciados às 76 __ cooperativas integrantes 
L.. ------:-do chamado Sistema Fecotrigo. 
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Trata-se de uma contribuição que vem 
se somar ao esforço empreendido com 
o objetivo de conquistarmos uma legisla
ção adequada e condizente com as ne
cessidades de nosso setor primário. 

Nosso Anteprojeto não ~ antepõe aos 
outros. Não representa uma atitude de 
confronto, porquanto fomos buscar, para 
sua elaboração, o que de melhor havia 
neles. 

Mais do que louvar o esforço meritório 
dos que nos precederam, levamos à dls
cussão em nossas bases suas sugestões 
e propostas. Promovemos inúmeras reu· 
niões regionais, encontros e debates, cul
minando com o VUI Seminário Estadual 
do Sistema Fecotrig6, no início deste 
mês. 

Nossa intenção fvt sempre a de buscar 
o aperfeiçoamento das propostas através 
de um amplo e saudável processo demo
crático, porque sentimos que esta hora 
é histórica para a agricultura brasileira. 
E sentimos a responsabilidade que nos 
cabe nesta hora, enquanto parcela inte~ 
grante da sociedade civil que tem a obri
gação de responder ao chamamento de 
participação que decidirá o seu próprio 
futuro. 

A Lei Agrícola que o Congresso Nacio
nal tem a missão de votar até 5 de outubro 
conforme definiu a Constituição, será tan~ 
to melhorou pior quanto for a nossa parti
cipação na sua confecção. 

Neste sentido, é importante colocar 
claramente o que queremos - ou me
lhor, o que quer a grande maioria de nos
sos agricultores, beneficiários primeiros 
desta lei. E colocar com clareza estes inte
resses impl!ca observar que há algumas 
diferenças importantes·entre um e outro 
projeto. 

Há, por exemplo, aqueles que defen
dem uma agricultura mais voltada para 
a exportação, com propostas que até con
tradizem a preocupação com o mercado 
interno, Entendemos que agricultura tem 
que ser sjnônimo de abastecimento, não 
de miséria do povo às custas de uma 
política que vise apenas à geração de divi-
sas. 

Outro ponto em que otom~m diver
gências é quanto à presença do Estado 
na agricultura, Há os que defendem uma 
posição paternalista demais, e de outro 
lado estão os que fazem um discurso libe
ral. Nosso Anteprojeto reconhece a ne
cessidade do Estado ria coordenação de 
determinadas políticas, como na do cré
dito ou dos preços -e na alocação de re
cursos para programas específicos -
desde que, é óbvio, seja uma presença 
democrática e cujas decisões sejam com
partiJhadas pela sociedade civil, através 
de um colegiado legítimo e representa
tivo. E então propomos, Cómo outros pro
põem, a criação de um Conselho Nado
na] de Política Agrícola- CNPA, comple
tamente diferente do que é hoje o CanseM 

lho Monetário Nacional. Um Conselho ca
paz de romper Com a ditadura econômlca 
que vivemos, democratizando o poder 
decisório na agricultura. 

Também na questão do crédito temos 
visto colocações muito discursivas, com 
quase todos os projetes preconizando 
que a c:orreção monetária deve ser igual 
à valortzação do produto agrícola. 86 que 
na prática lião é bem assim. conforme 
podemos perceber nas nossas próprias 
cooperativas de crédito, que não têm co
mo aplicar, em tais condições, recursos 
que são obrigadas a captar a juros do 
mercado. Então predsamos de recursos 
de outras fontes, e por isso estamos pro-

- pondo a criação de um Fundo Nadonal 
de Equalização e Compensação do Cré
dito Rural, que seria fonnado com parce
las do lmposto de Renda pago pelos ban
cos, do resultado da exigibilidade dos de
pósitos à vista que são aplicados no cré
dito ·rural, dos recursos orçamentários e 
OutroS-. Este montante ensejaria uma 
equalização de taxas, capaz de permitir 
que urri item fundãrrienta1 como o crédito 
possa beneficiar a todos os agricultores. 

Afora estes aspectos, nos pare_c_e im
portante também ter a ViSão correta do 
que deverá ocorrer com a assistência téc
nica _e extensão rural, com a pesquisa, 
e de resto com as fontes de recursos in
clusive_ para garantir o funcionamento 
destes serviços fundamentais. Há ainda 
a questão do seguro agrícola, que deve 
ser constitúldo através de um grande fun
do - e praticamente todos os antepro
Jetos em tramitação o contemplam. 

Enfrm, há todo um elenco de questões 
da mais aha importância. Achamos im
portante que neste momento a sociedade 
civil participe intensamente da discussão, 
com sugestões e propostas, com críticas 
e debates, para respaldar a atuaçào dos 
senhores parlamentares, que terão de dar 
a forma legislativa a estas proposições. 

A futura Lei Agrícola, _que agora está 
bem próxima, deve ser uma lei para toda 
a Nação. Deve ter, portanto, uma visão 
ampla, nacional, não-corporativista. 
__ l)_g,_y~ _ _ser_uma_ L~iAgrícola pareto.Brasil 
-para produtores e para consumidores, 
e não só para alguns brasileiros ou para 
priVIlegiar alguns setores. _ 

O anteprojeto cjue ora apresentamos 
procurou ter esta dimensão nactonal e 
esta preocupação social. Mais do que de
fender interesses específicos de uma 
classe econômlca, ou satisfazer ambições 
meramente regionais, ele buscou apon
tar, com clareza e espírito clvico, os pon
tos básicos que devem nortear a tão so
nhada lei, num esforço de participação 
que identifica nossa contribuição e nosso 
desejo por melhores dias para todos nós. 
· Esperamos que este esforço seja útil 

para o propósito em que foi concebido." 
- Odacir Klein Presidente. 

A nova lei Agrícola está alicerçada em 3 
aspectos pricipais~ 

1. Proteção ao Produtor 
A primeira garantia que a lei Agrícola deve 

trazer é a proteção da renda do setor primário, 
através de preços mínimos, crédito, seguro 
agrícola, pesquisa e assistência técnica, coR 
mercialização e planejamento, entre outros 
mecanismos. A agroindústrià nas mãos do 
produtor é também instrumento indispensável 
para assegurar a quem produz um resültado 
maior em sua atividade produtiva, reduzindo 
os lucros da intermediação. 

- 2. -Protf!Ção ao C::Qnsumldor 
A agricultura deve ser compreendida na sua 

função social: a produção de alimentos para 
o mercado interno deve ser um dos impera
tiV<?S primeiros a disciplinar as políticas eman
das da nova lei. Neste sentido, o ctêdito, a 
política de estoques, de importação e exporta
ção, de annazenagem e abastecimento, de
vem banir da nova lei todo e qualquer indício 
de corporativismo ou privilégio, atendendo as 
necessidades de toda a população e os mais 
altos interesses do Pais. 

3. DlsclpDnamento do Papel do Estado 
Nem o estatismo exacerbado nem o libera

lismo extremado: o que ptopofnos é o regra
_mento da atuação do Estado (Governo) que 
ponha fim ao autoritarismo tecnoburocrâtlc_o 
atráves da criação de um ConSêlho Nacional 
de Politica Agrícola - CNPA - com poder 
decisório para traçar as políticas de curto, mé
dio e longo prazos, garantidoras da estabi
lidade da produção agrícola. __ 

Tal Conselho,·com participação paritária en
tre produtores, consumidores e Governo, ten· 
do também representação do Congresso Na~ 
cional, será o fórum maior para a toniada de 
decisões qUe possibilitarão transformar em 
realidade a grande potencialidade agricola na
cional, servindo a todos e impulsionando a 
economia. 

Sala das Sessões,_ 24 de agc_>sto de 1989. 
-Senador José Fogãça. --

LEGISLAÇÃO aTADA 

CONSTifUIÇÃO DA 
REz.-DÚBUCA FEDERATI'v'A DO BRASIL 

····M···Ia7:····A·p·~iíti~;·;;rt~~i~-;~rá Pl~eja-
da e executada na forma da lei, com a partici
pação efetiva do setor de produção, envol
vendo produtores e trabalhadores rurais, bem 
como dos setores de comercia1iza.ção, ãe ar
mazenamento e de transportes, levando em 
conta, especialmente: 

I- os instrumentos creditícios e fiscais; 
D-os preços_ compatíveis com os custos 

de produção e a garantia de comercia1ização; 
m-o incentivo à pesquisa e à tecnologia; 
N-a assistência técnica e extensão rural; 
V- o seguro agrícola; 
VI-o cooperativismo; 
VII- a eletrificação rura1 e Irrigação; 
VIII- a habitação para o trabalhador rural. 
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§ 19 Incluem~se no planejamento agricola 
as atividades agroindustriais, agropecuáruas, 
pesqueiras e florestais. 

§ 29 Serão ç:ompatibüizadas as açôes de 
política agrícola e de reforma agrária. 

····-···········-----..,..----------~-

(A Comissáo de .Assuntos Económicos 
- competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
1'1• 238, DE 1989 

Dispõe sobre a parb'cipação dos traba
lhadores urbanos e rurais nos lucros ou 
resu/UJdos da empresa, nos termos do 
artigo 7~ inciso XI da Constítuiçfio Fede· 
raJ, e define participação nos ganhos eco-
n6mlcos resultantes da produtividade do 
trabalho para os efeitos do parágrafo 4" 
do artigo 218 conStifuclonal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ A participação dos trabalhadores 

no lucro da empresa, ou nos ganhos econf>.. 
mk:os resultantes da produtividade do traba
lho, é um instrumento de integração- entre o 
capital e o trabalho e de incentivo ~ produ
tividade. 

Art. 29 A forma de participação dos traba
lhadores urbanos e_ rur:ais no_s lucros d;a em
presa ou 'nos ganhos económicos resultantes 
da produtividade do trabalho será objeto de 
livre negociação, diretamente entre cada em
presa e seus empregados. 

Parágrafo único. A política de participação 
em lucros ou resulta,do~ adotada por cada em
presa deve cons@r ®__regras claramente defi
nidas, acesslveis a todos os empregados, sen
do facultado, para fins de definição da partici
pação, considerar, dentre outras condições: 

a) índice de qualidade, Jucratividade ou 
produtividade ~ ~mpresa; 

b) produtividade de indivíduos, grupos ou 
setores que atuem sob a mesma coordena
ção; 

c) programas de metas, resultados e prazos 
pactuados previamente, tanto a nível setorial 
quanto individual. 

Art. 39 A participação nos lucros eh em
presa ou ganhos econômicos resultantes da 
produtividade do trabalho~ nQ~ te_rmos da polf· 
tica sobre participação em resultados adotada 
por cada empresa, não integra o salário do 
empregado. 

§ 19 Essa participação não substitui, nem 
complementa a remuneração devida a qual
quer empregado que mantenha vínculo em
pregatício com a empresa. 

§ 29 Sobre a participação não haverá a 
incidência de qualquer encargo trabalhista ou 
previdenciário. 

§ 39 O pagamento das importâncias de 
que trata esta lei será anual, vedadas anteci

"Pações. 
Arl 49 Nas empresas em que os empre

gados tiverem acesso a informações confiden
ciais, em decorrência de sua participação nos 
lucros ou resultados, é obrigatória a manu
tenção do sigilo. Os infratores ficarão S4iertos 
.às penas previstas em lei. 

Arl 59 As quantias atribuídas aos empre
gados a titulo de partilha de ganhos econô
micos de~orrentes da produtividade do_traba
Jho individual são dedutiveis como deSpesa 
da pessoa juridica. 
· Art. 69 O lucro distribu1do aos emprega

, dos em observância da política sobre partici
pação nos lucros ou resu1tados adotada pela 
empresa deverá_ser excluí_do do lucro_líquido 
para efeitos de apuração do lucro rem tribu
t6vel da pessoa jurídica. 

Art. 'J9 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 87 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A regulamentação da participação no lucro 
da empresa ou nos ganhos e<:onômicos da 
produtividade do trabalho individual, consa
grada pelo inciso XI do artigo 79, e incentivada 
pelo parágrafo 49 , do artiso 218, da Consti
tuição Federal, é de fundamental importância 
para a Nação, pois: 

L permite a integração entre o_ capital e 
o trabalho, através da partilha do resultado 
de ambos minimizando conflitos e, ao mesmo 
tempo, melhorando exponencialmente a qua
lidade de vida de toda a sociedade; 

2. serVe como instrumento eficaz de distri
buição mais eqüitativa de I"Eindas sem, Contu
do, provocar pressões inflacionárias, . como 
oc.orre com as tentativas via salário, que so
frem resistência por não incentivarem a produ
tividade e implicarem em redução direta das 
margens _de rentabil_idade da empresa 

A participaÇão nos lucros- da empresa ou 
nos ganhos econômicos da produtividade do 
trabalho individual pode se dar de várias for~ 
mas: 

1. participação percentual sobre os exce
dentes _d_e patamares mínimos de produtivi
dade, pactuados previamente por cada em
pregado com o seu coordenador, com base 
em um programa de ação especifico, a nível 
de centros geradores de resultados; 
__ 2. __ através da distribuição de uma parcela 
dos lucros da_ empresa entre seus emprega
dos, de acordo com critérios de participação 
previamente estabele<:idos, que podem incluir, 
dentre outros, produtividade avaliada confor
me o item anterior; 

.,._;3. _ ab'avés de programas de aquisição de 
ações da empresa oU de sua contrõladora, 
ou dos direitos de Crl.,iição dessas ações. 

Assim, para que a lei possa atingir seus pro
pósitos maiores com eficácia, e não funcione 
como fator inibidor. da permanente moder
nização das relações entre o capital e o traba
lho, ou seja, não Impeça as diferentes formas 
de participação em lucros e resultados hoje 
já praticados por diversas empresas ou que 
venham a ser criadas no futuro, é de funda
mental inlportância que a lei: 

1. consagre a liberação de pactuação en
tre cada empresa e seus empregados, de for
ma a permitir atender às particularidades de 
cada relação de fn\balho, bem como não inter
vir, necessariamente, com aS formas juridicas 

e societárias das empresas, ou estruturas ad
ministrativas existentes; 

2. permita tanto a participação no lucro 
da empresa, sob as várias formas possíveis 
legalmente, como a partilha de ganhos econô
rnicos resultantes da produtividade individual 
do trabalho, pois, neste último caso: 

a. a partilha pode ter por base um progra
ma de metas, resuJtados e participações pac
tuado, previamente, com o empregado e, por
tanto, independer da pessoa jurídica, como 
um todo, ter ou não_ auferído lucro, pois o 
ganho ou resultado, neste caso, pode ocorrer 
em wna área ou setof a que o .empregado 
esteja vinculado; 

b. funcione como incentivO à prodUtiVidade 
individual e, por viã. âe consei:(Uêhciêi, à com
petitividade da empresa, do setor em que a tua 
e, em última instância, do próprio país, no 
contexto das .rela..ções internacionais. 

Além disso, é preciso que a lei reflita as 
premissas decorrentes do próprio texto consti
tucional, quais sejam: 

1. não incidência de qualquer encargo tra
balhista ou previdenciário; 

2. desvinculação da remuneração para to
dos os efeitos, inclusive cálculos indenlzatórios 
e FGTS; ~ 

3. dedutibilidade como despesa para a 
pessoa juridica do que for atribuído a título 
de partilha de ganhos econômicos_ decomm
tes da produtMdade individual do traba1ho; 

4. exdusão dos lucros distribuídos aos co
laboradores de acordo com o programa de 
partilha de resultados, para efeitos de apura
ção do lucro real tljbutável da pessoa jurídica. 

Este projeto atende a essas; premissas de 
modernidade, de que as relações entre o capi
tal e o trabalho no Brasil tanto necessitam. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1989. 
-Sena,dQr Femando Henrique Cardoso. 

lEGISlAÇÃO CITADA 
CONSmUIÇÃO DA 

REPÚBUCA FEDERAllVA DO BRASIL 

••••''''''"•"'••••·-------·----·-·~---M~--
Art. 7~ São direitos dos trabalhadores ur

banos e rurais. além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
1- relação de emprego protegida contra 

despedida arbitrária ou sem_justa causa, nos 
termos d~ lei complementar,_que preverá inde
nização compensatória, deritre outros direitos; 

ll- seguro-des_empre"go, erri CaSO de de
semprego involuntário; 

lli- fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV- sa1ário minimo, fixado em lei,_naç_ional

mente unificado, capaz de atender a suas ne
cessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, 
Jazer vestljárlo, higiene, transporte e previdên
cia social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim; 

V- piso salarial proporcional à extensão e 
à complexidade do trabij)ho; 

VI- irredutibilidade do salário, salvo o dis
posto em conyenção ou acordo coletívo; 
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VII- garantia de salário, nunca inferior ao 
mínimo, para os que percebem remuneração 
variável; 

VIU- décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no vaJor da aposen~ 
tadoria; --

IX-remuneração dó trabalho no turno su
perior à do diurno; 

X- proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retenção dolosa; 

XI- participação nos lucros, ou resultados, 
desvincuJada da remuneração, e, excepcional
mente, participação na gestão da empresa, 
conforme defmido em lei; 

XII- salário-família para os _seus depen
dentes; 

xm- duração do trabalho normal não su
perior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horá~ 
rios e a redução da jornada, mediante acordo 
ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV-jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptas de reveza
mento, salvo negociação coletiva; 

X:V- repouso senlanal remunerado, prefe
rencialmente aos domingos; 

XVI:- remuneração do serviço extraordiná
rio superior, no mínimo,- em cinqüenta por 
cento à 'do normal; 

XVII- gozo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal; 
. XVIII- licença à gestante, sem prejuízo do 

emprego e do salário , com a duração de 
cento e vinte dias; 

XIX -licença-paternidade, nos termos fixa
dos em lei; 

XX- proteção do merCado de trabalho da 
mulher, mediante incentivos específicos, nos 
termos da lei; 

XXI -aviso prévio proporcional ao tempo 
de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 
nos termos da IEt~ 

XXII- redução dos riscos inerentes ao tra
balho, por meio de normas de saúde, higiene 
'e segumaça; - -· 

xxm- adíc.ional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, 
na forma da lei; 

XXIV- aposentadoria; 
X'XN- assistência gratuita aos filhos e de# 

pendentes desde o nascimento até seis anos 
de idade em creches e pré-escolas; 

XXVI- reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho; 

XXVII- proteção em face da automação, 
na forma da lei; 

XXVJU- seguro contra acidentes de traba
lho, a cargo do empreg'ador, sem excluir a 
indenização a que este está obrigado, quando 
incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX-·ação, quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho, com prazo prescri
c.ional de: 

a) cinco anos 'para o traba1hador urbano, 
até o limite de dois anos após a extinção do 
contrato; · 

b) até dois anos após a extinção do con
trato, para o trabalhador rural; 

- - -- . 

XXX.- proibição de diferença de salários, 
de exercício de funções e de critério de admis
são por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
cfvil· 

XXXI- proibição de qualquer discrimina
·çao no toCante a salário e critérios de admis
são do trabalhador portador de deficiênda; 

XXXII- proibição de distinção entre traba
lho manual, técnico e intele<::tual ou entre os 
profissfOriàfs respectivos; 

xxxm- proibição de trabalho no turno, pe- . 
rigoso ou insalUbre aos menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos, salvo na condição de bí)rendiz; 

XXXIV- igualdade de direitos entre o traba
lhador com vínculo empregatído permanente 
e o trabalhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à cate
goria dos trabalhadores domésticos os direitos 
previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIU, 
XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração 
à Previdência Social. 

(14 Comiss$0 de Assuntos Sociais -
competência terminativa.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 53, DE 1~119 

Detemúna a correção dos valores 
em OTJY e cruzado1 para valores em 
BT!tf e cruzado novo, nas proposições 
qu autorizem Estados e Munldplos 
a contratar operaçóu de crédito. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Os valores constantes de propo

sições que autorizem Estados e Muniçípios 
211 contratar operações de crédito __ em _OTN e 
cruzados serão corrigidos para BTN e cruza
dos novos na forma d~sta Resolução. 

Art. 29 A correção de que trata o art. 19 
será feita na primeira _oportunidade em que 
deva haver manifestação do Senado ou de 
uma de ·suas Comissões, multiplicando-se o 
valor em OTN pelo produto 6,17 x 1.35438, 
correspondentes respectivamente ao valor da 
OTN em 16de janeiro de 1989 e à variação 
do INPC do mês de janeiro. 

§ }9 O valor em cruzados novos 'terá cor
rigido utilizando~se o val_or do BTN de fevereiro 
de 1989. 

§ 29 Nas proposições que não tiverem sido 
corrigidas durante a tramitação, a correção 
será obrigatoriamente feita na redação final 

Art. 39 Fica a Caixa Econõmica Federal 
autorizada a aplicar critério idêntico ao estabe
lecido no artigo anterior aos contratos de fi
nanciamento que tiverem s;ido aprovados até 
a viQência desta resolução. 

Art. 49 Esta res_qlução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Arl 5" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
Inúmefas ProposiÇões têfn tramitado nesta 

Casa, autorizando a cohtratação de financiaw 
menta por Estados e Munidpios, sem que se 

faça a atualização dos valores em OTN e cru~ 
zados para o novo padrão monetário- cruza~ 
do novo e BTN. 

Este fato além de tecnicamente errado pois 
acarreta a aprovação de autorizações em valo-
res não mais existentes, tem como canse .. 
qüência que ou os tómadores de empréstimos 
sejam penalizados pela mera correção pelo 
valor nominal OTN/BTN, ou seja 6, 17, ou que 
a correção seja feita pelo próprio agente fman
ciador com critérios não-aprovados pelo Sena
do, o·qoe·contrai'ia a ~onstituição: - - -

Faz-se, assim, necessário que o Senado 
adote uma norma ·para tal correçãtr e deter
mine sua implementação ainda durante o pro
cesso legisJativo. 

O -critério proposto - utilização do INPC 
de janeiro- é idêntico ao que a própria Caixa 
Económica Federai vem utilizando para corre
ção dos débitos nos contratos existentes e cor
responde_à variação de custos estimada pela 
CEF para- os orçamentos aprovados. 

Por essas razões, contamos com o apoio 
da Casa para sua _ap~rovação. . _ _ _ 

Sala das Sessões. 24 de agosto de 1989. 
:.__Senador Feiiumdç Henrique Cardoso. 

(À Comissão de Assuntos Económi-
cos.) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas qUe aCabam de ser lidos serão 
publicados e, após, remetidos às Comissões 
competentes . 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI N• 41 
Da Comissão do Distrito Federal 

SõDre o Anteprojeto __ de Lei dq _Dfstrito 
Federal de 1989,-q/Je "dá o nome de "Par
que Cliico.Mendes"aoPf!rqf.!edo Ouaf6··: 

Relator: Senador Maurp Borges 
A proposição que nos Cabe rélatar foi apre-

sentada pelo Deputado Augusto Carvalho, re. 
presentante do Distrito Federal, e tem por ob~ 
jetlvo conferir ao Parque do Guará, o nome 
de "Parque ChiCo Mend~". 

O encaminhamento em questão acha-se 
autorizado pelo parágrafo único do art. Z', da 
Resoluç:ãon" 157, de lºdenovembrode 1988, 
o qual faculta aos Deputados Federais eleitos 
por Brasília o oferecimento à Mesa do Senado 
Federal, de anteprojeto de lei de interesse do_ 
Distrito Federal. · 

Em face do que dispõe o art. 8?, da supra· 
citada Resolução n9 157, que estabelece nor
mas para que o Senado exerça a competência 
de Câmara Legislativa do Distrito Federa1, nos 
termos do§ ]9, art 16, doAío das Disposiçóes 
Constitucionais Transitótias, compete-nos ·a 
emissão de parecer preliminar sobce a trami· 
tação da matéria. 

O conteúdo da presente sugestão, à pri
meira vista, pode parecer de pouca impor
tância diante de um elenco quase que inco
mensurável de problemas que afligem o País. 
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Todavia, uma reflexão mais profunda sobre 
o significado da homenagem que se pretende 
prestar ao valoroso ecologista Frandsco Alves 
Mendes Filho, carinhosamente conhecido por 
Chico Mendes, leva-nos à conclusão de que 
a providência ora proposta possui um grande 

· alcance para a comunidade brasiliense, pois 
há de servir de alerta contra as ameaças preda
tórias tão freqüentes nos tempos-atuals. 

Não se trata, portanto, de mais uma home
nagem ao intrépido defensor do melo ambien
te, dos índios e dos seringueiros que habitam 
a Amazônia, mas, como observa o ilustre autor 
do anteprojeto, de se estimular uma consciên
cia preservacionista no seio dO: povo brasi
liense e, em particular, da sua juventude, tendo 
sempre em mente a necessidade da integra-
ção homem/natureza. _. 

A matéria, portanto, está apta a tramitar nes
ta Casa, na forma do seguinte: 

PROJETO DELE! DO DF 
N•41, DE 1989 

(Apresentado por SugeStão Do Deputado Au
gusto ·Carvalho) 

Dá o nome de "PIJJ'que Chlco Mendes" 
ao Parque do 0®1'~-

ArL 1 '~' O Parque do Guará passa a deno· 
minar~se "Parque Chico Mendes". 

Art. 2'~'- Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justlllcação 

Em nosso país~ há uma cre~cente cons
ciência eCológica. Sem dúvida., a absurda de
vastação de que a Amazônia tem sido alvo 
preferido nos últimos anos contribuiu e con
tribui para ampliar essa consciên_cia. ensejan
do uma saudável reação por parte do nosso 
povo, que não aceita mais a exploração irracio
nal dos recursos naturais brasileiros. 

Não se trata de acreditélr na possibilidade 
de preservar a ~ô_n@_kttocáve_l, como que 
em uma redoma- até porque não seria cor
reto - mas de entender que a utilização das 
muitas e variadas riquezas da região deve ser 
efetivada a partir de critérios racionais, garan
tido os direttos dos índlos, dos seringueiros 
e demais extrativista:s, preservando a fauna e 
a flora para nossa geração e vindouras. Urge 
desmentir a máxima çie que "a longo prazo 
estaremos todos mort_os". Nós, homens e mu
lheres de hoje por certo não estaremos mais 
aqui, mas e os nossos ffihos e net95? Não 
levar isso em conta seria liquidar a própria 
Ética. 

Foi por acreditar, defender e se dedi~r intei· 
ramente a essa justa luta que, no final do ano 
passado, foi assassinado o líder sindical e eco
logista Chlco Mendes, dirigente de um amplo 
movimento que tem como base de atuação 
o Estado do Acre, um dos mais atingidos em 
nosso país pel~ depredação irracional. 

A morte trágica de Chlco Mendes desenca
deou umtt verdadeJra comoção nacional e 
mesmo internacional. Sem dúvida, podemos 
afirmar hoje _que o tratamento a ser 'dadO em 
nosso país à questão ecológica terá a partir 
de agora uma qualidade superior, mais de 

acorçlq c:::om uma_ concepção prescrvacionista 
da natureza. 

Dessa forma, rendo em Vista essa cons_ciên
da preservacionista e a necessidade de esti
mu]áwla no Distrito Federal e também como 
homenagem à_ memória de um mártir dessa 
causa, propomos seja dado o nome de Chico 
Mendes ao Parque do Gu~á, para que tam
bém o povo brasiliense, em particular a sua 
juventude, tenha sempre em mente a neces
sidade da integração homem/natureza. 

Acreditamos que esta nossa proposta será 
aprovada, observadas suas atualidades e perti
nência. 

Sala dCls ComisSões, 22 de: agosto de 1989. 
~Mauro Benevides, Presidente. - Mauro 
Borges, Relator.-MetiaFi/ho, Wilson Martins, 
Leopoldo Peres, Francisco RoDemberg Ro
nak/oAragão, fdmpeu de S<?LJsa, lrapuan Cos
ta Júnior, Ney Maranhão, Chagas Rodrigues. 

ANTEPROJETO DE LEI 
N• De 1989. 

Dá o nome de "Parque Chico ftfe_ndes" 
ao Parque do Guará. 

-Art. 1 ~ O Parque do Guará passará, com 
esta Lei, a denom!nar-se "Pargue Chico Men·-
des". -

Art. -29 Esta Lei entra em vigOr na data 
da sua publicação, revogadas as dlsposições 
em contrário. - Deputado Augusto Carvalho 
-PCBIDF. . 

Justificação 

Em nOSso país, há uma crescente cons
ó~nc!a ecológica. Sem dúvida._ª absurda_ de
vastação de que a Amazônia tem sido alvo 
preferido nos últlrnos anos contribuiu e con
tribui para ampliar essa consciênc_ia, ensejC~n
do uma saudável reação por parte do nosso 
povo, que não aceita mais a explorasão irracio
nal dos recursos naturais brasileiros. 

Não se trata de acreditar na possibilidade 
de preservar a Amazônia intocável, como que 
em wna redoma- até porque não seria cor
reto - mas de entender que a utilização das 
muitas e variadas riquezas .da região deve Sf!r 
efetivada a partir de critérios racionais, garan
tindo dos direitos os índios, dos seringueiros 
e demais extrativistas._ preservando a fauna e 
a flora Para nossa geiação e vindouras. Urge 
desmentir. a máxima de que "a longo prazo 
estaremos todos mortos". Nós, homens e mu
lheres de hoje por certo não estaremoS mais 
aqui, mas e os nossos filhos e netos? Não 
levar isso em conta seria liquidar· a própria 
Ética. · 

Foi por acreditar, defender e se dedicar intei
ramente a essa justa luta que, no ftnal do ano 
passado, foi assassinado o líder sindical e eco· 
logistà Chico Mendes. dirigente de um amplo 
movimento que tem como base de atua,ção 
o Estado do Acre, um dos mais atingidos em 
nosso país pela depredação irracional. 

A morte trágica de Chlco Mendes desenca
deou uma verdadeira comoção nacional e 
mesmo internacional. Sem dúvida, podemos 
afirmar hoje que o tratamento a ser dado Em\ 

nosso país à ·questão e_c;ol6gica terá a partir 
de agora uma _qualidade superior, mais de 
acordo com uma concepção preservacio_nista 
da natureza. 

Dessa forma, tendo em vista essa consciên
cia preservacionista e a necessidade de esti
mulá-la no Distrito Federal e também como 
homenagem à memória de um mártir dessa 
causa, propomos seja dado o nome de Chtco 
Mendes ao Parque do Guará, para que tam
bém o povo brasiliense, em particular a sua 
juventude, tenha sempre em mente a neces
sidade da integração homem/natureza. 

Acreditamos que esta nossa proposta será 
aprovada, observadas suas atualídade e perti
nência. - Deputado Augusto Carvalho -
PCBIDF. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nos termos do art. & da resolução n"' 157, 
de 1988, o prójeto que acaba de ser lido será 
considerado como de autoria da comissão do 
DístritO Federal,- frainitando com· a referência 
de que foi apresentado por sugestão do Depu
tado Augusto Carvalho. 

De acordo com o a:rt. 235, inciso li, alínea 
f, do regimento interno, o projeto ficará sobre 
a mesa, durante 5 sesSões ordinárias, para 
recebimento· de emendas. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a_ m~. oficio que será _lido pelo 
Sr. J9 - Secretárfo. 

É lido o seguinte: 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
Comissão ~ Constituição, Justiça. e Cid.ada,~ 

nia 

OF. N• 045/89-CCJ 
Brasíli'!. 17 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 39 do artigo 91 do Regimento 
Jnterrió, comLinfcO a V, EX que esta Comissão 
aprovou o PLS n9 182, de 1989, cjue .. altera 
o artigo 137 da Lei n9 6.404, de 15 de dezem
bro de 1976", na reunião desta data, por-lO 
(dez) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 

Na oportunidade renovo a V. EJc.f meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Cfd Sabóia de Carvalho - Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soüsa) 
-Com referênda ao- expediente qUe ~caba 
de ser lido, a presidência comunica ao plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 39 a 6'~', do. 
Regimento Interno, d~ppis de publicada a de
cisão da Comissão do Diário do Congresso 
Nacional, abrir-se-á o prazo de 72 horas para 
interposição de re_curso, por um décimo da 
composição da Ca~ para Que o Projeto de 
Lei do Senado n9 182, de 1989, seja apreciado 
pelo plenário. Esgotado esse prazo, sem a in
terposição de recurso, o projeto será remetido 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soilsa) 
-Sobre a mesa, iequerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretá_rio. 
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I:: lido o seguinte: 

REQUERIMEI'ITO 1'1' 435-, DE 1989 

Requeiro, corn fulcro no § 29 do art. 50 da 
Constituição Federal e no art 216 do Regi
mento Interno desta Casa, o encaminhamento 
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
das questões abaixo formuladas, a serem res
pondidas pelo Banco Centra] do Brasil, no pra
zo previsto nos dispositivos supradtados. 

A matéria objeto do presente requerimento 
acha-se contida em diversas proposições que 
tramitam no Senado Federal. 

São as seguintes as questões a serem trans
mitidas ao supracitado Órgão do Poder Exe
cutivo: 

l-Se houve repasse aos bancos para fi
nanciamento do crédito rural, após o Plano 
Cruzado. · • 
2-Em caso afirmativO; Se o BânCõ doBra

sil e o Banco do Nordeste receberem repasse 
para ta1 flffi e qual o montante repassado, es
pecificados os periodos. 
3-Se para o crédito rural o retomo é efe

tuada pelos bancos com incidência de atUali
zação monetária e, assim sendo, quais os índi
ces adotados para o recebimento pelo Banco 
Central. 

Justificação 

O crédito rural foi instrumento de política 
agrícola responsável, em grande parte, pela 
modernização da agricultura brasileira obser
vada nos últimos anos. 

O crédito rural, iniciado em 1937 com a 
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do 
Banco do Brasil, a partir de 1953 expandiu-se 
com recursos oriundos do controle do comér
cio exterior e de créditos internacionais, finan· 
ciando a modernização da agricultura pela 
aquisição de máquinas, equipamentos, adu
bos, insetiddas e sementes. Entretanto, a ex
pansáo da agricultura para o Pafs como um 
todo, aconteceu pela incorporaçáo de novas 
áreas e pelo aumento da utilização do fator 
trabalho. Os recwsos colocados li disposição 
do setor rural não alteraram a situação de mar
ginalização do setor errt relação ao restante 
da economia, pois a sobrevalorização da taxa 
cambial, a imposiçáo de quotas de importação 
e exportação, o combate à inflação via controle 
de preços dos alimentos transferiram recursos 
da agropecuária para outros segmentos mais 
rentáveis da economia, dificuJtando a acumu
lação e não pérmitindo um processo de de
senvolvimento capitalista auto·sustentado. 

Em 1961, foi alterada a-política cambiai, 
ocorrendo a eliminação do sistema de ágios 
e bonificações, o que, juntamente com outras 
medidas de caráter económico, ·ocasionou 
uma deterioração reaJ dos retornos das opera
ções de crédito rural. Em 1964, diante de um 
quadro económico recessivo, houve uma que
da reaJ no va1or dos créditos, acompanhado 
da elevação das taxas de juros de algumas 
operações e pelo cancelamento de outras. O 
ano de 1966 presenciou um dos maiores fra
cassos da agricultura brasileira, cuja produ~ 

ção, segundo a Fundação Getú:Iiõ Vargas, de
cresceu em 14,6%. 

Na década de sessenta, já _era evidente que 
a agricultura brasileira deveria aumentar a pro
dutividade de~s_eus fatores, especialmente nas 
áreas onde o modo de produção capitalista 
havia se estabelecido. Assim, nas regiões Cen
tro-Sul e em São Paulo, foi observado aumen· 
tq na produtividade da área e da mão-de-obra. 

Como o objetivo central da política agrícola 
era o aumento da produção a curto prazo, 
era evidente (Jue os esforços foram concen
trados nos grupos de produtores com maior 
capacidade de resposta, ou seja, médios e 
grandes produtores. Assim, os instrumentos 
da política utilizados, crédito rural_, preços mí
nimos, pesqUisa e extensão rural, moldaram 
o processo de modernização da agricultura 
à estrutura agrária existente, sem promover 

_reformas profundas, tanto do ponto de vista 
económico quanto do social. 

Entretanto, este modelo de desenvoMmen
to para o setor agropecuário começa a ser 
crltlcado inclusive pelos agricultores, que dele 
se beneficiaram no passado. A economia bra
sileira, que atravessa uma das piores crises 
âa sua história, exige da agricultura não ape
nas o aumento da produção, mas também 
o aumento da produtividade e do nível de 
bem-estar social (alimentação, vestuário, saú
de, educação, recreação). 

Com esta preocupação de reformular os 
objetivos da política económica, retomando 
o cres-cimento sem prejuízo do social, o Con
gresso Nacional passará a intervir mais ativa
mente na elaboração de programas e projetas 
do Governo, necessitando para isto a colabo· 
ração do Executivo, razão pela qual solidta
mos que as informações mencionadas ante
riormente nos sejam enviadas com a maior 
brevidade possível. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1989. 
-Senador Carlos Alberto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-0 requerimento lido vai ao exame da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19-!Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMEI'ITO 1'1• 436, DE 1989 

ExceJentfssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal na condição de coordenador da 
campanha presidencial do ilustre companhei
ro, colega e amigo, Senador Mário Covas, veri
fico impossibilidade em conciliar essa ativi
dade política com o desempenho do meu 
mandato de senador- conferido pelo gene
roso povo paranaense- devido às constantes 
viagens que me vejo obrigado a fazer pelo 
País. 

A fam de não comprometer nenhum dos 
dois objetivos, nem o bom andamento dos 
trabalhos do Senado Federal e do Congresso 
Nacional, principalmente na questão do quo
rum, julgo poder contornar tais incovenientes 
com o pedido que formalizo nesta oportuni
dade, de uma licença para o trato de interesses 

particuJares, a partir do dia 28 de agosto, até 
- o dia 27 de dezembro do corrente ano, inclu

sive. 
Na expectativa, prevaleço-me do ensejo pa

ra renovar a Vossa Excelênda protestos de 
elevada estima e consideração. 

Brasília, 24 de agosto de 1989. -Senador 
JoséRicha 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a ITl_es_a, redação fmal que, nos ter
mos d_o.art.3.20 do Regimento interno, se não 
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 
1• Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte redação final 

PARECER 1'1• 163, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei do 
DF n• 15, de 1989. 

A Comissão Dir~tora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n~ 15, de 1989, 
que dispõe sobre a criação da Carreira FIScali
zação e lnspeção, seus respectivos cargos, fi
xação dos valores de seus vencimentos, e dá 
outras providências-

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de agos
to de 1989. - Nelsofl -Carneiro. Presidente. 
-Pompeu de-SoUsa, Relator. -Aureo Mel/o, 
Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 163, DE 1989 

Dispõe sobre a criação da Carreira Fis
calização e Jnspeção, seus resp'ectivos 
cargos, fixaç§o dos valores de seus vend
mentos ~ dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1 o É criada, no Quadro de Pessoal 

do Distrito Federal, a Carreira Fiscalização e 
Inspeção, composta dos cargos de Fiscal de 
Obras, Fiscal de Posturas. Fiscal de Conces
sões e Permissões e de Inspetor Sanitário, to
dos de nível médio, e de lnspetor de Saúde, 
de nível superior, conforme o Anexo I desta 
lei, com os encargos previstos em legisJação 
específica 

Art. 2~ Os vencimentos iniciais dos car~ 
gos de lnspetor de Saúde e os de Fiscal de 
Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal de Conces
sões e Permissões e de Inspetor Sanitário são 
os correspondentes, respectivamente, ao da 
3~ Oasse, Padrão I, índice 100, e da 3• Casse,· 
Padrão I, fndice 30, da Tabela de Escalona
mento Vertical, constante do Anexo li(, do De~ 
creta-Lei n9 2.258, de 4 de março de 1985. 

Parágiafo único. -Aos ocupantes de cargos 
a que se refere esta lei estendem-se as dispo· 
sições constantes do art. 6~ do Decreto-Lei 
n9 2.258, de 4 de marco de 1985. 

Art. 39 o ingresso na carreira de que trata 
o art. 19 far-se_-á sempre n-o Padrão I da 3• 
aasse dos respectivos cargos, mediante con
curso público, observado o disposto no art. 
59 desta lei. 

§ 19 Dever-se-á exigir dos candidatos ao 
ingresso nos cargos de nível médio ~ertificado 
de conclusão do 29 grau ou equivalente, e 
no cargo de nível superior diploma de curso 
superior ou habilitação legal equivalente. 
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§ 29 A promoção obede<:erá a critérios se
letivos, a serem obedecidç's atravé_s de regula
mentação própria, associados a ur:n sistema 
de treinamento e qualificação destinado a as
segurar a permanente atual~çâo e elevação 
do nivel de eficiência_dQ fu_ildõhalismo. 

Art 4'< os- integrantes da Carreira Fiscali
zação e Inspeção serão regidos pela Lei n~ 
1.711, de 28 de ou!!Jl>ro de 1952. 

Art. 59 OS atltálS "6tuj5ãnte's dos cargos e 
empregos das categorias fundonais de Agen
te de Serviços de engenharia (Classes C, D 
e Espe<::ial - área de fiscalização de obfaS); 
Fiscal de Posturas, Agente de Serviços_ Públi
cos, lnspetor Sanitário e lnspetor de Saúde, 
serão transpostos, na forma do Anexo 11, para 
a Carreira a que se refere o art 19 desta lei. 

Parágrafo único. Atendid9 Q disposto nes
te artigo, os cargos e empregos das categorias 
funcionais ali mendonaQ.os serão extintos. 

Art. 6~ Após a transposição de que trata 
o artigo anterior, poderão ser aproveitados, 
em caráter excepcional, nos cargos referidos 
no art. 1 ~ desta IeíJ _o~ ?J.tuais oc:::upant~s de 
cargos e empregos permanentes do Quadro 
e da Tabefa de Pessoal do Dístríto Federal 
que, em 31 de dezembro de 1988, se encon
travam no, exercício de uma das atividades 
de fiscalização inerentes aos cargos integranR 
tes da Carr<!íra criada por esta lei. 

§ 1 ~ O aproveitámento de que trata este 
artigo poderá ·ocorrér tr61irnite dos cargos va
gos após a transposição prevista no art. 5? 
desta lei e dependerá de aprovação em proR 
cessa seletivo específico. 

§ 29 O servidor que_ obtiver a redassül
c:ação de que trata este artigo, será posicio--

nado no Padrão da Oasse do cargo em que 
for induido, conforme· a poSição nümêrica ·da 
referência do cargo em transformação, na for
ma do Anexo U desta lei. 

· -§-"3~- -'FI~ automaticamente reduzida, a 
ICiliiÇãci -das categorias fundonais ocupadas 
pelos seiVidores referidos no ·caput deste arti
go, na mesma· proporção do número dos que 
forem aproveftados nos cargos integrantes da 
Carreira de que trata esta lei. 

Art.. 7"' Os servidores a que se referem os 
arts. 59 e 6~ que;- na data di-i inscrição no pro
~esso seletivo, comprovarem grau de escola· 
ridade de nível superior, poderãO optar pelo 
aproveitamento no cargo de inspetor de Saú.· 
de, 3' Classe, Padrão IV. 

Art. a~ A transposição e o aproveitamen
to, nos termos dos arts. 59 e 6~, de Ser>1dor 
pertencente a Tabela de Pessoal do Dístrito 
Federal, aCarretará a mudança do regimejuri
dfco de ti:~baJho. 

Art. 9~-- -Os- fu_ncionários -ãposentados na
vigência da Lei n" 3.780, d~ 12 de ju1ho de-
1960, dó Decreto-Lei n9 274, de 27 de feve
reiro de 1967, ou de acordo cofn o disposto 
na -~ei n" 6.683, de 28 de agosto de 1979, 
cujos cargos tenham sido transformados ou 
dado origem, em qualquer época, aos dos 
integrantes das categorias fum:tonais de Agen
te de Serviços de Engenharia (na área de fis<:a-
6zação de-obras --Oasses C. De EspeciaJ), 
.FIScal de Posturas, Agente de Serviços Públi
cos, lnspetor Santtário e lnspetor de Saúde, 
nos termos da Lei n? 5.920, de 19 de setembro· 
de 1973, bem corOo o.s !'posentado_s nas cate· 
gorias funcio!lais acima referidas, na vigêÍl.da 

/INEXO L_ 
(Art. 1s:t da Lei nR , de. -c!€ de 19$9) 

r 
CARREIRA PISCALlZACÃb E ÍNSPECAO 

cargo Classes e Quanticlades de Cargos 
Den0111tnação 

desta ú1tima lei, terão seus proventos revistos 
para inclusão dos direitos e vantagens ora con
cedidos aos servidores em atividade, inclusive 

- quanio a posicionamentO e denomiiú1Ção, a 
partir da publicação desta lei. 

M 1 O. · Nrnhuma redução de venc{men
to poderá resWtar da aplicação do disposto 
nesta: lei, devendo, quando for o caso, ser asse
gurada ao servidor a diferença, como vanta
gem pesSõal nominalmente id~ntificável, a ser 
absorvida nas promoçõeS subseqüentes. 

Art. ·1 1. A lndeniz.ação de Transporte pre~ 
vista no art & -do Dec(-et:Q-L.~i n~ 1.544, de 
15 de abril de 1977, será paga aoS integrantes 
da Carreira Fisçalizaç:ão e lnspeção, nos ter
mos da legislação específiêa. 

Art. 12. Os concursos públicos efn anda
mento na data da publicaçã_o desta lei, para 
ingresso nas categorias funcionais !"m~nclona
das no art. 59, serão válidos para atendimento 
ao disposto no art. 3~. 

Art. 13. A promoção, a transposição, o 
aproveitamento, o processo seletivo e a reclas
sificação a que se refere os arts. 3", s~. 69, 
79 e 89 desta lei, somente abrangerão servi
dores concursados e os atingidos pela estabi
lidade prevista no- art. 19 do Aro das Dispo· 
sições Constitucionais Transitórias da Consti
tuição Federal. 

Art. 14. · O Governo do Distrito Federal 
baixará oS atas 'nec~sário$ à regulamentação 
desta lei. 

Art. 15. Esta lei entra em vigOr na data 
de sua publicação. -

Art. 16. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Especial o Fiscal de Obras 34 

~ 
,.a Classe 

85 
za Classe 

102 
aa Classe 

-,21 

~ 

~ 
z 

!5 
ffi 

Fiscal de Posturas 
Fiscal de Concessões e 
Perm lssões 
Inspetcr Sanitário 

~ lnspetor de Saúde_ 

~ z 

~30, ~ 

30 

15 

06 

.76 ~91 108 
---;s 90 105 

37 45 53 

20 24 28 
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ANEXO II 
(Art. 52 da Lei n!l: ,de -de de 1989) 

S!lUAÇAO ANTERIOR SllUAÇAO NOVA 
(Grupo Outras Atlvfdades de Nivel Superior) (Carreira Ftsca1ização e Inspeção) 

'·'' ., 
Categoria Funcional Referência Padrão Classe C8rgo, ., ,,:t• ':, 

NS·25 _ Yl 
NS-24 v 
NS-23 IV 1• 
NS-22 lU 
NS-21 11 
NS-20 l 

Inspetor de Saúde z 
< 

NS-19 VI F" 
NS-18 v Inspetor de Saúde · i NS-17 IV ,. 
NS-16 !li 
NS-15 11 Si 
NS-14 I 

' 
NS-13 IV 
NS-12 lil 
NS-11 11 3• 

NS-05 A NS-10 I 

(Art. sa _da L e 1 n2 ,de de de 1989) 

SITUAÇÃO ANTERIOR 
(Grupo Outras Atividades de Nível Médio) 

SITUAÇÃO NOVA 
(Grupo Fiscalização e Inspeção) 

categoria Funcional Referência Padrão Classe Ga'1J(l 

Agente de Servtcos de Engenharia ~-32 IV 1. Fiscal de Obras 
Fiscal de Posturas fiH-31 111 

f'.N-30 11 
t-1.4-29 I Fiscal de Posturas 

z 
~ 
~ 

Agente de Serviços Públicos ~-28 IV Fiscal_de Concessões a Permissões @-
(\1.(-27 Ill ,. õ 
flld-26 11 

Inspetor Sanitário ... -25 I Inspetor Sanftlkfo 

NM-24 lil 
... -23 II 

I'H-17 a ~-22 I a• 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O expediente lido irá_ à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQOERIMEI'ITO N•437, DE 1989 

Nos termos do art. 321-do Regimento Inter-
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de LeLdo_Df n_~ __ l5, de 1989, que 
dispõe sobre a criação da Carreira Flscalização 
e Jnspeção, seus respectivos cargos, fJXação 
dos valores de seus vencimentos e dá outr(ls 
providências. 

Sala das Sessões. 24 de agosto de 1989. 
-Pompeu dét Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se imedia
tamente à apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a díscussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto irá à 

sanção do Governador do Distrito Federal. __ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será ltdo 
pelo Sr. 19 Secretário.-

É lido o seguinte 

REQOERIMEI'ITO N• 438, DE 1987 

Esta Comissão, em reunião realizada em 
16 de agosto último, examinando preliminar
mente o relatório do S:enador Carlos Chiarelli, 
decidiu formular requerimento a essa presi
dência, nos termos do artigo 133, Item 4, § 
89 do Regimento Interno do Senado Federal,_ 
solicitando o desapensamento do PLS n_9 
088/89-Complementar dos PL$s n~ 102/88, 
027/89, 092/89 e 105/89 que foram anexados 
em decorrênc:i_a <;!_a_aprovação, em Plenário, 
do Requerimento n9 203/6..9. do Senador Od 
Sabóia de Carvalho, solicitando a tramitação 
dos referidos projetes. 

Ocorre, Senhor Presidente, que a aprovação 
do PLS n9 088/89-ComPlementar resultará em 
Lei Complementar e não Ordinária, como as 
demais matérias. 

Ademais, o PLS n" 088/89-Complementar 
não é objeto de decjsãq terminativa nesta CÇl
míssão, o que não ocorre com os outros proje
tas que tramitam conjuntamente. 

Em face do exposto, esta Comissão solicita 
o desapensamento do PLS n" 088/89 das refe
ridas matérias. 

'18ala das Comissões, 23 de agosto de 1989. 
-Senador José Ignácfo Ferreira, Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não havendo objeçáo do Plenárto, o reque
rimento é deferido, nos termos do art. 48, n9 
33, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerfmentos que serão 
Udos pelo Sr. l'~'MSecretárlo. 

São lidos os seguintes 

REQl1ERIMENTO 439, DE 1989 

Sr. Presidente, 
Requeremos urgência na forma do artigo 

336, Letiã B do Regimento Interno do Senado 
Federal, para o Projeto n~ 34/89 originário da 
Câtnatà dos Deputados, "que dispõe sobre 
a criação de empregos nas Escolas Técnicas 
Federais". -

Sala das Sessões. 24 de agosto de 1989. 
-Sen. Edison Lobão._Sen. Jarbas Passarinho. 
Sen. Moisés Abrão, Sen. Mário Maia, Sen. Fer
nliDdo Henn"que Cardoso.lider do P/11DB, (UM 
der do PSDB), Ney Maranhão; Sen. Ronan Ti
to. 

REQUERIMENTO N• 440, DE, 1989 

Nos termos do arl 336, "b", do Regimento 
Interno, requeiro urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara !19 35/89. gue altera dispo
sições d_o Plano Unico de Classificação e Retri
buição de Cargos e Emprego aprovadO pelo 
Decreto n'~' 94.664, de 23 de julho de 1987. 
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1989.
Fernando Henrlnque CardoSo, Ronam Tito, 
Qrlos Alberto. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--'- Estes requerimentos serão votados após 
a Ordeffi do Dia. na forma do art 340, inciso 
n, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ponopeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, oficio que vai ser lido pelo 
Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

GovernO do Estado do Amapá 
Gabinete do Governador 
OfiCIO N• 324/89/GOV/AP 

Brasília, 23-8-89 
Excelentíssimo Senhor 

---Senador Nelson Carneiro 
MD. Presidente do Senado Federal 

Exffi9 Senador: 
A L~i de Dlretrizes Orçamentárias - LDO, 

para o éxercído de 1_990, datada de 10-7-89, 
estabelece em seu artigo 58 que os Orça
mentos para os Estados do Amapá e Roraima 
deverão ser, excepcionalmente, aprovados pe
lo Senado Federal, sendo considerados, no 
que couber, conforme o § 1" do referido artigo, 
os prazos, o formato, o nível de informações 
e demais disposições aplicáveis ao Orçamen-
to da União. . 

Ocorre, Senhor Presidente, que o Orçamen
to específico para cada um desses dois Esta
dos, é elaborado com base em dados e valores 
estabelecidos no Orçamento da União, que 
ainda está em fase final de elaboração na Se
cretaria de Orçamento e Fmanças da Seplanl 
PR, fato que somente agora permitiu a libera
ção dessas informações essenciais. 

Permitá:-me, Senhor Presidente, respeitosa
m-ente, aludir o fato de que com 'exceção do 

Amapá, Roraima e Distrito Federal, todas as 
demais_ unidades da Federação têm como 
prazo final para ingressar com seus Projetas 
de Leis de Orçamento nas respectivas Assem
bléias Legislativas, o dia 30 de setembro próxi· 
rilo, o que lhes permite obter do Orçamento 
da União as informações pertinentes e indis
pensáveis às su~s_propostas, como ainda lhes 
concede tempo suficiente para um trabalho 
coerente e compatível com as suas necessi
dades e diretrizes. 

Vale ainda destacar, que o Estado do Ama· 
pá, diante da necessidade de obedecer as 
mesmas disposições do Orçamento ~a União, 
deverá processar o seu orçamento no equipa
mento da SOF/Seplan contando tanto com 
o indispensável assessoramento técnico da
quela Secretaria, como com a permissão para 
o acesso ao sistelJ!a de processamento de 
dados utilizado na elaboração orçamentária 
do governo federal. 

Neste sentido, convém assinalar que o ele~ 
vado nível de comprometimento do aludido 
sistema em relação aos trabalhos pertinentes 
ao Orçamento da União para 1990, impos
sibilita o acesso do Amapá àquele Sistema, 
pelo menos até o dia 15~9-89, conforme infor
mação prestada pelo setor competente da Se
cretaria de OrÇamento e Finanças - SOF. 

Diante do exposto e apoiado na sábia excep-
cionalidade implícita no já referido art. 58 § 
1'~', da LDO, ao afirmar que serão consideradas 
no que couber, todas as disposições aplicáveis 
ao Orçamento-da União, venho, com o devido 
respeito e acatamento, solicitar a Vossa Exce
lência que seja prorrogado até 30 de setembro 
próximo, o prazo pa\'a o Estado do Amapá 
encaminhar a essa Casa de Leis, .o seu Projeto 
de Lei Orçamento para 1990, para fins de 
apre<::iação e aproVaÇão. 

Valho-me da oportunidade para apresentar 
a Vossa Excelência protestos de minha eleva
da estima e consideração. -Jorge Nova da 
Costa,. Govemadõi'. --

O SR. PRESIDEI'I"I"E(Pompeu de Sousa) 
-A Presidência determina o encaminhamen
to do oficio que acaba de ser lido à Comissão 
Mista de Orçamento. para informar a respeito. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEfiADO. 
RES: 

Aureo Mello __:_ Ronaldo Aragão - João 
Menezes_ - Hugo Napoleão - Cid Sab6ia 
de Carvalho - Raimundo Ura - Mansueto 
de Lavor- Diva! do Suruagy -João Calni.on 
- Jamil Haddad - Nelson Carneiro - Fer
nando Henrique Cardoso - Maurício Corrêa 
-Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está terminada a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 12, de 198'9 (n~ 
1.032!83, na Casa de origem), que altera 



Agosto de 1989 

a redação do art. 132 dei I.:el-ri"' 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, tendo 

PARECER, sob n• 146, de 1989, da Co· 
missão 

-de Constituição, Justiça e Odada
nia, pela constitucionalidade e juridicida
de, nos termos de substitutivo que ofe
rece. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem prefe
rência regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados~ (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado _o substitutivo, fica prejudicado o 

projeto. -
A matéria irá à Comissão Diretora, a fim 

de ser reáigido o vencido para o turno suple
mentar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N• 1-CC".l (SubstitutiVo). 
Ao Projeto de Lei da Câmara n"' 12!89 

Dá nova redação ao art 132 d_a Lej 
n? 5.869. de 11 de janeiro de 1973 -
C6digo de Processo Civil. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art 1• O art. !32 da Lei n• 5.869, de II 

de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil- passa a vigorar çom a seguinte reda
çáo: 

"Art 132. O Juiz, titular ou substitu
to, que concluir a audiência julgará a lide, 
salvo se estiver convocado, licenciado, 
afastado por qualquer motivo, promovido 
ou aposentado, casos em que passará 
os autos ao seu sucessor. 

Parágrafo únJco. Em qualquer hipó
tese, o Juiz que proferir a sentença, se 
entender necessário, poderá mandar re
petir as provas já produzidas." 

Art 29 Esta lei entra em vigõf-na data de 
sua publicação. -

Art Jt Revogam-s_e as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 62, de 1988, -de iniciativa 
da Comissão Diretora, que institui a grati
ficação' de Natal, tendo 

PARECER, sob n• 149, de !989, da Co· 
missão 

-de Ccnstitulçáo, Justiça e Cidada
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e, no mêrito, favorável, com Emenda qu~ 
apresenta, de n9 1-CCJ. 

Em discussão o projeto e a emenda, em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a paJavra, encerro 
a discussão. 

Em votação ô projeto.- sem prejuízo da 
emenda: 

Os Srs. SenadõreS que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

_É _o seguinte o projeto aprovado. 

" PROBO DE RESOLOÇÃO 
N• 62, DE 1988 

(Da Comissão Diretora) 

Institui a OratiDcaç§a-tk: Natal. 

Art. 19 É instituída a Gratificação de Natal 
a ser concedida no mês de dez_embro de cada 
ano, aos ocuparifes de cai-gos_ do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal. 

§ }9 A Gratificação de Natal correspon
derá a 112 (um doze avos) da remuneração 
dO serVidor, referente ao mês de dezembro, 
por mês de efetivo exercício no ano, conside
rando~se como mês integral, a fração, igual 
ou superiOr a 15 ( quirize) dias. 

§ 29 QuandO, durante o ano, o servidor 
exercer mais de um cargo ou função, a gratifi
cação será calculada de acordo com a remu
heril_Ç"ãO coi-respondente a cada um deles no 
mês de dezembro. 

§ 39 No mês _de junho de cada aoo será 
paga, como adiantamento da gratificaç8o, 
metade da remuneração correspondente a es
se mês. 

§ 49 O servidor demitido não fará jus à 
Gratificaçêo de Natal, ficando obrigado a resti

tiiír õ ãdiantamento recebido. 
§ 59 Para os efeitoS de pagamento de Gra

tificação de Natal, considera-se comO" de efeti
vo exercido os afaStamentos do servidor em 
virtude de: 

l-férias; 
fi-recesso; 
m- casamento; 
IV-luto; 
V- doação de sangue; 
VI- registro de filhos; 
VIl- convocação para o serviço militar; 
VIII- júrl e outros serviços obrigatórios por 

lei; 
1X -licença especial; 
X- licença à gestante; 
XI -licença para tratamento de saúde; 
xn- missão de estudo no País ou no es-

trangeiro, quando o afa.stamento houver sido 
autorizado com ônus para o Senado Federal; 

XIU- exercício nos Serviços dã União, Es
tados, Distrito Federal ou Territórios-Federais, 
quando o afastamento houver- sido autorizado 
com ónus para o Senado Federal; ... 

xrv- doença comprovada em inspeção 
médica, nos termos_ do parágrafo único do 
art 362 do Regulamento Administrativo. 

Art. 29 A Gratificação de Natal é devida 
aos inativos em valor iguaJ aos proventos do 
mês de dezembro, apUcando-se-lhes o dispo5'" 
to no § 3 9 do artigo anterior. 

Art 39 As depesas decorrentes da aplica~ 
ção desta resolução correrão _à _conta dos re~ 
cursos financeiros alocados ao Senado Fe
deral. 
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Art. 4~ Fica a Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal autorizada a republicar o 
Regu1amento Administrativo d_o Senado Fede
ral, com as alterações nele introduzidas até 
a presente data, renumerando os artigos, se
ções e s-ubseções modificadas. 

-Ait. -59 Esta resolução entra em vigor na 
áata de sua publicação. __ _. , 

Arl:. 6~ ·-Revogam-se as disposições em 
contrário. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Em votação a emenda. 

Os Srs. Senadores· que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. , 
A emenda irá à Comissão Diretora, para 

a redação fmal. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDAN• 1-CC".l 

Acrescente-se ao art 1 ~ o seguinte pará
grafo, mantendo-se e renumerando-se os sub
seqüentes: 

"Art. 1" ............. ·---~--"-.. --
§ 49 O servidor exonerado a pedido 

perceberá a gratificação na proporção es
tabelecida no § 19 deste artigo, calculada 
sobre a remuneração do mês da exone
ração e compensada a importância rece
bida a título de adiantamento." 

. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

··-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n~ 51, de 1989 (apresen
tado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer 
n~ 152, de 1989), queaiifuiiza a Prefeitura 
Municipal de Bonito, Estado de Pemam~ 
buco, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
80.84a;I7 (oitenta mil, oitocentos e qua
renta e oito e dezessete centésimos) de 
Obrigações do T escuro Nacional -
OTN. 

Sobre a mesa, emenda que será lido pelo 
Sr. }9 Secretário.-

É lido a seg1,.1inte 

EMENDA N• I (de Plenário) 

Oferecida aa Projeto de Resoluçãa n? 
51, de 1989. 

Substitua·se, na ementa e no art 1 ~ do pro
jeto as expressões "cruzados" e "80.848, 17 
OTN" por .. cruzados novos"' e "675.819,21 
BTN". 

Justlllcação 

ALei nq 7.730, de31~1-.89 extinguíu o cruza
do e a OTN. Não pode assim o Senado aprovar 
Resolução autorizando Estados e Municípios 
a contrair empréstimo em cruzados e referen
_ciadqs a um título _inexistente. 

A ~orreção dos valores poderia ser feita de 
duas formas, a saber: 
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1~' -pela mera substituição 00 padrão mo
netário, tomando-se por base .os valores ,em 
1•-2-89, ou seja 1 OTN = NCz$ 6,17 e = 
BTii = NCz$ 1,00. 

Desta fonna Estados e_ M.unicípios seria_m 
prejudicados pelo expurgo integral da inflação 
de janeiro no cálculo na correçâo dos valores, 
e teriam - todos eles - que voltar a esta 
Casa solicitan~ compleinentação dos em
prêstimos. 
~-Pela correção em índice idêntico ao 

que está sendo utijizado. pe~a Caixa Econô
mica Federal para con'eç8o dos ·orçamentos 
de financiamento já apl'ovado·e para os ainda 
não submetidos à apreciação do Senado, qual 
seja utatzanoo.se o valor de conversão da pri
meira aHemativa multipllcadopor 1,3548, cor
respondente ao INPC de janeiro, forma que 
parece mais razoável. O valor em OTN é, os
sim multiplicado peloproduto(6,17 X 1,3548). 

Aprovada a presente emenda passa a Co
missão de Assuntos Econômicos a dispor de 
orientação segura para efetuar a correção, nos 
projetes em tramitação nesta Casa, mesmo 
antes de vir a Plenário. 

Por estas razões contamos com o apoio 
dos nobres Senadores. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1989. 
-Senador Fenumdo Henrique Cardoso. 

O SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em discussão o projeto e a emenda. (Pau
so) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, com emenda, a ma
téria volta ao exame da Q:lmlssão competente. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Item 4: 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 
1984 (rt'32!79, na Casa de origem), que 
altera a redação do art. }9 da Lei n9 5.958, 
de 10 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre a retroatividade da opção pelo regi
me do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o pare(:er. 
rf' 58, de 1989, da Comissão de Constituiç~o. 
Justiça a Cidadania, declara prejudicadq o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n9 
32, de 1984. (PaU$0.) ~ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem5: 

Projeto de Lei do Senado n9 4 de 1967, 
de autoria do Senador Divaldo Surua_gy, 
que dispõe sobre as medidas de incentiVo 
e amparo à família, institui o sistema· de 
compensações diferenciais, regula o res-
pectivo fundo, e dá outras providências. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alinea 
a, do Regimento Interno. e conforme o Parecer 

n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1987. (Pau-
sa.) ~~- ~ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se à apreciação do Requerimento 
n9-439, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei da Câmara n" 34, de 1989. 

Em votação o-requerimento. 
Os Srs. Se~dores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre~ 

ciaçâo da matéria. 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados n9 34, 
de 1989, n9 3.1 06189_, na Casa de origem, 

-de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre a criação de 
emprego nas Escolas Técnicas Federais, 
e dá outras providências. 

Dependendo de parecer da Comissão 
--de Educação. 

Solicito ao hobre Senador João QU~ 
mom o parecer da Comissão de Educa
ção sobre o projeto. 

O SR.. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Para 
emitir parecer.) • Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O Senhor Presidente da República, pela 
Mensagem n~0/89, com base no art. 61 da 
Constituição Federal, submete à deliberação 
do Congresso Nacional o Projeto de Lei em 
epígrafe, que .... dispõe sobre a criação de em
pregos nas Escolas Técnicas Federais e dá 
outras providências, acompanhado de EJcpo
sição de Motivos do Senhor Ministro da Edu· 
cação. 

Nos termos dos dispositivos constitucionais 
e regimentais vigentes, a proposição em apre-
ço teve inicio na Câmara dos Deputados, onde 
mereceu lúcido exa_me do ilustre Deputado 
Gastone Righi, que concluiu pela sua apro
vaÇão. 

Dispõe o Projeto de Lei em tela sobre a 
criação de 366 empregos de professor da Car
reira de 1" e 29 Graus e de Pessoal Técnico
Administrativo de Nível Superior, Médio e de 
Apoio, erri número de 896, para as Unidades 
Descentralizadas de Ensino Técnico, vincu
ladas às Escolas Técnicas Federais de São 
Paulo, Pernambuco, Goiás, Santa Catarina, 
Maranhão e Amazonas e aos Centros Federais 
de Educação Tecnológica do Paraná e de Mi
nas Gerais, previstas pelo PROTEC ·Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico 
do Ministério da Educação, respectivamente, 
nas localidades de Cubatão (SP), Petrolina 
(PE), Jataí (GO), São Josó (SC), Imperatriz 
(MA), Manaus (AM), Medianeiro (PR) e Leopol
dina (MG). 

Trata-se de iniciativa inobjetável quanto ao 
mérito, de vez que tais unidades de ensino 
carecem de recui'sõS humanos, em face dos 

diplomas legais que vedam a contratação de 
pessoal para o serviço público, estando impos
sibilitadas até _de funcionar. 

Por outro lado, saliente-se que os dispo
sitivos desse Projeto de L~i em nada contra
fiam os preceitos constitucionais e legais que 
proíbem o aumento da despesa prevista, por
que os dispêndios decorrentes da criação des
ses empregos correrão à conta dos recursos 
orçamentários específicos, previamente desti
nados a-essas instituições pelo Ministério da 
Educação. 

Ressalte-se, finalmente, que o Ensino TéC
nico, conquantO a 'prioridade que lhe está sen
do atribuído desde 1986, pele criação do Pro
grama de Expansão e Melhoria do Ensino Téc
nico - PROTEC, ainda se constitui, dadas as 
reduzidas alternativas de fontes de financia
mento, num dos mais carentes segmentos do 
setor educacional, motivo pelo qual entende
mos deva ser acolhido por esta Casa o Projeto 
de Lei que ora examinamos, para assegurar 
a continuidade dessa progamação e garantir 
que a mão-de-obra qualificada por intermédio 
dessa nova dimensão profissional, obtenha 
uma formação técnica compatível com as ne
cessidades do setor econômico do país. 

Ante o exposto e quan.to ao mérito, opina
mos pela aprovação do Projeto de Lei sub 
examine, sugerindo, dada a nova nomencla
tura constitucional dos niveis de ensino, que 
o art 19 passe a ter a seguinte redação: 

"Art 1" Ficam criadas, na forma dos 
Anexos I, n e lli desta lei, 366 (trezentos 
e sessenta _e seis) empregos de Professor 
da Carreira de Magistério de Ensino Fun
damental e Médio e 896 (oitOcentos e 
noventa e seis) empregos TécriiC:crAdmi
nistrativoS rias Escolas TécniCaS- Fede
rais, visando a atender às suas respectivas 
UNIDADES DESCENTRALIZADAS: 
UNED. DE CUBA TAO- SP, C.INED. DE 
PEIROLINA-PE, UNED. DEJATAI
GO,UNED. DEsAOJOSÉ-SC, UNED. 
DE LEOPOLDINA- MG, UNED. DE IM
PERATRIZ-MA, UNED. DE MEDIANEI
RA-PR e UNED. DE MANAUS-AM.". 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR.. PRESIDEI'!I'E (Pompeu de Sousa) 
-O parecer é favoráve~ com emenda de reda
ção que apresenta 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão~ em turno único, do projeto 
e da emenda. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação 

do projeto, sem prejuízo ·da emenda. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
Em-votação a emenda de redação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovada. , _ _ -' 
A matéria vai à Comissão Dlretora, para a 

redação finaL __ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, o parecer da Comissão Díre
tora ·oferecendo- redação final, que será lida 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o_ seguinte 

PARECfR 1'1• 164, de1989 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei da 
Cãmam n• 34, de 1989 (n• 3.106/89, 
na Casa de origem). 

A Comissão apresenta a redação final do 
Projet;o de Lei da Câmara n~ 34, de 1989 (n~ 

-3.106/89, na C:asa dt oi1geffi}, qUe díspõe so~ 
bre a criação de empregos nas Escolas Técni
cas Federais e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de agos
to de 1989. -Nelson Cameúo Presidente -
Antônio Luiz Maia, Relator, Pompeu de Sousa, 
Aureo .MeDo. 

ANEXO AO PARECER N• !64, DE 1989 

Dispõe sobre a crli1ção de empregos 
nas Escolas Técnicas Federais e dtJ ou
tras providências. 

O Congresso Naciçnai decre~:-
Art. 1 '~' São criados, na forma dos Anexos 

l, II e m desta Le~ 366 (trezentos e sessenta 
e seis) empregos de professores da Carreira 
de MaQlstédo de Ensino Fundamental e Médio 

MINISTÉRIO' DA EOOc.i\éÃO · .. 

SECRETARIA DE ENSINei DE 22 GRAU 

ANEXO I ooCENTE 

----------------~-~---"'-

. e 896 (oítoc-êntos· e iloVenta e seJS) émpregos 
"'Té<:il.icos-Adminfstratiyps nas EsC:olás Tédti..._ 
cas FederaiS.-" vlSãndõ ã atender às suas res
pectivas Unidades DescentraliZadas: UNED de 
Cubatão - SP;· UNED, de Petrolina - PE; 
UNED, de Jataí- GO; UNED, de São José 
- SC; UNED de Leopoldina - MG; UNED, 
de Imperatriz - fv'IA; UNED, de Medianeira 
-PR e UNED, de Manaus- AM... 

Art 2? As despesas_decorrentes da aplíca
. ç~o desta lei correrãO por conta dos recursos 

orçamentárioS ·destinados às _Institu~ões de 
Ensino, éonStãri~ dos anexos desta lei. 

- Art. 39 'Esta lei- entra em ~go~ na da~ de 
s.ua publicação. 

Art. 49 Revogam-se_ as disposições em 
contrário. · _ _ . - -

.. 

·> 

Uitidades Descentra1 izadas Vinculação Quantitativo 

De Ensino Técnico 

I - Cubatão - SP 
2- Petrolina- PE: 
3 - Jataí - GO 
4 --São José - se 
5 - Leopoldina - MG 
6- Imperatriz - MA 
7 - Medianeira -PR 
8 - Manaus - AM 

TOTAL GERAL 

ETF/SP 
ETF/PE 
ETF/GO' 
ETF/SC 

. CEFET/MG 
ETF/Mi\ 
CEFET/PR 
ETF/AM 

60 
~60 

25 
48 
29 
20 
89 
35 

-----·------...;---~sb------
-366 

-------------~-~~ .~-'---"'~"'-'~ ... :: .... :_:_-------2.:.~---------
OOS: ETF "' Escola Técnica. Federal 

CEFET "Centro Federa( de Educacão recnológica 

ANEXO II Tâ:NICO-ADMINISTRA T IVO 

_____________________ ..._ ______ ~-----------------------r,;,. ___ _:_,_ ____ _ 

---------~·;..··"-

Nível Superior 
Nível Médio 
Nível Apoio 

Quantttativo Quantitativo 

Por uni~~~=-·--------'-"-~:~, o_a Un=~-~.;.. . 

25 
52 
05 

20(T 
416 
280 

--------'"---------~"--;_;,;....=::.:;;..;.,;.. __________ . ______________ __;_. __ .,: __ _ 

TOTAL GERAL 

OOS; Unidades 
Uned de Cubatão 
Uned de Petrol fna 
Uned de Jata i 
Uned de São José 

- Vinculação 
- ETf/SP 
- ETF/PE 
- ETF/GO 
- ETF/SC 

,Uned de Leopoldina 
.Uned de Medianeira 
. Uned de Manaus 
.Uned de Imperatriz 

896 

- CEFE.T/MG 
- E:fF/PR 
- ETF/AI.I 
- trF/MA 

' ' ~' 

,-_-:_L 
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!\NEXO I I I 

DETALHAMENTO PESSOAL TtCNICO-AOMINISTRATIVO 
-------------------------~----------------~-------· ____ :._ ___ _ 
Categoria funcional Quantitativo 

Por Unidade. 
Quantitativo 
Para 08 Uned 

--~----·--· --------
NiVEL SUPERIOR 

-Assistente SOCial 
- Bibliotecãrio 
-Pedagogo/Supervisão goocaci.onal 
- Pedagogo/Orlentacão EdUcacional 
- Médico 
- Odcntólogo _ _ . 
- Técnico em Assuntos Educ;:?JcionaiS 
-Administrador 
-Psicólogo 
-Contador 

oz· 
02 
03 
04 
03 
02 
06 
01 
01 
01 

16 
. 16 

24 
32 
24 
16 
48 
08 
08 
08 

SUBTOTAL 
25 --'------·~~---------

categoria Funcional 

NfVEL t.ÉDIO 

Quantitativo 
Por Unidade 

- Aux i 1 lar de Enfermagem 04 
-Auxiliar de Assuntos Ed.Jcacionais 06 
-Assistente em Administração 14 
--Técnico de Audiovisuais 02 
-Técnico de Contal:!llidade · 01 
- oat i lógrafo - 09-
- Motorista - 02 
- Vigi Jante 06 
- Digitador 01 
-Operador de Teleimpr;-essora 01 
- Mecãn ico da Auto 01 
- Técnico em Secret_ariàdO_ 03 
-Desenhista Técnico/~peclal id~de 01 
- Técnico em Eletricidade 01 ----------'---=--
SUBTOTAL 52 

Quantitativo 
Para ·os Unect 

32 
48 

112 
16 
08 
72 
16 
48 
08 
08 
08 
24 
08 
os 

"416 
---------------------"----~--~-· 

categoria funcjonal Cuant itativo 
Por -un 1 dade 

Quantitativo 
Para 08 Uned -----------------· 

NÍVEL APOIO 
- Porteiro _ 04 
- Ccr'lt ínuo 04 
-Auxiliar de Arfes Gráficas 03 
- Auxiliar de Laboratório 02 
- Encanador 01 
- Marceneiro 01 
- Pedreiro 01 
-Pintor ·a1 
-Auxiliar de Eletrlcista 02 
- Servente de Limpeza 10 
- Operador de Mâq~.,~ln~ Copiadora 02 
-Telefonista 02 
- carpinteiro 02 

22 
32 
24 - --fs 
01l 
03 - ~-oo 

08 
16 
80 
16 
16 
16 

---------'--~' 
SUBTOTAL 35 
------------------~----· 

280 

896 TOTAL GERAL 112 -----------------------.----------.------· -------------------

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, en<::erro 
a discussão. 1 

I 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam ·que"tram 

permanecer ~ntados. (Pausa., 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Passa~se à apreciação çlo Requerimento 
n9 440, de urgência, lido no Expediente para 
o Projeto de .Lei da Câmara n9 35, de 1989. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer selltados. (Pausa.) 
AproVado. 
Em c-onseqüência da aprovação do requeri

mento, passa-se à discussão da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 35, de 1989, n9 
3.108/89 na Casa de origem·, de inl<::iativa 
do Senhor Presidente da República, que 
altera disposições do Plano Único de 
Oassi9cação e RetribUição de Cargos e 
Empregos, aprovado pelo Decreto n9 

94.664, de 23 de julho de 1987. 
Dependendo de parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadanta. 

· Solicito do nobre Senad9r, Cid Sab«;)ia de 
carValho 6-pãrecer da_ Comissão, de: Çonsti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. GD &IBÓIA DE CARVALHO 
PRONUNCIA DJSCaRSO Q([E, ENTRE
aGE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 

· J>{]/3UCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRÉili>EritE (Pompeu de Sousa) 
- Q parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria·, pas
sa~se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Em diswssão. (Pausa.) 
Não havend9 quem peça a palavra, encerro 

a discussão~ - - - - -
Passa-se à votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
A matéria vai à sansão. 

É O 5eg'uinte· ó projeto aprovado-

PROJETO DE LEI CÁMARA 
... 1'1• 35, DE 1989 -
(n• 3.108/89, na Casa de origem) 

(De inic:-iativa do Senhor Presidente da Re
pública) 

Altera disposições do Plano ánico de 
GassffiCllç9o e Retribuição de Cargos e 
Emprego aPiovado pelo Decreto n' 
94.554, de23dejulhode 1987, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l 9 O § 19 e as alíneas a e b do § 

59, do arl31, do Plano Único de aassiftcação 
e Retribuição de Cargos e Empregos, apro
vado pelo Decreto no_ 94.664, de 23 .de julho 
de 1987, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art.31 ........................................ ___ _ 
§ 19 Os Vencimentos ou salários dos 

dem~is níveis são determinados mediaO~ 
te a variação dos valores fixados neste 
artigo à razão de 5% (cinco por-cento), 
dentro da mesma classe. 

·-.......................... ---·--·--.. 
§ 5• ........................ __ , ..... __ , ___ ,_,,_ 
a) de 50% (cinqúenta por cento) do 

salário básico correspondente ao regime 
de 40 (quarenta) horas semanais de tra~ 
balho, para o docente do ensino superior; 

b) de 30% (trinta por cento) do salário 
básic:-o correspondente ao regime de 40 
(quarenta) horas semanais de trabalho, 
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para o docente do ensino de 1~ e 2-;o 
graus." -

Art. 29 os· efettos fmanceiros decorrentes
desta lei são devidos a partir de ]9 de junho 
de 1989. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl49 Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Vota-se à lista de oradores. Há inscrição 
de quatro oradores como üder. Coricedo a 
palavra, inicialmente, ao Uder do ?~-~.Sena
dor José FogaÇa, porque S. EJc9 tem uma bre
víssima comunicação a fazer. 

Antes, porém, a Presidência comuntca que, 
nos termos do arl254, do Regimento Interno, 
por ter recebido parecer contrário, quanto ao 
mérito, da Comissão à que foi distribuído, de
terminou-o arquivamentO do Projeto de Lei 
do Senado l1'184, de 1988; de autoria do Sena
dor Itamar Fraricb; que define o crim.e d~ ~rtu: 
ra. e dá oútras providências. 

De acordo com o disposto do parágfafo 
único do art. 254, fica aberto 6-Prazo de 48 
horas, a partir deste momento, para a inlei)JO
sição de recursos de 1/1 O dos Membros do 
Senado, no sentido da tramitação do projeto. 

O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Presiden
te, sou o primeiro inscrito, como Uder, no 
livro. De maneira que eu pediria a V. Ex!' fizesse 
cumprir o livro, pois não fui consultado. 

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Como se tratava de uma comunicação bre
vfssima, se V. Ex' é igualrhehte breve, V. EX' 
realmente tem a palavra, e, logo em seguida, 
darei a pa1avra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na atua1idade, a ecologia é 
osimbolo da defesa da natureza, e brevemente 
se tomará a ideologia que governará o mundo. 

Uma conferência que reuniu, em junho de 
1972, em Estocolmo, representantes de 113 
países para debater os efeitos nefastos do 
crescimento populacional e da dilapidação 
dos recursos naturais sobre o meio ambiente 
é considerada o marco inicial do movimento 
ecologista, que hoje se espalha por todo o 
mundo e que está se transformando numa 
espécie de nova ideologia com mühares de 
seguidores. 

Os integrantes deste movimento- conhe
cidos como ambientalistas, ecologistas ou ver
des - são considerados os herdeiros espiri
tuais dos ruppies que na década de sessenta 
combatiam as guerras, como a do Vietntí, com 
um slogan: paz e amor. Estas preocupações 
pacifistas, nwn mundo ainda imerso na cha
mada guerra fria entre os blocos do Ocidente, 
capitaneado pelos Estados Unidos e do Orien
te pela União Soviética, vieram na luta para 
evitar a destruição do meio ambiente. 

Rapidamente, o movimento se espalhou pe
lo mundo, no mesmo ritmo acelerado em que 
avançavam os estudos científicos para avaJiar 

o impacto do mundo moderno sobre os rios, 
as terras e a atmosfera. 

Uma das descobertas mais chocantes no 
final da década de 1970 quando se soube 
que o CFC (carboHuorcarbano), usado na re
frigeração e nos aerosóls, estava d<istruindo 
a camada de ozônio da atmosfera e contri
buindo assim para a aceleração do efeito-es

- tufa. Neste meio tempo, tivemos grandes ca
tástrofes ecológicas que comoveram a opinião 
pública mundial: os vazamentos de material 
radiotivo nas usinas nucleares de Chemobyi, 
na União Soviética, e de Three MiJe Islands, 
nos Estados Unidos; de material poluente, nu
ma indústria química em Bhopal, na fndia, 
e, mais recentemente, o derrame de toneladas 
de petróleo no Alasca, sem falar na comoção 
causada em nosso Pais pelo problema do cé
sfo-137 em Goiânia. 

Força política incontestável, oS ecologistas 
têm assento hoje nas Câmaras dos mais ricos 
países do mundo. Na última eleição para o 
Parlamento Europeu; em junho, elegeram 39 
representantes contra os vinte que possuem 
anteriormente. O númerO só não foi maior, 
porque os verdes ingleses, embora obtendo 
15% (quinze) por cento dos votos. não pude
ram fazer parte da representação de seu País 
naquele parlamento. 

Ao mesmo tempo, reúnem recursos e tor
nam-se acionistas de importantes grupos eco
nómicos para ter voz em suas assembléias. 
Assim fizeram os norte-americanos numa as
sembléia da Exxon. O mesmo se deu com 
os ecologistas italianos que compraram ações 
da Montedison, principal indústria químka da
quele pais, para exigir maiores investimentos 
no controle da poluição. 

Fofain os verdes que levaram o BID (Banco
lnteramericano_de Desenvolvimento) a decidir 
que serão ouvidas as _entidades ambientais 
brasileiras antes da liberação de financiamen
tos para projetds governamentais que possam 
ter reflexos no meio ambiente. Dentro deste 
mesmo contexto, os grandes grupos finan
ceiros japoneses que investem no Ocidente 
estão dirigindo seus recursos para aquelas 
empresas que, nos seus projetes, têm especial 
cuidado com a preservação do meio ambien
te. 

A preocupação com o equilíbrio ecológico 
não é exclusividade do chamado mundo oci
dental. Os países do leste europeu também 
estão sendo sacudidos pela onda verde. Em 
junho deste ano, reuniram-se em Praga, capi
tal da Tchecoslaváqula, representantes da 
União Soviética, Alemanha Oriental, Polônia, 
Hungria e T checoslováquia para buscar for
mas de cooperação no combate à poluição 
atmosférica. Na União Soviética, os ambien
talistas colocaram um representante no Con
gresso dos Deputados do Povo; Zigmas Vais~ 
vila, Lituano, eleito em março passado. 

A região fronteiriça entre Polônia, Alemanha 
Oriental e Tchecoslováquia- responsável pe
la produção de 40% (quarenta) por cento do 
carvão mineraJ da Europa - é considerada 
wna das áreas mais poluídas do Planeta. Ou
tros problemas ecológicos de monta, registra-

dos na União Soviética, são a lenta destruição 
do mar Arai, que já perdeu 60% (sessenta) 
por cento do seu volume, e a poluição do 
lago Baikal. 

- Sr. Presidente, Srs. Senadores, uina das 
maiores conquistas deste processo mundial 
de conscientização foi, sem dúvida, a melhoria 
dos estudos sobre as condições ambientais, 
bem como para a identificação das maiores 
fontes de poluição. Além disso, levantamentos 
técnicos vêm apontando alternativas para a 
correção dos desvios observados. 

Para se ter uma idéia da atuação do homem 
sobre a natureza -especialmente no seu es
forço louvável de produzir sempre maior-vOlu
me de alimentos, com maiores índices de pro
dutividade- basta_dizer que a soma do pro
duto interno bruto de todas as nações_ é hoje 
da ordem de US$ 13 trilhões (treze trilhões 
de dólares), o que representa um cresciinento 
de 50 vezes nos cem últimps anos. OutrO dado 
igualmente significativO se refere _à população 
do planeta: somos hoje 5 bühões de seres 
humanos. O aumento populacional é maior 
nos países em desenvolvimento. Estima-se, 
por exemplo, que a América do Sul terá_no 
ano 2000 cerca de 80 por cento de sua gente 
morando nas cidades, enquanto o índice de 
urbanização em 1935 era de apenas 36 por 
cento. 

Para alimentar esta gente toda, os países 
têm se esforçado ao máximo para deseriVoJver 
novas técnicas agrícolas e têm obtido sucesso 
crescente. No Brasil mesmo, temos registra
dos sucessivos recordes nas safras de grãos. 
A produção mundial de cereais anda atual
mente em tomo de um bühão e oitocentos 
ma toneladas, volume duas vezes e meia maior 
do que o registrado em 1950, Este aumento 
de produção, estimam os técnicos, çontinuará 
nas próximas décadas, na ordem de 3 ou 4 
por cento ao ano. Paradoxalmente, o número 
de pessoas que passam fome também tende 
a se elevar, já que_em todo crescimento social
mente perverso há uma concentração de ren
da 

Outro dado que jamais pode ser negligen
ciado, quando se fala em ecologia, é o que 
diz respeito à industrialização. O salto na pro
dução das indústrias, nos últimos quarenta 
anos, foi impressionante: hoje se produz sete 
vezes mais do que em 1950. 

Paralelamente ternos as dificuldades nasci
das da miSéria, como os sistemas de esgoto 
sem tratamento, as indústrias com baixo n(vel 
de modernização, a depredação antieconômi
ca de riquezas naturais, a favelização, a defi
ciência educacional e o avanço sem planeja
mento das fronteiras agrícolas. 

Alinhamos alguns dos pdnclpais aspectos 
da questão do melo ambiente em nossos dias, 
para concluir que os problemas têm origem 
tanto no crescimento e na abundância quanto 
no atraso e na pobreza, na destruição das fio
restas e da camada de ozônio, na poluição 
de mar etC. -- --

O problema de proteção ao meio ambiente 
diz respeito a todos os países do mundo, sejam 
ricos _ou sejam pobres. Habitamos todos a 
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me~a terra, que queremoS preservar e, se 
possível, entregar melhor aos nossos desCen-
dentes. , ' - -

ConsideramOs descabida qualquer tentativa 
no sentido de transformar os países em dese"n
volVimento, no caso eSpecífiCo O-Brasil; nó 
grande vilão da luta ecológidt. Todos têm sua 
parcela de culpa, da mesma forma.que todos 
têm o dever de adotar medid~ que protejam 
a natureza, embora não possamos deixar de 
assinalar a destruição predatória que se inicia 
na re~iã<) àm8zõhica, coin' diVulgação estapa
fúfdia em 'todo o muilàd. · '_ 

A Preocupaçao com o· meto ambiente n~ o 

Europá e EStadosUnidos·é hoje tão forte que 
as embilixadas brasileiraS tendem a manter 
em seus quadros um dij)lorhata especializado 
em questões ecológicas para atender às insti
tuições ambientalistas, que a todo o momento 
se dirigem às autoridades brasileiras, inçlagan~ 
do soluções Para as questõés ecológicas. 
' Est'a-poSíÇão da diplomada brasileira tem 

multo a ve"r corh o'notidário internacional. Na 
medida em que_acabam 'os conflitos armados 
entre Irã 'e Iraque e a inVasão soviética rio Af~
Qánistão, os jórnais dé todo o mundo dão mais 
espaço à ecblogia. o noUciáHo sobre o conflitO 
de terras, às vezes· com morte, na região ama"
zônica, corre o mundo e revolta os ambieci
taJistas de todas as latitudes. Po!JCO depois 
o-derrame do óleo petroleiro Valdez, np AlasCa 
....:.... ·ganhava as· página~· ~os periódicos do 

'níurtdo ínteíto, · · 

· i::~rrentrevista a9 J~s:n_aJ do BrasD, na edi
ção de 21 de maio deste ano..._ o nosso embai
xadór em Washington, Marcílio Marques Mo
relrâ, disse que "o Brasil, pela extensão- de 
suas florestas e pela superfície ainda intocada 
de sua natureza, tem na questão ecológica 
um trunfo fundamental". Analisando especifi
camente o problema da Amazônia, o embai
xador comentou que, apesar de nos acu~rem 
de devastadores, "iodOS o$ estUdos feitos 
mostram que o desrhatamentQ da AmazÔnia, 
em tennos de danos causados à camada de 
ozônio da terra, não-chega aos pés do prejuí
zos provocados pela_ polufção das indústrias 
dos países rfco_s. A questão do desma~m~n.to 
da floresta tropical é legitima e merece s_er 
discutida. Mas a poluição dos pai ses mais dc:..óS 
também precisa ser debatida... _ _ 

Traçado um painel do movimento de con~ 
cientização e<:ológtca, a nível mundial, te~e_re
mos ·considerações_sobr_e o tema em nOSso 
pais. Embora essa_ preocupação não alcari_c::_e 
os índices registrad~ nos países ricos - es~ 
pecialmente porque, em nosso cotidiano. en
frentamos problemas bem mais pungentes, 
como: a fome e as d_e_ffçiênciaS nos sistemas 
educacional e de saúde - temos hoje um 
grande número de entidades ambientalistas. 

A questão ecológiCa brasileira não se_ res:U~ 
me às queimadas de_ _flores~_s,__g_mbora est_e 
seja o principal problema e o que está cotidia
namente nas telas dos aparelhos de tevê, e 
nas primeiras páginaS dos jornais do 6~a.sil_ 
e do exterior. 

Num belo trabalho de reportagem que rea1i~ 
zou por ocasião do transcqrso .da Semana do 

Meto Ambiente e que publicou no dia 11 de 
junho- dó corrente, o Correio Brasjh'ense fez 
uma radiografia dos problemas ecológicos en
frentados hoje por nosso País. Sem preocu
pação de estabelecer níveis de gravidade entre 
eles, vamos arrolar aqui alguns dos mais la
mentáveis: deStruição de lagoas e áreas de 
mangue, de dunas; poluição das águas, des
matamento e poluição do~. 

Destacamos Wnda que as grandes queima
das de florestas_ têrn ·sido apontadas como 
responsáVeis pelas chuvas ácidas, embora ain
da n~o ·exista a comproVação cienti'ficá de tal 
afirmaç:_ão.' Num estudo fei~o pelo jornal fran
cês L 'Express q--Brasil é apontado como o 
maior causador de emissQes de dióxido de 
carbono por desflorestamento, coin 336 rOi.;. · 
lhões de toneladas em 1980, seguido pela In
donésia (_192 milhões) e_ Colômbia (123 mi
lhões), O que se esquecem é qUe aS flOrestas 
do murid6; na sua quase totalidade, foram 
destruíd~$_ e transformadas em ·potenciais 
agrícolas ?V pecuãrias. E riós ·não podemos 
produrir o-que nec"ess'itarilos para nossa ali· 
mentação? 

~ Felizmente, cientistas do lm>tituto <.le Pes
quisa Espacial (lnpe), de São_ José d_os Cam
pos, constataram que a área de queimadas 
na ar'naiôhia brasileira r_egistra uma tendência 
a decrescer. No ano· de 1987, a área incen
diada foi de 204 mil qwlômetros quadrados. 
caindó para 121 mil quilómetros quac;irados 
no afiO pàssado. 

Sr'. Presidente, Srs. Senadores, abordemos, 
por fim, a questão pelo ângulo que· mãis nos 
intere~a neste.momentç:_ a preseiVação deste 
ünenso patrimônio biológico que é a floresta 
amazônica. 

-A Amazônia é tão grande e comple>tél que 
não aceita definições, muito merios simplifi
cações. Mas_ vamos aqui tentar dizer o que 
ela representa para a humanidade: 1!20 (um 
vigésimo) da superfide terrestre; 4/10 (quatro 
décimos) do território sul-americano; 3/5 (três 
quintos) das terras brasileiras e 1/3 (um terço) 
das reseiVas mundiais de florestas latifoliadas. 
Quantificar as suas riquezas seria tarefa ainda 
mais ingrata, mas basta dizer que só em ma
deiras nobres a Hiléia vale mais de um trilhão 
de dólares, sem contar que é o maior banco 
de espécies animais é vegetais do mundo. 

Há dez anos_, já prevendo isso, apresenta
mos Projeto de Lei n" 1.1 08, de 1979, na Câ
mara dos Deputados, pedindo que a floresta 
amazónica fos_se declarada mo_numento na
tural. 

- :'Propúnhainos naquela época, quan
do o assunto jamai$ entrava na primeira 
página dos jornais, que dois terços da 
floresta fossem mantidos intocadoS. Di~ 
zfani.os então: ""- valorização da região 
amazôniça precisa ser feita, mas não ao 
custo de sua devastaçãO. E é a Sua d.evas
tação que -estamos aSsistindo:-ações ina
dequadas e mesmo ·clandestinas des
troem a floresta, Sem levar em Conta os 
danos que reSutlarâo para a própria flo
resta, para o solo, a fauna e o equilíbrio 
ecoJógico". E prevíamos:. "a conquista da 

amazônia tenderá a se: acelerar e a se 
exPandir. À medida ém que assistimos 
a este processo sem uma palavra Ou um 
grito de alerta, em face dos riscos a que 
a região está cada vez mais exposta, està~ 
mos participando de sua extinção, por 
omissão." E concluíamos:_ '.:,Urge, pois, as
sumirmos iniciativas no sentido de pre
servar a floresta amazónica em benefido 
das _gerações atuals e futwas. Para coli
mar tal _objetivo, é oportuno e inadiável 
que a floresta amazônica seja reconhe
cida como monumerito natural e d(Jis ter
ços de sua área declaf9do.s rese-rva de 
regiões virges, o que nada prejudicará as 
atividades de_ inve_~g~ção_cientffica, estas 

_.sim, fundameíl~~S-e ir?disPe:nsáve:is'." 

Dez anos passados, -defrontamo-nos hoje 
com um quadro previsto, de uma brutal des
tndção. 

Hoje, como naquela época, acreditamos 
que os homens públicos têm de tomar uma 
atitude corajosa e radical. Radical no sentido 
de reverter totalmente o que vem ·oc:órrendo 
naquela região nestes últimos tempos. Cõra
josa porque é preciso enrrentar interesses dos 
mais poderosos. _ . . _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fmalizando, 
comunico que entregaremos à Mesa destaCa
sa _projeto de lei que visa a defesa da floreta 
amaz.ônica e para o qual peço a compreensão 
e a aprováçâo por todos os Srs. Seria:dore~. 

(Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Conce_do a palavra, para breve comuni
cação, ·ao nobre 'Senador José FogaÇa,- que 
ficará como Uder. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMiiB - RS. 
Como üder. Para breve comuniçlição. Sem 
revisão do orador j - Sr. Presidehte, SrS. Se~ 
nadares, fizemos chegar à Mesa deSta ~Casa,_ 
hoje, projeto de lei que regulamenta o art. 187 
da Constituição Federal, que trata da política 
agricola, este problema tão premente e tão 
vivo neste País, oil.de essa política do Governo 
Federal dura, às vezes, apenas uma semana • 
e o perto do de planejamento dos que inve~ 
e dos que produzem, nesta área, é extrema~ 
mente curto, exíguo, sem possibilidade de ter 
certezas quanto ao futwo. É absol.titã.mente 
imprescindível, absolutamente necessário 
aquilo que a COnstituição propõe: urna lei agrí
cola que venha a criar todos os instrumentos 
e todos os mecanismos para qué se possa 
ter, dentro desse setor tão fundam~ntal, as 
ações e os instrumentos indispensáveis ao pla
nejarhento agrícola, à pesquisa e à tecnologia, 
à a~ststência técnica, à extensão rur~ •. à.infor
roação, ao crédito_ rural, fundiário e habita~ 
cional e ao seguro agrícola. _ , _ 

-Portanto, o que quero neste mqinéntQ, Sr. 
Pi"eSfd~iÍte, é ressaltar que o plojeto ~e ora 
apresen-tanio:s -vOita~se para os que Plantam, 
para os que produzem, mas tambêrU volta-se 
para aqueleS que Consomeril;- op tr;:t.Palhado
res das cidades e dos campos, aqueles que 
mais necessitam de uma política agrfcola, e 
são os que precisam de alimentos baratQs. 
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E a verdãde e que as pequenos e médios 
agricultores, os que mais têm necessidade dis
so, nunca tiveram no nQsso País "o abrigo 
e o suporte de uma política agrícola definida 
e duradoura, capaz de permitir o investimento 
e o planejamento a longo prazo. Os mais atin
gidos e prejudicados pela ausência de uma 
política para o setor são justamente os peque
nos, já que o grande pro,dutor sobrevive sem
pre mais facilmente às intempéries económi
cas. A lei agrícola que ora propomos resultei 
de um amplo processo de discussão e elabo
ração, perpassando o universo de 228 mil pro
dutores do Rio Grande do Sul". 

A Fecõtrigo, a -Fed~raÇão _da,S-Çooperativas 
Tritkolas do Rio Grande do Sul, que congrega 
mais de 200 mil fãtTiílias- de-Pe(Juenos e mé
dios produtores rurais, foi a origem, foi o nas
cedouro desse projeto. E as palavras do seu 
Presidente, o ex-Deputado Odacir Klein, hoje 
Suplente de Senador pelo PMDB, são alta~ 
mente exemplares e elucidativas, quando diz 
que é importante colocar o que queremos, 
ou melhor, o que quer a grande maioria dos 
nossos agricu1tares, beneficlários primeiros 
desta lei, é que a lei não sirva apenas aos 
agricultores, mas sirva a toda a Nação. Portan
to, a futura lei agrfcola que está bem próxima, 
dev~ ser uma lei para todo o ~aís, deve ter 
uma visão ampla, nacional, nào ·estreita, não 
corporativista, não fechada. Deve_'_ser uma lei 
agrícola par_a o Brasil, para Produtores e con
sumidores, e não só para alguns brasileiros 
ou para privilegiar, para beneficiar alguns seto
res. 

Neste sentido, Sr. Presidente e.Srs. Senado
res, trazemos à" Casa esta proPosta, que espe
ramos prospere, para fazer CUf11prir o art. 50 
das Disposições Constitucionais -Transitórias, 
combinado com o arl187, da mesma Cor:isti
tuição, na parte permanente, e atender aos 
reclamos tão candentes da sociedade brasi
leira. (Muito bem!) 

OSR- PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Uder Senador 

• Jamil Haddad, para breve comunicação. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSDB - RJ. 
Como Líder. Para breve comunicação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; OJoriuJ/ dO Coin
mercio, -do Rio de Janeiro, publicou, na sema
na próxima passada, um artigo do Jornalista 
Ricardo Garcia que merece ser analisado em 
profundidade. Nesse artigo, Sr. Presidente, 
consta que o Sr. David Mulford, em Brasília, 
que é nada mais nada menos que o Subse· 
cretário do Tesouro dos Estados Onidos, teria 
dito que .. as condições económicas estão me
lhorando e as perspectivas para o Brasil são 
muito boas". Esteve ele também reunido com 
o Presidente Samey e o Minlstro Mailson da 
N6brega, e declarava que: "existem para ape
nas 10% -vejam V. Ex" a situação do nosso 
País- "da população que são 14 milhões 
de pessoas, que detém 46,9% da renda nacio
nal." Este é o Brasil que S. EX" viu. Agora, 
o outro Brasil, segundo o JBGE 

"apresenta uma realidade bem diferen
te, e as perspectivas são completamente 
dife_rentes Quailto às condições mínimas 
de vida". Neste outro Pals, 90% da popu
lação -ou seja, 126 milhões de brasi
leiros --têm que se virar com 5.3,1% 
da renda nacional. 

O quadro se torna mais chocante 
quando 62 milhões de pessoas (49,2%) 
_sequer percebem 0,88 saláriOs-mínimos, 
ficando abaixo do que a Organização 
Mundial de saúde (OMS) estabeleceu co
nio "lihha da pobreza". Neste universo, 
as necessidades b,ásicas como alimen
tação, transporte, éducaçâo, saúde e ha
bitação não são satisfeitas. 

"No Brasil, além de medir a pobreza, 
é preciso medir também sua intensida
de", diz o professor MaUrício Romão, che
fe do mestrado_em Economia da Univer
sidade Federal de Pernambuco e que a 
pedido da Organização Internacional do 
Trab_alho (OIT), realizou estudo a respeito 
da dívida social brasileira. Nele, Maurício 
-conch.ii que 38,3 milhões de pessoas vi
vem em baixo da "linha da indigência" 
(0,55 saláriÇls mínimos). 

Emborã""ãinda sem dados estatísticos 
definitivos, economistas e sociólogos, 
afirmam que o Plano Verão, com o arro
chó_Salarial imposto pela base e os altos 

. rendimentos ofereclclos pelas aplicações 
financeiras, agravou a situação, aprofun-

. -d_cúlQÕ .;linda mais_ o fosso de separação 
.entre as classes sociais. 

·A concentração excessiva da renda re
mete a realidade para uma cisao quase 
fisica. De um lado, um País vai bem, com 

-sefOré.S aQuecidos e acumulando resulta
dos positivos. De outro- e às suas costas 
- uma massa imensa de pessoas, pelo 
menos 90% maior, flutua entre a econo
!f!ia informal e o subemprego. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma 
análise real do nosso País. Existe_m dois brasis 
e não sei como as n_ossas ªutoridades conse-

-~guem ter tranqüilidade diante de um quadro 
deste; injustiça social flagrante; a populaç-ão 
brasileira v:ívendo em uma situação falimentar, 
cerca de 30 milhões de crianças abandona
daS;_ entre9_ues à própria sorte, as d"!ffi!ladas 
crianças a e rua; l 0% da população infestada 
pela doença de Chagas; os indíces da tubercu
lose aumentando gradativamente; a malária 
agora já nas Capitaís, não- inals nas matas 
brasileiras; e, Sr. Presidente, arrocho salarial, 
contenção de salários para que possamos, 
com este modelo exportador, c&,da vez expor
tar mais para ter um superávit maior, com 
a importação subsidiada, com a emissão de 
títulos ela divida pública ou "rodando a guitar
ra",jogando cruzados no mercado, para conti
nuar pagando os juros de uma dívida que não 
mais devemos. 

Este é-o custo sOcial que a dívida causa 
ao povo br~sjJ~_íro. __ _ 

Sr. Presidente, num momento de lucidez, 
dentro da Constib.liçáo, colocamos um artigo 

para que haja uma-auditoria da dívida externa 
brasileira. Já se constituiu a C_omissão Mista 
e esperamos que, desta vez, a verdade nua 
e crua sobre a dívida brasileira apareça, por
que, como Membro da ComiSSão Parlamentar 
sobre a Dívida Externa, solicitei os contratos 
de 1970 a 1986 ao Banco Central, relacio
nados com a nossa dívida. Recebi a informa
ção que o volume era tão grande que ~ri?l 
impossível a remessa desses dados, mas que 
por amostragem, poderia receber dados rela
cionados com a nossa dívida externa. Recor
do-me bem que o saudoso Senador Virgílio 
Távora foi um iritermediário junto ao Banco 
Central, para que, por amostragem, recebês
semos alguns contratos da dívida externa_. Is~ 
ocorreu em 1987, há 2 anos, e não recebi, 
até hoje, cópia de nenhum contrato reJado
nado com a dívida externa brasileira 

No regime democrático pleno, pressupõe
se a nitidez das ações; presupõe-se que todos 
_os fatos que ocorrem nos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário venham a público, para 
que possam ser analisados pela população 
brasileira. Mas o problema da dívida externa 
brasileira tem sido até agora insondável, e es~ 
peramos, sinceramente, que essa COinisSâo 
possa fazer uma análise profunda da dívida 
através dessa ãudltoria, para evitar que esses 
dados estarrecedores publicados pelo Jorna
lista Ricardo Garcia, retirados de lavantamen
tos do IBGE, de um órgão do Governo, pOs
sam um dia ser apagados da nossa História. 
Que possamos ter uma outra Nação, um outro 
País, em que um frmãt> possa olhar para o 
outro de cabeça erguida, e que tenhamos um 
só Brasil não o contraste de um país próspero, 
sétima economia do Mundo, e um outra sexa
Qésimo nono na escala social. 

Eram estas, Sr. Presidente, as conSidera
ções que desejava trazer, hoje, à presença dos 
nobres Senadores. {Muito beml) 

O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Si. Presi
dente, Srs. Senadores. há 140 anos. no Aterro 
da Boa Vista, em Recife, no segundo aridar 
de um sobrado, no dia 19 de agosto de 1849, 
nascia Joaquim Nabuco: um dos maiores vul
tos da politica nacional e da Pátria 

Ao crescer e ficar homem, entrando para 
as lides políticas, não apareceu um político 
qualquer; mas um grande e imenso político_, 
de uma estatura moral e intelectual de tal mon
ta, que o Wstoriador Tobias Monteiro assim 
registrava: "Apareceu na Câmara um homem 
novo, com o patrimôniO de um ·nome tradicio
nal, e cujo eloqüência desde logo reboou no 
país inteiro como um grito de peleja". 

De grande porte inte!ectual, gênio mesmo, 
já no seu tempo, enxergaVa mais longe que 
seus _coetâneos e podia, em altos brados, a 
modernidade tanto da monarquia, como do 
próprio país. 

Foi abolicionista. E eSta posiçãO liberal e 
democrática lhe custou muito caro politica-
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mente. Mas não foi um abolicionista român
tico, indignado tão-somente com a n6doa da 
escravidão no país. Abolir a escravidão, sim, 
mas dar condições ao escravo liberto para 
viver e sobreviver como gente. Uma das criti
cas que se faz aos líderes da abolição ê que 
lutavam por ela sem apresentar meios e condi
ções para o escravo viver depois de libertados. 
Tanto foi verdade que, libertados os escravos, 
foram eles para os morros, para as favelas, 
para a pobreza, para a miséria, ou até mesmo 
para seus antigos senhores em busca de tra
balho por um pouco de pão e um teta para 
descansar. 

Joaquim Nabuco, ;3:0 ç:ontrário, foi ury-t aboli
donista inovador e revo.lucjonário. Não lutava 
para llbertação pura e simples do homem es
cravo. 

Mas com sua libertação buscava também 
um meio de sobreviver para os que se liberta
riam. 

Antes da Lei Áurea, em 1884, segundo o 
professor Manuel Cori'c;:L~.Nabuco defendja a 
reforma agrária, dizendo ''não haver condi
ções de se libertar o negro e transformá-lo 
em cidadão, sem dar a terra; sem dar chances 
dele produzir". 

A Nação, até hoje, não escutou Nabuco, 
eis porque ela geme dolorosamente, agora, 
em meios a tantos problemas sociais quer 
nas cidades quer nos campos. 

Com a abolição, a Princesa Isabel perdia 
a coroa, dizia o Barâõ ·de CoteQij:>e, porque, 
a partir daí, os latifundiários retiraram seu 
apoio ao trono, ·como represária. 

Nabuco, além de abolidonista vitorioso, era 
monarquista devotado. Sem ser republicano, 
defendia com ardor o federallsmo, a autono
mfa das pronvíncias, arrancando-as das mãos 
do poder central. com isso tentava modernizar 
a monarquia, E ap·rensentou Um projeto de 
lei dando-lhes autonomia, Seria sua transfor
mação em estados - o que veio acontecer 
só com o advento da república. Com tal projeto -
murmurou-se que Joaquim Nabuco era repu
blicano. Não, nunca o foi. Monarquista com 
visão feralista, querendo com isso, modernizar 
a monarquia. 

Diz Manuel Correia de Andrade que Nabuco 
tem dois grandes méritos a serem discutidos 
hoje: defendia a reforma agrária - que ainda 
hoje se discu_te- .e _a ~deração - a autono

mia das províncias". Ainda hoje sef~m &emi
nârios para assessorar a Câmara e o Senado, 
na elaboração da lei sobre a federação. A 
Constituição de 1 988_ afirma o princípio de 
que o Brasil é urna RepUblica Federativa. Mas 
falta a lei regulamentar. Portanto, os princípios 
que Nabuco defendia. há 100 aflos, ainda hoje 
não foram colocados em prática", 

Veio a repúbUca e Nabuco era monarquista 
convicto._ Com· a república retirou-se da vida 
pública e "se entregara aos livros". 

Após dez anos de república, 

"As circustândas do país mudaram. A 
ordem substituíra o müítartsmo. A repú
blica firmava~se dia-a-dia. A federação, 
ideal de Nabuco, por ele realizado, per~ 
mitia ao Brasil enfrentar seu grande desti-

no. Um espírito como o seu não podia 
ser d:!gO às transformações, A República 
paCífica e organizada, que raiava, tinha 
para vencê-lo fortes aliados nele mesmo. 
Tinha sobretudo o seu lúcido juízo e sua 
justiça inata. A República começava a lhe 
insp[rar confiança." (Carolina Nabuco -
A vida de Joaquim Nabuco - pg. 318) 

Em seu diário, Nabuco registra: "Eu quero 
viver até o fun monarquista, mas quero morrer 
téconciliado com os novos d~tinos do meu 
País". E, assim, reconciliou-se com a Repú
blica. Reconciliando-se com ela, nunca aban
donou "sua preferência pela monarquia parla
mentar como método ideal de Governo". O 
Presidente Campos Sales foi o promotor dessa 
reconciliação. E fez-lhe o convite para "o en
Cargo de preparar e defender a causa do Brasil 
na {Juestão de _limites que se vai levar a arbitra
mento com a Guiana Inglesa". Depois veio 
a i_egaçáo na Inglaterra. Em 1900, era definiti

-va.mente Embaixador do Brasil em Londres. 
Sua rJ;!cQnciliação com a República estava ci
mentada. O "novo Ministro do Brasil fora o 
último Diplomata recebido pela Rainha Vitória, 
velha e enferma, Apresentara-lhe suas creden
ciais, em Windson, em dezembro, e a 2 de 
feVereiro seguia-lhe compassadamente o en
terro majestoso". 

Depois serviu à República na Embaixada 
de Washington e como embaixador do Brasl1 
em Washington, bateu-se pela união Pan-A
mericana. As américas precisavam se unir em 
defesa integral de seus interesses. A união 
Pan-Americana foi antecesSora, hoje, de nossa 
OEA. 

Em 17 de janeiro de 1910 "a morte oco
lheu, sem sofrimehto, nem decadência, em 
pleno gozo de seu admirável espírito". Na reu
nião de pesar dos diretores da união Pan-Ame
rica_nª, o Minsitro do. Chile rendeü-lhe a se
guinte homenagem: 

"O Governo do-Bi'aSil sofreu um perda 
irreparável; o Conselho Diretor do Bureau 
Internacional das Repúblicas americanas 
perde o seu membro mais ilustre, e a 

- causa Pan-Americana, seu mais entusias
ta aUXIliar. Quanto a mim, só posso dizer 
que Tuito o amava, porque o conheci 
bem, 

Esta a grande trajetória de_ um grande ho· 
m~m que o Brasil nunca se Cansa erri feStejar. 
Celebramos os 140 anos de seu nascimento, 
E a mem6ria do grande patriOta, do político 
gigante, honrado e autêfttíCo, i:Qntinua indelé
vel e luminoso nos Anais da Pátria 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml Palmas,) 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa associa-se à bela homenagem que 
o nobre Senador Ney Maranhão presta à me
mória ae Joaquim Nabuco, este exemplo de 
homem público, para a dignificação da vida 
pública. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoi
sier Maia. 

0 SR. LAVOISIER MAIA (RN. Pronuncia 
o seguinte discurso,) - Sr, Presidente, Srs. 
Senadores, de todos os ladoS Surgem relatá· 
rios denunciando o estado precário em que 
se encontram as nossas rodovias federais. O 
Brasil, país que, ao longo de dnco décadas, 
implantou uma considerável malha rodoviária, 
não pode ficar irisensível a este desi::alabro 
administrativo. 

O nosso Pais_ possui atualmente uma rede 
rodoviária federal pavimentada em tomo de 
48.675 Km, Isto .representa um património 
apreciável, estimado em US$ 150 bilhões. No 
entanto, 59% destas rodovias apresentam 
uma situação que varia entre ruim e regular. 
Quando o padrão de urna rodovia alcança 
estes níveis de deterioração, as conseqüências 
são múltiplas e bastante graves: o consumo 
de combustível eleva-se até 58%; o custo ope* 
racional dos veículos aumenta em até 38%; 
o tempo de viagem para um determinado per
curso pode atingir até 100% a mais. Tudo 
isto vai refle.tir negativamente_ na regularidade 
do abastecimento e na conseqüente elevação 
dos preços ao consumidor. 

No que diz respeito à segurança dos usuá
rios, a situação apresenta-se igualmente nega
tiva. A título de ilustração, basta lembrarmos 
as estatísticas rodoviárias pertinentes a 1987: 

- 1 milhão de acidentes; 
-350 mil pessoas feridas; 
-50 Ini\ mortos; 
-custó econôinico-do acidente: 2 bilhões 

de dólares. 
Vale salientar que as preVisões para o cor

ren_t_e anO são mais eStarre_cedofas. Trata-se, 
por conseguinte, de uma verdadeira tragédia 
rodoviária, para a qual nem sempre os dirigenw 
tes do País estão atentos. 

É mister ressãltar que a recuperação desta 
malha viária é uma obra inadiável, pois quanto 
mais tempo demorarmos para tomar as provi
dências cabíveis, tanto maior será o_ número 
de vítimas e maior o investimento a ?er realiza
do. CalcUlam técnicos competentes que, en
quanto o .custo de conservação d~ _.!)ma rodo
via pavimentada é em torno deus~ 3.00QJkm, . 
o custo de restauração da mesma rodovia atin
ge o valor aproximado de US$ 300.000Lkm. 

Recuperar esta rede rodoviária, com urgên
cia, é wn irnperativo_do bem ç_omum, sobre
tUdo Qtiãli.âo sabemos que, por ela, transitam 
95% dos passageiros e 60% do total das nos
sas cargas. 

_Lercl;iando a urgência eras medid~s ~--~~
rem tomadas para evitar o colapso do nosso 
sistema rodoviário, o Dr. Antonio' AlPerto Ca
nabrava, atual Diretor-Geral do Departamento 
Nacional de Estrad~ de Rodagem (DNER), 
em recente entrevista ao Jornal O Globo afir· 
mou: "Nós vamos ter de cair na se.Quinte reali
dade: este País sofrerá um atraso insuperável 
se não investir em estradas, ~ uma loucura 
total abandonar esse tipo de investimento." 
E acrescentou que o Brasil precisa, só para 
a manutenção das suas estradas federais de 
cerca deUS$ 1,1 bilhão de dólares. (O 0/obQ, 
6-8-1989) 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGREsSO.NAOONAL (SeçãoD) Sexta-feira· 25 4241 

O selo-pedágio, criado pelo atual Governo 
para esta finalidade, predsa ser agilizado, a 
fim de que, mesmo sendo insuficiente, cum
pra a sua missão. 

Recentemente, o Congresso Nacional apro
vou o Projeto de Lei 11'_ ~9 qUe autorizou 
o Poder Executivo a abrfr ilO Orçamento Fiscal 
da União um crédito adicional de NCz$ 
833.639.000,00 (oitocentos e trirlta e três mi
lhões seiscentos e trinta e nove mil cruzados 
novos) para o Ministério dos Transportes recu
perar algumas rodovias nacionais. Va1esalien
tar que neste montante já tis-aram incluídos _ 
NCz$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta mi
lhões de cruzados novos) do selo-pedágio. 

Mesmo assim, é importante chamar a aten
ção para o seguinte: estes recursos aprovados 
representam menos de um quarto dos recur
sos financeiros necessários para- a manuten
ção das rodovias federais. Ademais, a divisão 
deste dinheiro atendeu prior1tariainente aos 
interesses dos Estados dos relatores: Mara
nhão, Pernambuco e Minas Gerais. Onde ficou 
a tão propalada racionalidade administrativa? 

Mas, Sr. Presidente, nobres Senadores, a 
crise atua1 do sistema rodoviário nacional tem 
uma outra faceta: referimo-nos aos processos 
de esvaziamento do DNER, iniciado nos mea
dos da década de 70. Um pletora de impostos, 
de taxas como a TRU, de órgãos como a EBTU 
e outros esvaziaram o DNER no cumprimento 
das suas funções. Verdade é que a receita 
do DNER, em 1985, correspondia a apenas 
72% da receita de 1975. Em 1986, a receita 
foi apenas 68% daquela da década anterior. 

É imperioso o fortalecimento financeiro do 
DNER através de uma política setorial unifi
cada em tomo dos seus objetivos. A prolife
ração de órgãos atuando no mesmo setor re
suJta irremediavelmente num caos adminis
trativo. Na revitalização desta autarquia, não 
podemos olvidar a valorização dos seus qua
dros técnicos aos quais devemos a moder· 
nização das nossas rodovias. É inaceitável a 
política salarial injusta que se pratica no DNER, 
pois enquanto um engenheiro da Portobrás 
ganha atualmente 32 salárioS mínirllos, o en
genheiro do DNER recebe apenas dez (10) 
salários mínimos. 

Ademais, esta autarquia gasta apenas 12% 
do orçamento com os seus funcionários. 

Se, no seu tempo, o Presidente_ Washington 
Luís costumava dizer que governar é construir 
estradas, hoje, podemos afirmar que conser
vá-las é igualmente uma obra meritória para 
todo o governo que deseja-o bem-estar da 
Nação brasileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

OSR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA Pro
nuncia o seguinte discurso.} -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a propósito daS críticas formu~ 
ladas desta tribuna pelo Senador Chagas Ro
drigues contra o Sr. Antônio Carlos Frota, Dire
tor de Incentivos da Sudene, recebi daquele 
Diretor correspondência dando cabal e defini
tivo esclarecimento sobre o assunto, mostran-

do, com númei"O$, (rue não houve e- niio há 
a propalada discriminação do Piauí na distri
buição dos incentivos às empresas daquele 
Estado. 

Para conhedmento do Senado Federal, pe
ço-Cjiie---'corisfé-dos Anais da Casa não só a 
carta que me foi envíada pelo Di. Antônio Fro~ 
ta mas, também, os anexos que a acompa-
nharrl. 

Era-o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A QGE SE REFERE O 
-SR EDISON LOBÃO EM SEU DISCUR
SO: 

Meu caro Senador Lobão: 
Permita-me reiterar meus agradecimentos 

em \'irtilde_Qe su~ intervençao -em aPartes ao 
discurso pronunciado pelo _Senador Chagas 
Ro~gues, no Senado Federál e relacionado 
com telex enviado por repres_entantes de ór
gãos empresariais do Piauí, no qual fazem re
ferência -a_atitudes pretensamente discrimina
tóriãS, por mim assumidas contrárias aos inte
resses daquele Estado. 

Sobre e&t~ assunto cabe esclarecer qtié to
dos os projetas em implantação atualmente 
no Estado do Piauí, 27% foram aprovados 
no período 1986/89. Além cilsso; de todos os 
projetas já aprovados para o Piauí a partir da 
existência dos incentivos, isto é, desde 1963, 
18,3%, quase ]/5, o foram durante a minha 
administração. Ademais, a média dos valores 
percentuais (7 ,3% reJ<itiVci aoS recurso libera
dos nos últimos _quatro anos é superior a qual
quer outi'O período desde a vigência do Finar 
(1975/89). 

Lembro também que a Agnord (João de 
Almeida de Freitas Filho), empresa genuina
mente piauiense. nos últimos quatro anos, foi 
contemplada com os seguintes orçamentos: 
em I 986, NCz$ 12AOO que atualizados pelo 
IGP, representam NCz$ 1200.918, em 1987; 
NCz$ 26.000,00 que atualizados representam 
NCz$ 726A25,00 e finalmente em I 989,NCz$ 
aoo.ooo,oo.· dos quais já foram liberados mais 
de NCz$ 500.000;00. Acrescentê-se fmalmen
te que somente na pauta de maio do corrente 
exerci cio-do Conselho De1iberatiyo da Sm1ene, 
foram aprovados 3 projetas de irrigação para 
os inunidj:lios ·de Bom Jesus-PI, Ribeiro 
Gonçalves-PI e_Jerumenha-PI. Creio, que isto 
não caracteriza um comportamento discrimi
natório contra o Piauí. 

Prosseguindo devo informar que em 15 de 
agosto de 1988 recebi um Oficio da Assem
bléia Estadual do Piauí, informando-me que 
aquela Casa havia aprovado requerimento do 
Deputado Robert de Freitas, concedendo-me 
por unanimidade o titulo_ de Cidadão do PiaUÍ. 
(Doe n•l) 

O fato mereceu destaque da imprensa que 
ressaltou a justificativa do- Deputado, infor
mando entre outras coisas que "Frota vinha 
prestançlo exçelentes serviços a classe empre
satia.l.dp_?iaul' __ esdarecendo que a .. conces
são desta honraria decorre do fato de ter o 
dire!or daSudene, desde o início_ de sua ges
tão, adotado medidas que beneficiaram os Es
tados de menor expressão económica". 

Além do mais, "Frota mostrou-se um incan
sável batalhador dos recursos para o Finar, 
e um intransigente defensor das causas nor
destinas." (Jornal Correio do Piauí do dia 
I 9/8/88 - (Doe. ni 2). 

S"obre o mesmo assuntO o Jornal ·O Dia 
publicou matérias idênticas acrescentadas 
àinda que "a iniciativa se dá primeiramente 
pela ocorrência que o Legislativo tem em reco~ 
nhecer as boas qualidades que em troca de 
nada ofereceu espaços e oportunidades aos 
que proporcionam ao Piauí, progresso". (Doe~ . 
It' 3). O Povo e·o Jornal da Manhã também 
divulgaram a matéria. _ 

Cabe informar, a título de esclarecimento, 
que me senti sensibilizado e extremamente 
honrado com a concessão do título e princi
palmente pela unanimidade. Entretanto, acon
selhado por alguns empresário_s, políticos e 
aiilifios deixei para receDê-lo apenas este ano. 
Devo informar inclusive que já havia reservado 
uma data neste mês de agosto para ir a Tere
sina receber a honraria. 

Entretanto, em 2816/88 o O Dia publica que 
16 empresários, mobilizados pela Associação 
Empresarial do Piauí, foram a Assembléia pe
dir votos para aprovação do requerimento, do 
Deputadp Robert de Freitas (o mesmo que 
requerera o título), que solicitava cassação do 
título que me havia sido concedido sob alega
ção de_ que a entidade está insatisfeita çom 
o tratamento que Cailos Frota tem dispensado 
aos em12_resários piauienses. 

1 - T ado empresário beneficiário do Fino r 
sabe que o orçamento de 1989 foi muito pe
queno além de ser pequeno, cerca de 1:;13_ 
desse orçamento está comprometido com 
empresas que fizeram opção sob a forma do 
Art 18 do Decreto-Lefff 1376. Isto é; aplicado 
diretamente em suas empresas. Além do mais, 
são reservados recursos para fechamento de 
"Quadro Fmal" e para projetas novos". 

Acrescente-se ainda que os primeiros valo
res transferidos pela Receita Federal de NCz$ 
10 milhões, foram destinado-s ao atendimento 
dos saldos de recomendação existentes até 
aqUela data. O restante dos recursos, se fos· 
sem _divididos igualmente por todas as empre· 
sas, caberia a cada uma, pouco maJs de NCz$ 
250 mil. Sabe-se entretanto que isto não pode 
ser feito pois existem empresas grandes e pe
quenas; empresas que se implantam mais ra
pidamente e outras mais lentamente etc. Serrí 
querer justificar, pois o orçamento sempre é 
feito de forma justa, inclusive sendo objeto 
de apresentação do Superintendente dos tais 
critérios que nortearam o orçamento em reu
nião do Conselho Deliberativo da Sudene. Per· 
cebe-se que o poder de decisão do adminis-
trador é muito-restrito. 
2-~ OÚtro aspecto observado foi o de que 

os recursos do Estado esta~ sendo desvia· 
dos para empresas que se implantam no Piauí 
mas pertecem a grupos de outro Estado. No 
meu entendimento, o Piauí não está, suponho, 
em condições de recusar recurso para implan
tação de uma fábrica como Fiaçãç. de Picos, 
no interior do Estado, que tanto dinamismo 
oferece àquele município, apenas por se tratar 
de empresa sediada em Pernambuco, liderado 
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pelo Grupo Co_elho. Também entendo que 
provavelmente o Piauí não se encontra em 
condições de recusar a {mplantação de uma 
indústria de ceiVeja como a Antárt:lca que se 
constitui, bem acíma das demais, no maior 
arrecadador de ICM para o Estado, apenas 
por se tratar de uma empresa de grupo empre
sarial paulista. Considero ainda que o Piaui 
não deve recusar a implantação de fábrica -
de cimento, -único estado dp Nordeste que 
não têm fábrica de cimento,- como a !tapes~ 
suma, do Grupo João Santos de Pemambucp~ 
que leva somas altíssimas para o PiatJf, da 
ordem de 70 milhões de dólares. Fábrica esta 
que se localizará no interior fio Estado, ofere
celldo mais de 5 mil empregos diretos e hldire
tos, além de constituir-se a na 2• maior fonte 
de arrecadação do Estado, a partir do próximo 
ano (vide anexo). 

Creio prezado Senador, e tenho a certeza 
que esta é também a sua posição, que o de· 
senvolvimento de um estado ou de uma região 
não pode dispensar a participação de grupos 
empresariais, com maior experiência adminis~ 
b:'ativa, maior poder econ~mico, malar conhe
cimento técnico, propordonand.o circulação 
da riqueza e o crescimento ecqnômico mais 
rápido do Estado. __ _ . _ 

Independente do que algumas pessoas pos· 
sam pensar ou julgar, continuo dispensando 
ao Piauí o melhor tratamento que puder, por 
considerá~lo um Estado viável potencialmente 
muito rico e merecedor das iltenç:ões dos ho
mens públicos deste gradioso país. 

Um abraço. 

ESTADO DO PIAU[ 
ASSEMBLÉJA LEGISLAllVA 
AL·GAB·l' SEC-019! 

Teresina, 15 de agosto de 1988 
1vJ Dmo. Sr. 
Dr. Antônio Carlos Barbosa Frota 
Md. Diretor da Diretoria da Administração de 
Incentivo da Sudehe. 
Recife- PE. 

Senhor Diretor: 
Tenho a satisfação de comunicar a V. St 

que esta calenda Ass~mbléia Legislâtiva, pela 
sua unanimidade, aprovou requerimento de 
autoria do Exmo. Deputado Robert Freitas, 
em que lhe é concedido o título de "Cidadão 
Piauiense". 

Assim sendo, solicito de V. S• que informe 
a data em que poderá comparecer a esta Casa, 
para receber a honraria. a flm de que o Ceri
monial possa tomar as providências devidas 
ao ato solene. 

Valho-me do ensejo para apresentar a V. 
S• protestos do mais elevado apreço e distinta 
consideração.- Deputado Maurido Ribeiro 
Melo, 19 secretário. - ~ 

SUDENE- COORDENADORIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Serviço de lmprensa!Setor de Presquisa 

18 de junho de 1989 
AL OSSA TITULO DE CIDADANIA 

A Assembléia Legislativa do Piauí aprovou en
te~ por 24 votos requerimento do deputado 

estadual Robert Fret~s (PFL} solicitando a 
cassação do titulo de cidadão piauiense ao 
diretor de Incentivos da SUperintendência do -
Qesenvolvimento do Nordeste (S_udene), An
tônio Carlos Frota. O título tinha sido conce~ 
dido em agosto do anO passado, pela Assem
bléia Legislativa, através de projeto de Roben 
Freitas. Para conseguir a aprovação do reque
rimento, 16 empresários mobilizados pela As
sociação Industrial do Piauí (AJP), foram para 
a_ Assembléia Legislativa, pedir os votos dos 
parlamentares para a aproVação do feqtieri
mento. 

É a pririieira vez na história da Assembléia 
Legislativa que os deputados cassam tituJo de 
cidadania piauiense. O presidente da AIP, Joa
quim Costa Füho disse ontem que a entidade 
está iilsatisfeita_ cQm o tratamento que Carlos 
Frota _"tem _dispensado aos empresários 
piauienses" na aplicação dos critérios de distri~ 
buição do~rec:ursos do Fundo de Investimen
to do Nordeste (Finar). 

Segundo Costa Filho, os empresárioS solici~ 
taram financiamento 11,5 milhões ao Finar, 
conseguindo apenas NCz$ 2 milhôes. Afirmou 
que as empresas piauieTiseS foram discrimi
nadas ~r ~~~ta. que benefidou empresas de 
outros Estados nOrdestinos. 

carias F_rota_'àfiJmou que rião entendeu à 
cassação de sua cidadania piauiense, já que 
no mês passado foram liberados 11,5 milhões 
para empresas piauienses. Segundo ele, os 
re:cursos liberaçlo_s representam 11% de todos 
os rect.l!1>0S liberãdos pelo Finar. 

Nordesie-Coin 3 fábricas de dmento 

Até o fmal de 1991, o Nordeste terá mais 
três fábricas de cimento construídas pelo Gru
po Industrial João Santos com apoio -da Sude
ne, e localizadas nos Municipios de SocorrO,
em Sergipe; Itã:àçu; Bahia; e Fronteiras, Piaui. 
EsSes empreendimentos consolidam a posi~ 
ção do grupo pernambucano como segundo 
produtor nacional de cimento, participando 
com cerca de 1.5% da produção nacional, esti
mada em 20 bilhões de toneladas. 

A unidade do -Piauí - a ltapissuma - é 
a primeira a ser construída naquele Estado, 
antiga reivindicação lOcal por ser até então 
o único Estado a não dispor de urna fábrica 
de cirnentõ. O Grupo João Santos está inves
tindo, com incentivos da Sudene, cerca de 
70 bilhões de 461ares. Quando em funciona
mento, a ltapissuma será a segunda maior 
fonte de arrecadação do Estado, gerando cer~ 
cade três'a cinco mil empregos, entre diretos 
e indiretos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Cóncedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMII. HADDAD (PSB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero, nesta sessão, trazer ao 
conhedmento da Casa minha participação, 
no periodo de 11 a 1_8 do corrente mês, num 
evento cultural, no Rêino de Marrocos ... 

Recebi, no mês passàdo, convite fonnulado 
pelo Sr. Mohamed Benalssa, Ministro da Cultu~ 

ra daquele país, para comparecer a um coló· 
quio organizado pela Universtdade de Verão 
AI Mu'Tamid lbn Abbad so.bre "o legadq da 
cultura árabe às culturas latino-americanas". 

A_ reun.ião tinh17 ~ co-patrocínio da Un:sc~, 
e (01 realiZada na ctdade de Asilah, tradictonal 
cidade onde fundam~ o referido centro unvi-
versitário: · 

Do Brasil, compareceram cinco represen
~tes, entre os quais tive a honra de me ver 
incluído. Apresentei trab~ho estudando a se
meadura e o enrãizamento da dvil~ação árabe 
na nosSa cultura. assim como a presença dos 
filhos desses imigrantes nas nossaS atividades -
políticas, intelectuais, artí$tlcas, mercantis e 
muitas outras. 

Faço questão de mencionar os in.tegrantes 
do grupo brasileiro. A Professora Neuza Neif 
Nabhan subscreveu tese a respeito do imi
grante libanês em São Paulo. O poeta Ca"rlos 
Nejar, que é membro da Academia Brasileira 
de Letras, escreveu sobre a influência árabe 
na nossa poesia. O escritor Raduan Nassar, 
autor de "Lavoura Arcaica", foi outro dos nos~ 
sos companheiros. 

Ali também estava Mansur Chalita, respon
sável por várias antologias, autor do romance 
"De Anabela a Zu1eica" e tradutor_de "As maís 
belas páginas da literatura árabe", do "O Alce-.. 
rão", "Calila e Dimna", bem como de toda 
a obra de -Ciibran. 

Sr. Presidente, as sessões presididas por im~ 
portantes figuras do meio cultural arábico -
e quero aqui consifinar os nOmes de Moha- _ 
med Aziza, diretor de cultura da Unesco, e 
os de Aziza Bennani e Oumãnia Aouad, mªrro
quinas de alto quilate, os quais dirigiram às 
vezes os trabalhos - de<;arr~ram sempre em 
dma de cordialidade e ei~vaç:ão. _ 

A preocupação dos convidados participan
teS, poUco mãiS de vinte, cingiu-se ao objetivo 
da programação. O tema proposto compor
tava desdobramentos porque é realmente vas
to, realmente amplo, o legado da cultura árabe 
às culturas latino-americanas. 

Ao encerrar essas palavras, reitero os cum
primentos que tive ocasião de apresentar, em 
Asilah, ao Secretário-Geral da Universidade de 
Verão, e que era também o Ministro de Cultura, 
pela magnífica organizaçâo do cõl6qWO: Dei
xo consignado também os agradecimentos 
pelo modo eficiente, com que Sua Excelência 
o Sr. Mohamed Larbi Messari, Embaixador do 
Reino dÓ Marrocos junto ao nosso País, e Amar 
E1 Mars, encarregado de negócios, atuaram 
no sentido de organizar a participação brasi
leira no importante evento. 

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Qda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, sob o titulo_ ROndônia 
e a Nova República- Retrospectiva e A"!'alia
ção, o Sr. Jerônlmo Santana volta à carga, 
tentando mais uma vez encobrir com vãs pala~ 
vras tudo o que não fez, assim como tudo 
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o que fez de nefasto, à frente do Governo do 
Estado de Rondônia, 

Abutre insaciável, o governador refestela-se 
até hoje no nome de Tancredo Neves, buscan
do ainda um resquício da credibilidade que 
ele mesmo, Jerônimo Santana, tudo fez para 
destruir, mergulhando em decepção e revolta 
aqueles que acreditaram nele, elegendo-o. In
sensível a tudo que extrapole seu pobre mun
do de mesquinharias e ambições pessoais, 
não percebe que o mínimo que tem a obriga
ção de fazer pelo mentor da Nova República 
é respeitar-lhe a memória, c.:a1ando seu nome. 

Cínico além de todo limite, atreve-se ainda 
a relembrar a esperança, justo ele qoe tudo 
fez para aUmentar o desespero no seio da famí
lia rondoniense, Jerónimo tem o descaramen
to de propor, ainda no prefácio de seu opús
culo (cem. páginas do costumeiro vazio que 
sempre caracterizou o s_eu governo), que o 
eleitor o avalie, confrontando suas "premes~ 
sas" com suas "realizações". 

Que realizações tem ele para relatar? O pró
prio livrete é, por si só, resposta mais que 
eloqüente: da página 6 à 15, mera reprodução 
de correspondência partidária, atestando que 
o Sr. Governador continua, como sempre, 
confundindo o Estado de Rondônia com o 
terreiro do PMDB, misturando Política, que é 
a arte de zelar pelo bem comum, cõhi politi~ 
qujce, _conjlUltO de tretas com que se busCa 
enganar os incautos, mais conhecidos por 
eles, os politiqueiros. como "trouxas''. 

As 75 páginas seguintes são dedicadas a 
wn ónico evento, cujo título mais --uma vez 
diz tudo: "PMDB -Simpósio de Políticas para 
a Amazônia -Belém, 27 a 29~11~84". Do 
conteúdo desse simpósfo, pouca c~isa mere~ 
ce destaque. São meras declarações de inten
ções, como de resto sempre aéonteceu com 
os "programas" ou "relatórios" de governo 
deJerônLmo Santana. Vejamos, entretanto, al
gumas passagens curiosas, como a moção 
retratada nas páginas 73 e 74, sob o titulo 
"O Norte não pode continuar sendo uma mera 
colônia do Sul!". Moção não se sabe de quem, 
porque não estâ indicado quem assinou o ori
ginal, com preciosidades tais como o pretenso 
desejo da Companhia Energética de São Pau
lo e outras empresas de "promoverem um 
verdadeiro loteamento dos recursos hldre)é
tricos da Amazônia". A idéia de que o restante 
do Brasil vê a Amazônia apenas como um 
depositário de recursos a explorar é bastante 
antiga, um anacronismo que não encontra 
mais abrigo nem mesmo entre os próprios 
amazônidas, principalmente os mais esclare
ddos. Não merece, pois, figurar em nenhum 
discurso ou moção de quem quer que seja. 
Explorar politicamente essa idéia serve apenas 
para revelar o espírito retardatário de quem 
o faz e _de quem se dá o trabalho de publicá-la 
em livro. -

Palavras de ordem comoa~fque· enCerram 
o manifesto supracitado, corno "Chega de Co
lonialismo!" e "AAmazôrUa para a Amazônia{", 
além de ter em si o ranço dos sécuJos, indica 
tão-somente a intenção maldisfarçada de 
quem, não tendo fatos a relatar, pretende mas
carar a própria incapacidade, a própria inércia, 

a própria incOmpetência com chavões de ter
ceira categoria, que não trazem mais, por ar
caicos e surrados, qualquer apelo ideológico, 
num pals de ideais e práticas federativas como 
é nosso Brasil de hoje. 

A partir da página 91, o que o Sr. Govêr
nador intitula "As Realizações do Governo Je
rônimo Santana e os Desafios ainda a Supe
rar"; conteúdo: as mesmas mentiras de sem
pre, sobre realizações-fantasmas no campo 
da educação, da saúde, da habitação, da segu
ranÇ2! pública, do Saneamento Básico, da in
fra-estrutura Viária e outros. No tópico que tra
ta de energia "elétrica, um dos costumeiros 
exercícios de prestidígitaçáo: "Apesar de conti
nuar sendo_ um desafio a superar, um proble
ma ainda angustiante, a questá:o da geração 
e distribuição de energia elétrica em nosso 
Estado mudou muito nos últimos dois anos. 
De uma situação de rornecimento irregular 
de energi~. com freqüentes interrupções e 
mesmo prolongados períodos de completa 
aUsência, evoluímos para urna situação de 
considerável estabilidade na geração e distri
buição de energia ... " Não será necessário re
lembrauno_s aqui e agora as incontáveis de
núncias fciitas põi' n6s, o estardalhaç:o ~ im
preJisã, tanto rondoniense quanto nacional, a 
propósitO da Centrais Elétricas de Rondônia, 
sua incapacidade de produção, sua insolvên
cia junto à Petrobrás Distribuidora. Até hoje, 
apesar dos ingentes esforços da EJetronorte 
para construir a Hidrelétrica de Samuel, o go
verno Jerônlmo Santana, tão doso da preser
vação de nossos recursos hídricos, como ficou
dito no n:tanifesto que_citamos, o governo que 
tão bairristamente combateu as pretensões 
"colonialistas" de empresas nacionais como 
a CESP e _outras- mais, até hoje, repetimos, 
o governo peemedebísta do Sr.Jerônfmo San
tana não conseguiu distribuir um só quilowatt 
gerado por hidrelétrica. 

Jogar poeira nos olhos dos outros, sejam 
eles opositores, fiscais ou contribuintes, eis 
a tática de Jerônimo Sahtana. E o folhetim 
"'Rondônia e a Nova República", publicado 
com o dinheiro do contribuinte, não passa 
disso. É poeira de um governo que só sabe 
fazer poeira! Até que nosso povo, cansado de 
tanta mentira, de tanto engodo, de tanta pro
messa não cumprida, volte às umas para man
dar o governador ir cantar em outra frequesia! 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DoClfMEiYro A Q(JE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCUR-
SO. --

RONDÓNIA E A NOVA REPÓBUCA 

Retrospectiva e Avaliação 

--Grande foi a esperança que nasceu no País 
com o adVento da Nov_a República do tão sau~ 
doso Presidente Tancredo Neves. Esperança 
de mudança, de desenvolvimento, de progres~ 
so. Virava-se uma página da História do Brasil, 
entrando-se numa era de debates, discussões, 
participação popular. diálogo. Mobilizou-se a 
sociedade brasaeira, c::omo um todo, em tomo 

das idéias de Tancredo Neves. no propósito 
de mudar o Brasil. 

Foi ativa a participação popular em Rondô
nia, comparecendo as lideranças politicas aos 
debates então a.bertos, numa manifestação de 
fé nos destinos do País e na viabilidade do 
Estado. A solução de nossos antigos proble
mas - energia elétrica, estradas, migraçao~ 
educação - foi mais uma vez reivindicada 
Ftzemos lembradas as necesstdadês do Esta
do, e num contexto global, da região amazô
nica, em todas as oportunidades que entãà 
surgiram. Houve receptividade aos nossos 
pleitos, entrando Rondônia em nova era. 

Nas eleições dos governadores, em 1986, 
o povo elegeu os candidatos do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 
para a região amazônica e para Rondônia. For
maram-se .os governos e foram os problemas 
da região amazónica amplamente debatidos 
nos encontros de governadores havidos no 
ano de 1987. Foi reconhecida a validade das 
soluções que _o partido já havia proposto, dire
trizes e_ objetivos foram reiterados, e unidos 
no consenso do desenvolvimento, partimos 
para o trabalho, 

Em Rondônia, muito temos trabalhado pelo 
desenvolvimento e pela c_onsolidaçáo do Esta
do. Todos oS esfOi'Ços têm sido envidados no 
cumprimento de nosso Plano de Governo e 
no atendimento às justas reivindicações da 
comunidade que nos honrou com o mandato. 
Temos enfrentado grandes desafios, mas con
tamos sempre c.om o apoio popular para todas 
as nossas iniciativas. Trabalha-se em Rondô
nia sob _o signo da democracia e da completa 
liberdade de pensamento e de expressao. 

A publicação deste livro com documenta~ 
ção referente à Nova República, aos enconb'os 
dos gOvernadores eleitos da região amazô-
nica, e aos problemas de Rondônia, tem â 
finalidade de retrospectiva, para relembrar tu~ 
do o que foi proposto como solução para os 
problemas específicos da região. Nessa docu
mentação, chamo especial atenção para as 
conclusõ_es do simpósio de Belém, por repre
sentarem o pensamento do PMDB da região 
amazônica. E o diagnóstico dos problemas 
locais feito pelas lideranças do Partido, e conti
nuam válidas as soluções ali propostas, apesar 
de muitas delas não haverem sido _ainda leva
das á prática. 

Tem este livro ainda a finalidade de avalia
ção. Avaliação que será feita pelo eleitor, ao 
relembrar o que foram as promessas e dite
trizes e confrontar com o que estão sendo 
as realizações. Avaliação de tudo quanto se 
conseguiu realizar, em Rondônia, na Amazô
nia e no Brasil, no regime democrático e parti
dpativo que começou com a Nova República. 

Porto Velho. 1989, -Jerónimo Garcia de 
Santana. 

O NORTE NÃO PODE CON1JNUAR SENDO 
UMA MERA COLÓNIA DOSGL! 
Moção apresentada por OCllsfDo do priH 

melro-encontrO dos governadores eleitos 
da Amazôma 

Nos últimos meses, _e com mais êrüase nas 
Wtimas semanas, tem crescido o lobby das 

I ___________________________ .;;,.,;_. ___ .;;.. ___ ,,_:_;_·~~ 
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co tessionárias d,~ serviços de energia elétrica 
da região Sudeste, principalmente por parte 
da P - CoÓlpanhia Energética de São 
Paulo - uma empresa estatal - no sentido 
de promoverem um verdadeiro loteamento 
dos recursos hidrelétrícos da Amazônia, corri 
vistas a assegurarem o abastecimento elétrlco 
de áreas em que essas concessionárias atuam. 

Até o início d8 década de 70, o setor elétrico 
vivia uma relatiVa desorganltação no que diz 
respeito às ár~as de att,tação ·das empresas 
conc::essionári$. Basta dizer, por exemplo, que 
a CESP, ao sei fundada em 1967 com a fusão 
de 13 peque~as concessionárias re,gionais 
existentes noj EStado de Sa.o Paulo, perma
neceu, duran~e anos, uma empresa maior que 
a Efetrobrá.s, fundada em 1962 para ser ij /JO/
ding do setqf elétrico brasileiro. ~o d~orria, 
em grande parte, desse desordenamento geo
gráfico. A CESP, por exemplo, expforou e ex
plora toda <i Bacia do Paranapanema, em de
trimento df1'COPEL --Companhia EnerQética 
do Paraná, Estado que é hoje uma das grandes 
colónias e~ergéticas da região Sudeste, com 
um potencial hidrelêttico de quase 40 milhões 
de kW e Uma demanda própria de apenas 
5 milhões/de kW. 

Para mudar essa situação e permitir o en
quadram~nto legal da ltaipu Binaeíonaf c:-omo 
concessiOnária de serviços de energia elébica, 
o Oov;;jo Federal criou, em 20 _de agosto 
de 1973. a Lei n9 5.899, conhecida no setor 
elétrico domo "Lei Itaipu", pela qual as atribui
ções daS concessionárias assim c·omo suas 
áreas de atuação foram Oi"denadas. A lei divi
diu o Br~sil ern quatro grandes regiões energé
ticas: Nprte, Nordeste, Sudeste e Sul. O Cen
tro-Oeste ficqu agregado às regiões Norte, Su
deS!r ~ Sul Para cada uma dessas grandes 
regi}es, ficou responsável uma subsidiária re
gíonai,.d.a EJetrobrás ~Centrais Elébicas Bra
sileira~ S/A, a ho/ding do setor. Pela região 
Nordeste, ficou responsáveJ a então já exis
tente _CHESF - Companhia Hidroelétrica do 
São F;rancisco; pela região Sudeste. a também 
entãó já existente Furilas centr~s Elétricas. 
Par~~ regiões Norte e Sul a lei determinava 
a cri;:;í;ção de duas outras subsidiárias regionais 
da Eletrobrás, que vieram a ser a Eletronorte 
e a Eletrosul. 

Atei n"' 5.899n3 determinou, basicamente, 
que

1 os aproveitamentos hidrelétricos - ou 
ten:n_elétricos -de interesse regiQnal, interes
taqua~ assim c:omo -os sistemas de trarismis
sã~ associados a est~s sistemas regionais, se
riam explorados pelas subsidiárias regionais 
da Eletrobrás. A atuação das concessionárias 
estaduais de serviços de energia elébica ficava 
restrita aos aproveitamentos de interesse esta
dual, assim como seus sistemas de transmis~ 
são. 

Ao realizar esse ordenamento geográfico da 
atuação das empresas elétricas federais e esta
duais, o Governo Federal pôs fim às injustiças 
que haviam, com <!Oncesslonárias pertencen~ 
tes ao 9ovemo de urn determinado estado 
explorando unilateralmente rios fionteiii:ços 
ou trechos de rios localizados até mesmo den
tro do território de um outrc estadc. Â _cOrreção 
da injustiça, entretanto, embora realizada há 

quase 14 anos, já havia chegado tarde para 
estados Como o Paranâ e Mato Grosso do 
Sul, _que haviam perdido para a CESP todo 
o potencial dos rios Paranapanema, no primei
ro caso, e o trecho comJJm _do Paraná, no 
segundo. No caso do Estado do Paraná, não 
é apenas a- energia que o estado está forneR 
cendo para São Paulo. As hidrelétricas da 
CESP no rio Paranapanema inundaram as terR 
ras mais férteis que o Paraná possui, a famosa 
"ter:ra roxa" que faz daquele estado o maior 
produtor de grãos do País. 

O que~ se vê hoje, entretanto, nada mais 
é do que a tentativa de retomo do cómodO 
cD!onialismo energ~tico interno que imperava 
ate os anos 70. HOJe o potencial hidreJétrico 
das regiões Sul_e. Sudeste e~ pres_tes a atingir 
100 por cento de exploração. Resta a Ama~ 
zôniá com Um potencial ainda a ser explorado 
de pelo menos 100 milhões de kW. É verdade 
que nossa região não deixará de socorrer os 
irmãos do Sul, mas isso não signifi<:a que não 
telJ!oS também nossas próprias aspirações de 
progresso. Sonhamos que boa parte dessa 
energia seja consumida aqui mesmo, como 
aconteceu, aliás, com a Usina Hidrelébica de 
rucuruí~ hoje totalmente comprometida com 
o _aten~imento _da própria região Norte, com 
exceçâo de uma pequena parcela fornecida 
ao Nordeste. 

Que estranhO$ interesses s_ã,o e~s que le~ 
vam empresas estaduais, como a CESP, ou 
até mesmo federais mas atuando em outras 
regiões, como Fumas, _em querer lotear o po
tencial hidrelêtrlco da Amazônia e levá~ lo para 
casa através dasJinhas de transmissão? O GoR_ 
verho Federal já possui uma conce:;;sionária 
pr6pria, a Eetronorte, que desde meados da 
década de 70 vem realizando sistematicamen~ 
te o inventário do potencial hidrelébico dos 
rios de nossa região, trazendo à tona esse fa~ 
buloso potencial energético até entãO sequer 
sonhado. Esta empresa, embora falha neste 
aspecto no iiik:io,.hoje está cada vez mé)is inte~ 
grada à Amazônia, tE:m. ~prendido não só a 
construir hidrelétricas na região como harmo

. nizar o prOgresso com o delicado ecossistema 
aqui existente, _ _ _ .. -· _ -· .. _ 

Por que, então, antes de f_alar na vinda de 
uma CESP para explorar energia hidrelétrica 
naAmãZônia não se_ fala n~~ próprias conces
sionárías -estaduais? As empresas do Sudeste 
estão preocupadas com a manutenção dos 
milhares de empregos que criaram - 16 mil 
no caso da CESP e 12 mil no caso de Fumas. 
Ora, esses brasileiros poderiam ábrir mão do 
cohforto de São Paulo e do Rio e emprestarem 
sua alta qualificação técnica à Eletroilorte ou 
às nOSSãs cotic:_essloQárias estaduais, nelas se 
.empregando e dessa forma ajudarem a explo
rar o potencial hidrelétrico da Amazônia que 
tanto cobiçam! 

Chega de Colonialismo! 
A Amazônia para a. Amazônia! 
Manaus. 13 de fevereiro de 1987. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Pompeu de Sousa) 
..::..;; Cortcede a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

NELsON WEDEKIN (PMDB - SC. Pro
nuncia o ?eguinte discurso_.) -Sr. Presidente, 
Srs. Sen.;tdore.s,_ em face da atual fúria privâti
zante vigente no País, não posso deixar de 
me manifestar desta tribuna para alerta contra 
os exagerós desse novo inbdismo. o-que se 
pretende, em verdade, é a completa destruição 
do setor público ·e estatal, como se todos os 
males do país dáJ. decorressetn. 

Várias entidade,s sindicais d~ empresas pú
blicas cogitadas para serem privatizadas ela
boraram documento a respeito, cujo conteú.do 
integral incorpoia a eSte meu prohunciámen
to: 

Empresas Estatais: Não à PriVatitação! 
Senhores Congressistas, 
A estratégia política de gOverno samey n0 

final do seu mandato apon~ para uma acele
ração ind(scririlináda de privatização das emR 
presas estatais, apandonarido inclusive o dis-
Curso de privatizar as empfe-~5 deficitárias e 
atacando violentamente empresas que obtêm 
desempenho- superior· à qualquer similar pri
liada. 

Se não bastasse a incoerênc::ia desta política, 
causa-nos repulsa maior à-fa.to de sabe!Tl1a~l 
que a mesma atende a interesses alienígenas 
como a Estratégia do governo Bush que so
bordina a democracia na América Latina -à 
pOlítica de antiestatização de setores funda
mentais da economia, essem:iais à sOberania 
destes países, como forma de aumentãf ainda 
mais a dependência económica, tecnológicã 
e, conseqUentemente, política deste Continen
te, contrariando incluSive tratados internacio
nais de autoçi_eterminasão dos povos da Amé
rica Latina, _ 

No_Projeto de Lei n~ 3308/139, ~_sta contra
dição se ac.e._ntl.l.a quando estãq_ incluídas ém
presas do porte daNitrofértil, Ultrafértil, -Goias
fértil, FosfértU, ICC. Çopesul e POO respon
sáveis pela produção de produtos estratégiCoS 
C()mo o fertiiízante a qUe desempenham papel 
impOrtante na economia de ponta do setor 
da petroquúnica e da quúnica-fina. 

As empresas produtoras de fertilizantes são 
monopólio estatal e,_ só assim, conseguiu-g.e 
ate aQ:ora a manutenção e o atendiinento da 
política na.cioné\1 de fertilizant_es, e foi para esse 
fim criada a PetrofértU e suas subsidiárias. A 
Petroquísa é hoje 9 pol}ta-dewJans;-a de novo 
horizonte d" modernidade já que o ramo quí
inlc:o é_ o que ditará q _c:omportamento de_ todo 
o proces~o de produção no futuro. -

É, pelos motivos expostos e por outros que 
podemos vizualizar, que somos c:ontra a priva
tização: quando não somos autowsuficientes 
em fertilizantes, corr~mos o risco de termos 
um monopólio transferido à iniciativa privada, 
corremos também, o ris~o de não termos nem_ 
política de fertilizarites e nein fertilizant_es, pois 
_certamente quem detiver o monopólio, -Tará 
o seu preço._S~Tã-o os setores menos favore
cidos novamente chamados a pagar o preço 
de custo de um monopóJlo, que hoje está, 
e·deve c:ontinuar, como propriedade da socie
dade . 

Quando o S(!tor químico torna a frente do 
processo de produção, vemos o governo quew 

i-
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rendo doar à lnidativa privada, doar, é isso 
mesmo, o que se está querendo fazer, todo 
um segmento fundamental do desenvolvi~ 
menta económico e Sõcial do País, porque 
é no setorquímico queestá hoje o maior avan
ço económico. 

Para caracterizar tal crime contra a Sobe
rania Nacional, alertamos aos Srs. Congres
sistas, que por exemplo; as unidades da Nitro
fértil, Bahia e Seigipe, estão entre as plantas 
PetroqUunicas de melhor desempenho opera
cional do mundo, que batem sucessivos recor
des de produção e eficiências, âiSpõem de 
um quadro técnico de elevadísslmo padrão, 
que tem contribuído largamente com a indús
tria nacional, através de pesquisas que possibi
litaram urna nacionalizaçào de sobressalentes 
antes não produzidos no Brasil, gerando eco
nomia de divisas da ordem de milhões de 
dóJares anuais. 

No mesmo patamar, estão as unidades da 
Ultrafértil, de Araucária e Cubatão, que junta
mente com a NJtrofértil, produzem fertilizantes 
nitrogenados e complemento a1imentar para 
o rebanho bovino. 

Todas as empresas ameaç~as pelo PL n9 
3308189, principalmente as do grupo Petro
fértil e Petroquisa são altamente reÍltáveis e 

------·· SI N DI QU fMfc/\'(P 1\ 

SINDIQUÍMlCA/Caxias 
I 

S liHl I QU f.NlCA/ liA 

SlNUIQUÍHlCA/S~ 

SlNDHOLO/RS 

SINDIPE//RJ 

SÚACAL/MG 
I 

lJEl'·ADASE/GO 

Eia o que tinha a dizei, Sr. Presidente (MuitO 
bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária
de amanhã, sextâ-feira, às 9 horas, a seguinte 

deseni.penhani urria função social, por serem 
estatais, nas regiões onde estão instaladas 
que, fatalmente, desaparecerá com a privati
zação, contrariando profundamente os inte
re~_~es" da_s_ populações locais. 

d-qUe sentimos nesta política privatizante 
é a Qanância exacerbada do setor privado em 
abocanhar para si os esforços e os êxitos al
cançados ao longo dos anos pelo conjunto 
dos trabalhadores destas empresas, e o que 
é pior, um passo muito largo para abocanhar 
a mais importante empresa estatal deste País, 
que é, a Petrobrás, uma das maiores empreas 
do mundo, resPonsável pelo desenvolvimento 
tecnológico do nosso Brasil, principalmente, 
na área de engnenharia de material e deten
tora de reconhecido know how em extração 
de petróleo em off~shore. 

É neste Sentido, que na defesa do nosso 
patriJnÇmjo e nossa soberania, qu~ conclama~ 
mos os Srs. Congress1~as, a s_e finbuirem dos 
seus mais nobres sentimentos patrióticos e 
nacionalíStas e derrotarem mais esta investida 
cóhfr"a Õ pãtninônlo do POVo. - -· 

Com o apoio ·dos Sindicatos, abaixo-assi
nados: 

Brasilia-DF, 23 de agosto d~ 1989. 

ORDEM DO DIA 

-1-

MATÉTRIA A SER DECI.AAADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n"' 33, de 1984 
(n9 2.1 b3n6, na Casa de Origem}, que revigo~ 

ra, por cento e oitenta dias, dispositivos do 
Decreto-Lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967, 
que dispõe sobre a aplicação da legislação 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de SerA 
viço às entidades de ~ns filantrópicos. -

-2-

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Ler da Câmara n9 48, de 1984 
(n9 705/_79, __ na Casa de origem), qUe altefa 
a redação do § 19 do art 475 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre~ 
to-Lei rt' 5.452, de f 9 de maio de 1943. 

-3-
MATÉRIA A SER DEClARADA ~ 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n9 7, de 1987, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que dispõe sobre o treinamento de menores 
nos estéi:be!ecirm!ntos irÍdustrtais, propiclan· 
do-lhes aprendizagem entre os 14 (quatorze) 
e os 18 (dezoito) anos. __ 

-4-
MATÉRIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei n9 17, de 1987 - Comple
mentar, de autoria do Senador Odacir Soares, 
que autoriza os empregador a utilizar o saldo 
do programa PIS~Pasep para a aquisição de 
casa própria. . ' .. . . - -- .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a Sessão. 

(Levanta-se a sessao às 17 horas e 20 
minutos.) 

DISCl!RSO PRON(JNC/ADO PELO SR. 
LEiTE CHAvES NA SESsÃO DE22-a::li9 
E Q(JE; EN.TREG(JE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA P(JBUCADO POSTE
RIOi?J'IEN7E. 

OSR.LEITECHAVES(PMDB-PR.Para 
breve comunicação.) - Sr. Prf.isidente, Srs. 
senadores, einbora não me seja usual, não 
poderia deixar de pedir a palavra, ainda que 
eni breve comuniCação, para registra~ a iffi~ 
portância desta posse para o meu EStado, o 
Pafaná. O Sen~dor Gomes Carvalho está-nos 
honrando, hoje, com a sua presença. Será, 
até o final do ano, um dos nossos Pares. 

-Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tenho 
dúVida de qUe o Senadof_ está_ ~- altura desta 

· CaSa. HOmem -do Paraná, do norte do Estado, 
desde cedo dedicado à atividade comercial, 
é um dos homens -mais operosos do nosso 
Estado. E1e tem-se dedicado, há quase trinta 
anos, à atividade empresarial, na venda de veí
culos automotores. E nesse setor, como líder 
por vocação, exerceu; com alta eficiência, o 
comanP,o da Abrave - Assotiação Brasileira 
dos Distribuidores de Veículos Automotores, 
conseguindo, inclusiVe, para a sua classe, uma 
lei de proteção às entidades revendedoras de 
veículos. 
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Somos aqui testemunhas - partícipei da 
feitura dessa lei, e S. Ex'_ se esforçou nesse 
sentido ~ de que as grandes f~~mas monta
doras de_ automóyeis eram tirapas no merca
do. Elas exigiam dos represen~antes comer-.. 
dais a manutenção de estoques muito supe
riores às necessidades das firmas revendedo
ras e à conveniência do pals. A lei saiu com 
alguns privHégios, não há dúvida, mas está 
vigendo e amparando o mercado. 

O nome Carvalhinho, como era conhecido 
até aqui, será substituído por Gomes de CaNa
lho, nome parlamentar do novo senador. "Car
valhinho", apelido carinhoso, apenas revela o 
quanto· é ele estimado em nosso Estado. 

S. EX' foi Secretário de Estado, no Governo 
Álvaro Dias, por vinte meses, e foi, dentre to
dos, um dos mais eficientes. Dinâmico, inteli
gente, muito sério, motivador, S. EX', no curto 
prazo em que exerceu a Secretaria, carreou 
para o Estado do Paraná quase 4 bilhões de 
dólares para empreendimentos. É o Estado 
que desponta, hoj~. no País, como uma voca
ção também industrial, uma promissora voca
ção industriaL E S. Ex.' se tem havido coin 
sucesso em todas as_atividades em que incur
slona, porque tem, dos homens que vencem 
na vida, uma qualidaÇ.e fundamental: a efi
ciência. 

Só acredito no homem eficiente. Não acre
dito no que relaxa, no que deixa para amanhã, 
no que negaceira, no que promete e não faz 
S. Ex" é um homem eficiente. 

Tive um professor na Universsidade que, 
além de aulas de Direito, dava lições funda
mentais da vida. Era Haroldo Teixeira Valadão, 
conhecido no Brasil, porém mais ainda no 
exterior. Ele ensinava aos alunos a disciplina, 
a capacidade de fazer seu mister, de ficar na 
sua coisa. Ele usava com muita freqüênccia 
esta expressão: tfens~toí à ton s4iet: "fica na 
fua". 

S. ~ é homem capaz de esgotar seus as-
suntos: A permanência de S. E1C' aqui será 
curta nesta fase, Seguramente voltará depois. 

Digo que o Senado é permanente; existirá 
enquanto existir a Nação. Muitos grandes se
nadores honraram eSta Casa. Os que mais 
ficaram na nossa lembrança nem sempre fo
ram aqueles que mais tempo· aqui permane
ceram. Rui Barbosa foi uma exceção. 

Nesta Casa, os homens que são lembrados 
não são aqueles que permanecem mais tem
po. Sã.o aqueles capazes de projetar uma luz 
diferente, capaz de ver a vida e a sociedade 
por um ângulo diferente. 

Os relâmpagos que ficam na memória não 
são os que rlscam o céu por um tempo; são 
aqueles que têtn uma luz mais intensa ou, 
pelo menos, uma luz diferente. 

Não tenho dúvida nenhuma de que, como 
empfesário, S. EX'- digo aos Srs. Senadores 
- trará para esta Casa o testemunho dest~ 
realidade econômica e social qo pais. Em 
qualquer comissão ou em qualquer projeto 
de lei em que a sua interferência for solicitada, 
não tenho dúvida de que a realidade estará 
presente c_om o seu testemunho. A sua vida 
intensamente vivida, homem honrado que é, 
comerciante acostumado ao lucro e ao suces· 

so, jamais fugiu ou ultrapassou as regras mo- -
rais de comportamento, e é em razão disto, 
exatarnente, que no meu Estado o nome de 
S. Ex! ê um dos rp.ais respeitados. 

Durante algurrt tempo foi S. Ex' homem 
do meu partido. Hoje já não o é nem o tem. 
Mas nunca eu, como senador - e esto_u sen
do, deste partido, o úniCo pelo Paraná; e há 
algum tempo - nunc~ _ rec_ebj_ contra S. EX' 
oU ª suª atuação na secretaria qualquer restri
ção,_ qualquer crítica em razão de preferências 
Ou comportamentos menores. 

O Sr. Raimuldo Lira _.... Senador Leite 
Chaves, solidto de V. ~~ no momento opor
tuno, um aparte. 

-·o SR. LEITE CHAVES - Concedo-o 
ag-ora, com todo prazer. 

O Sr. Raimundo Ura- Não poderia, Sr. 
Presidente, nobres Senadores e Srs. convida
dos, deixar passar esta oportunidade de tam
bém solidarizar-me com o ilustre Senador Lei: 
te Chaves, paraíbano e paranaense, e dar aqui 
o meu depoimento a respeito do Senador José 
C:arlos Gomes de Carvalho. Tive a honra e 
a satisfação de ser o seu Vice-Presidente na 
Abrave, no perfodo de outubro de 1986 a outu
bro de 1988. Lá, junto com o Sr. Gomes de 
Carvalho, apesar de ter participado muito pou
co das atividades administrativas e políticas 
dessa Associação, tive oportunídade de acom
panhar o trabalho sério e dedicado do Sr. Go
mes de Carvalho, que empreendeu grandes 
lutas em benefícios não só da classe - são 
mais de 4 mil empresários e "empresas brasi
leiras que estão ligadas ao setor automobi
lístico - c_omo em benefícj.o da livre iniciativa, 
da produção naCional, enfim, de todas as ativiM 
dades que fazem parte do binômio capitalis· 
mo-democracia. O Sr. Gomes de CaiValho. 
portanto, é um homem que rTierece todo o -
respeito desta Casa S. Ex', aqu~ será bem
vindo. Esta é uma Casa de trabaJho, uma Casa 
de homens sérios e legais. S. Ex,ll também 
se acostumará a gostar deste ambiente em 
que- nós, aqui, pensamos sempre em termos 
do que é melhor para o nosso povo e para 
o nosso País. S. Ex'~ COmo empresário, Como 
homem ligado também à Administração Pú
bllca, na condição de Secretário do Estado 
do Paraná, naturabnente trará uma contnbui
ção altamente positiva para melhorar e quali
ficar, ainda mais, os trabalhos que aqui são 
desenvolvidos. Em nome, agora, de todos os 
seus companheiros concessionários de veícuM 
los auto motores por este País afora, trago para 
S. Ex' uin abraço cordfai e, mais uma vez, 
os desejos sinceros de boas-vindas ao Senado 
Federal. Muito obrigado a V. Ex', nobre Sena
dor Leite Chaves, pela concessão do aparte. 

OSR- '-EITE CHAVES -Agradeço, por
que V. Ex' enriqueceu o meu registro. 

Sr. Presidente, encerro esta breve comuni
cação. Terei oportunidade de, no discurso de 
S. Ex', ou numa oportunidade mais próxima, 
voltar a tecer considerações sobre a sua eJqJe· 
riênci~ e, sobretudo, valer-me dela no instante 
em que, nas Comissões ou aqui em Plenário, 

tivermos que nos posicionar sobre leis econô
mlcas. 

Senador Goffie_s C_a_~ho, V. EX' honra esta 
Casa e, sobretudo, o Estado em que nasceu 
e que aqui venho representando desde 1975. 

Muito obrlgado, Sr. Presidente. (Muito_ b_emJ 
Palamas.)_ - --

~cg!J1[},ff/t.~~:~?::9 
E QUE, ENTREGUE A REVISAO DO 
ORADOR. SERIA PUBUCADO f'OSTE-
RIOMENTE: . 

OSR. LEITE CHAvES (PMDB-PR:Para 
discutir) -Sr. Presidente, V. EX pôs em dis
cussão o Projeto ou o requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
proposta de emenda. _ _ 
4 V. fX'- quer discutir requerimento? Não há 
requerimento: 

O SR. LEI1E CHAVES -São matérias 
conexas. Discutirei o projeto. 

O SR. PREsiDENTE (rram Saraiva) - -
Não há matéria ~anexa. Coloquei em djscus
são, nobre Senador, a proposta de -errienda_s 
constitucionais. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, 
o meu Partido é contrário a essa emenda à 
Constituição e creio que o Senado o será tam~ 
bém. 

A nova Constituição ainda está em período 
de experiência e todos têm conhecimento de 
quanto mereceu, a matéria, a atenção da 
Constituinte, para se tomar norma constitu
cional. 

O que é que pretendemos ilustres __ ct_Lrtores 
da emenda? Que seja reduzido de s~is para 
três meses o prazo de desincompatibilização 
para <::andidatos à Presidência da República, 
Vice-Presidência da República Governadores 
de Estados, do Distrito Federal e Prefêitos. 

Então, pela Constituição, quem quér que 
exerç<:t um cargo executivo, se pr~tender can
didatar-se a outro, terá_ que renunciar seis me
ses antes. 

O processo eleitoral já se iniciou e regras 
foram aplicadas; houve Governador, candida
to à Presidência da República, que renunciou 
com seis meses. Evidentemente, a c_onç~o 
agora implicaria até, Sr. Presidente, desres~ 
peito à própria lei que estabeleceu normas 
claras e definitivas para aquelas pessoas que 
a elas se obrigavam. 

Então, Sr. Presidente, creio que três ques
tões nunca passarão nesta Casa, ou no Con~ 
gresso Nacional; a minha longa experiência 
tem mostrado, a e,onsciência nacional nunca 
as aceitará; reeleiçãO - e nessa propOsta há; 
jogo e pena de morte. São três tabus. 

Há uma ratJO Jegis para que o governante 
tenha que ninundar por seis meSeS, no mí
nimo. 

É porqu~. no Brasil, qualquer cargo execu
tivo exerce terrível influência no âmbito de sua 
jurisdição. Se reduzíssemos esses prazos esta
ría!flOS assegurando praticamente a reeleição; 
estaríamos eliminando, sobretudo, o princípio 
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salutar da seriedade e da respeitabilidade elei
toral. 

Um Governador de Estado, um Presidente 
da República que renunciasse três meses an
tes apenas,. é como se não estivesse renun
ciando, é como se estivesse no posto. Porque 
ele deixará toda uma máquina organizada para 
que exerça um poder muito maior do que 
se fizesse em nome próprio. Porqu~ quem 
assume _o fará em condições de concordância 
e procurará ultrapassar até os limites da IeaJda .. 
de para satisfazer àquele que renunciou e de
seja obter outro mandato. 

Ora, Sr. Presidente, a· poder neste País é 
pior ainda do que o dinheiro. A influência do 
poder é arrasadora. De fonna que, no que 
pese ao número regimenta! de assinaturas pa
ra apresenf?ção dessa emenda, ela jamais po
derá receber a <w.rovação do Senado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me 
V. Exi' um aparte? 

O SR- LEITE CHAVES- Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Congratu
lo-me com V. EX' por estar abordando essa 
matéria que amanhã deverá ser motivo de deli
beração desta Casa, matéria que' realmente 
não pode ser apreciada favoravelmente. O 
nosso Colega e Companheiro Senador Cha
gas Rodrigues, que é detalhísta, estava ontem 
a1ertando para a modificação desse § 6~' do 
art. 14 da Constitulçáo, porque, inclusive, retira 
praticamente a exigência de o Presidente e 
\"ice-Presidente renunciarem aos respectivos 
mandatos. Porque na proposta está suprimida 
aquela exigência para o Presidente e \'ice-Pre
sidente concorrerem a outros cargos, confor
me previsto no dispositivo constitudonal que 
se pretende emendar.lmagine V.~ que, além 
do problema do prazo pode estar embutida 
nesta proposta uma qu~stão que foi conside
rada inaceitável em todas as discussões a res
peito desse problema. Como amanhã náo po
derei estar presente à sessão, já tive oportu
nidade de solicitar a V. Ex' que, no exercício 
da Liderança do PMDB, tomasse a si a respon
sabilidade de evitar a aprovação de uma pro
posta como essa E permita-me Sr. Senador 
Leite Chaves, l'azer uma consideração que tal
vez não seja bem aceita, talvez não seja bem 
compreendida, mas é necessário que todos 
nós tenhamos em mente que não há apoia
mente em emenda constitucional mas, sim, 
co-autoria. Então, não podemos assinar pedi
do de quem quer seja a uma proposta de 
emenda constitucional Temos. pelo menos, 
que examinar o que significa aquela proposta 
que está sendo apresentada. E. mais do que 
isso, não devemos, em questões dessa magni
tude, aprovar, nas Comissões Mistas, sem ter 
a consciência daquilo que estamos aprovan
do, para evitarmos que passe, em Plenário, 
matéria desta importância sem o devido estu
do e sem a devida atenção. Embora seja ne
cessário um quorum qualificado, é preciso, 
como V. EX' está fazendo nesta hora, que al
guém levante sua voz, a ,fim de chamar a aten
ção para a matéria que está em pauta. 

O SR. LEITE CHAVES- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, agradeço a V. ~a ênfase 
que dá a essa posição, E quero mostrar que, 
inclusive, há na matéria um erro de técnica 
leglstativa. pois a emenda modificativa do art. 
69 o reproduz na totalidade, reduzindo apenas 
o prazo de 6 para 3 meses. Diz: 

''Para os demais cargos, o prazo de 
de$incompatibilizaçáo .s_erá de 6 (seis) 
mdses." 

Entãp;-a emenda não se refere a outros 
cargos a não ser esses. Evidentemente, nem 
mesmo por técnica legislativa ou por critérios 
redacJonais, poderia essa emenda ser apro
vada. 

Além do mats, Srs.. Senadores, tivemos lon
go empenho na feitura desta Constituição, a 
Nação Gl.ela participou; não houve segmento 
sociaJ que niío tivesse participação em cada 
artigo. 

Estabelecemos t.;tmbém que a Constif.uiç.io 
somente seri<': revisada após 5 anos. O que 
nós estabelecemos? Estabelecemos que, pelo 
menos, seria necessário que a Coristituição 
se enredasse na realidade, durante 5 anos, 
para: que tivéssemos alguma informação efeti
va para a tntrodução de mudança Ora, se 
nós, mal promulgada uma Constituição: por 
motivo meramente eleitoral, na parte mais dis~ 
cutida, enc~lnhannos modificações, estare
mos tfrãndo toda a respeitabilidade da Cons
~ição. 

Deveremos assumir o compromfsso de não 
fazer qualquer mudança constitucional, a não 
ser naquele prazo que quase unanimemente 
estabelecemos para revisão da Constituição. 

Então, Sr. Presidente, o nosso Partido tem 
posição frontal contra essa matéria, e, segura
mente, por isso, ela não será aprovada. Pedi
mos aos demais Srs. Senadores que assim 
também se posicionem, a fim de que façamos 
com quê a Constituição, nos seus fundamen
tos maiores, não seja vulnerada, não serja ful
crada. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENtE N• 213, DE 1989 

O Presidente 9o 'Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em confonnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abrll de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 011.855/B>l-4, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Caio 
Torres, Técnico em Legislação e Orçamento, 
aasSe "Especial", Referência NSw25! do Qua
dro Permanente do Senado Federal, ocupante 
do _cargo em Comissão de Diretor-Executivo 
do Cedesen, código SF-DAS-101-4, nos tem
ros do art. 40, indso UI, alínea a, da Consti
tuição da República federativa do Brasil, com
binados com os arts. 428, indso O, 429, inciso 
I. 430, inciso V, 414, § 4~. e 416, incisos I 
e II, da Resolução SF no 58, de I 972; art. )9 
da Resolução SF n~ I 3, de 1985, art. 29 da 

ResoluçãoSF n~ 182, de 1987; arl59 daReso
lução SF n• 155, ele !988; art. 3• do Decre
to-Lei n~ 2.204, de 1984, combinado com a 
Lei n• 7.338, de 1985, e art. i>, § i>, da Le< 
n' 6.323, de 14 de abril de 1976, alterada pelo 
Decreto-Lei n9 2270, de 1985, e 2365,-de 
1987, aplicada no Senado Federal pela Reso
lução SF n9 21, de 1980, e modificada pelas 
Resoluções SF n<" 7 e 15, de 1987, e 198, 
de 1988, com proventos integra~. correspon
dentes ao vencimento do cargo efe~vo, qbser
vado o disposto no art 37, inciso Xl, da Consti
tuição federai. 

Senado Federal, 23 de agosto de 1989.
-Senador Nelson carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 214, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen

__ tar, e de conformidade com a delegaçao de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, 

Resolve exonerar, a pedido, Caio Torres. 
Técnico em Legislaçáo e Orçamento, Classe 
Especial, Referência NS-25, do Quadro Per
manente, do cargo em comissão de Diretor-E
xeciltivo do Cedesen, c6dfgo SF-DAS-101A, 
do 'Quadro Permanente do Senado Federal, 
por motivo de aposentadoria voluntária. 

Senado Federal, 23 de agosto_ de 1989. -
Senador Nelson Cameírq Presidente do Sena~ 
do Federal. 

ATO DO PRESIDENtE N• 215, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
-da Comissão Diretora n~ 2. de 1973, 

Resolve nomear Arakén Tabajara do Nasci~ 
menta Costa, Assessor Legislativo do Quadro 
de Pessoal do Senado federal- Parte Espe
dal, código SF-AS-1 02.3, para exercer o cargo 
em comissão de Diretor-Executivo do Cede
sen, código SF-DAS-lOIA, do Quadro Per
manente do Senado Federal. 

Senado FederaJ, 23 de agosto de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Sena
do Federal. 

ATO DO PRESIDENtE N• 216, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que 1he foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora rf 2, de 1973, e tendo 
em vista a decisão da Comissão Diretora, em 
reunião realizada em 17-8--89, no Processo 
n• 003530/89-2, 

Resolve autorizar o servidor Ferix Antonio 
Orro, Técnico Legislativo, Oasse fspedaJ, Re
ferência NS-25, do Quadro Permanente, a 
reassumir, a partir de 18-8-89, o cargo de Di~ 
tor da Subsecretaria de Serviços Gerais, códi~ 
go SF~DAS~101.3. afãs\:~do por força do Ato 
rP 73, de 1989, desta: Pres_idência, até a condu~ 
são do Processo Administrativo instaurado pe---
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la Portaria n9 6, de 1989, dQ Primeiro S~cre-
tário. _ _ _ 

_17' ReuOI_ão, em 29 de agosto de 1989 

PAUTA Senado Federal, 24 ÇJe agqstq de __ l989.
Senador Nelson Camdro. Presidente do Sena-
do Federal. [tem 1-Texto FinaJ do Projeto de Lei do 

Distrito Federal It' 33, de 1989- que "Cria 
O ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N• no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a 

5, DE 1989 Carreira-Apoio às Atividades Jurídicas e dá 
outras providências". 

Dispõe sobre o reajuste de preço con- Item 2-Projeto -de Lei do Distrito Federal 
tratual relativo a venda ou fornecimento n9 26, de !989 _ Mensagem n9 42, de 1989 
de bens para entrega futura, a realização _ DF _ (Mensagem n9 32, de 9-6-89, na 
de obra ou a prestação de serviços contf- origem), dispõe sobre a Política Ambienta] do 
nuo ou futuro, e dá outras providências. Distrlto Federal e dá outras providências. 

O Primeiro Secfet:áfiO do Senado Federal, Autor: Ex_ecutiV'o local 
no uso de sua competênci!'l regimentai, tendo -- Re_lªtQr; Senadqr Pompeu de Sousa 
em vista o disposto no art. 29 do Ato n~> 23, Parecer: Favorável ao projeto, por constitu-
de 1989, da Comiss~oDiretora, consjder;3ndo clonai e juridico, com as emendas n'~' 3, 4, 
o disposto no art. 19 da Lei 0

9 7.774 d~. 8 5~ 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 22. 26, 27, 2_8, 
de junho de 1989 e demais nonnas regula- 29- e ·30; com subemendas às emend~s de 
mentares pertinentes, resolve: n9' 6, 11, 13, 19 e 23, e contrário as effiehâas 

Art. I~> O reajustamento de Contratos n'~' 1, 2,_10, 16, 17, 18,24 e 25, todas do 
com base na Obrigação do Tesouro Nacional S.enador MaUricio Corrêa. 
- OTN, será su}?stituído pelos númei'os__índi- Item 3 _Projeto de Lei do Distrito Fe'deral 
ces referentes ao fndice Nacioanl de Preços n~> 35, .de 198-9 ~ Mensa_gem no 62, de 
ao Consumidor- J('iPC (fãixã dei rerlda restri- 1989-Df _ (Mensag~m n9 52/89-GAG, de 
ta), divulgada pelo IBOE, ol?:;;_ervado o perl:odo l3-7 -89, na origem), altera denominações de 
de congelamento. . --------unidades orgâncias da Secretaria de Segu-

Arl 29 o CiispóSto ne·Ste-Ato aplica-s~_ ao ranç:a Pública, e dá outras providências. 
Cegraf e ao Prodas.en, __ . 

Art. 3~> Este Ato_ entra en:t vigo_r _na_ data Autor: Executivo Local. 
de sua publicação. _ _ Relator: Senador Mauricio Corrêa 

Art. 4~ Revogam-se as disposições ·em Parecer: Favorável ao Projeto por Constitu-
contrário. - ctonal e Jurídico, na forma do substitutivo que 

Senado Federal, 23 de agoSto de 198~.- apresenta. -
Senador Mendes Cima/e, Primeiro secretário. Item 4- Projeto de Lei do Distrito Federal 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Convocação 

O Extelentí.ssimo Senhor Presidente da Co
missão do Distrito_ Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa
Excelência, para a próxima reunião, a se reali
zar terça-feira. dia 29 de agosto, às 11:00 ho
ras, na sala de reuniões da Co_mjssão, Ala Se-
nador Alexandre Costa. - · 

Secreiâria da Corilissão, 24 de agosto de 
1989. - Cai'lo:; Guilherme Fonseca, Secre
tário da Comissão do Distrito Federal. 

nof'36, de 1989- Mensagem n~ 57, de 
1989-DF - (Mensagem n• 47/89-GAG, de 
7~ 7-89, na origem}, dispõe sobre tombamen
to, pelo Distrito Federal de bens de valor cul
tural. 

Autor: ÊxeCútivo Local. 
Relator: Senador Áureo Méiio 
Parecer: F8vorávet ao Projeto por Constftu· 

cional e Juridico, com as emendas n9' 1 e 
2 de Relator: - - ~ 
-Item 5-Projeto de Lei do Distrito Federal 
0" 38, de 1989 - Mensagem n~ 69, de 
1989-DF- (Mensagem n' 59-GAG, de 
14-8-89, ria-Origeffi), cria a Secretaria do Meio 

Ambiente, Ciência e Tecnologia e dá outras 
providências. 

Autor; Execu_tivo L_ocal .. . 
Relator: Senado_r Márcio Lacerda 
Parecer: Favorável ao_ Projeto, po~_CoÍ"tstiiu

cional e Jurídic.o. 
hem 6-Projeto de Lei -do Sena dÓ Federal 

n9 13/88. Aprova a alteração da d~nominaçâo 
do Banco Regina! de Brasilta SIA- BRJ3. dJs
põe sobre sua participação no capital de em
presas, e dá outras providências.. 

Autor: Poder Executivo _ _ ... 
Relator: Senador: Jos.ê Pa1.,1lo Biso! 
Parecer: Favorável ao Projeto_ por Constitu

cional e Jurídico, 
Conclusão: J;:m 15_:-8-89 a Presid~itéia~ cOn

cede vista do Processo ao Senador Jrapuam 
Costa Júnior. ~ -

Em 24-8-89, o Senador 'rrapúam Costa Jú
nior deYolveu o processo_ com voto em sepa
rado, favorável ao Projeto, com as emendas 
suprimindo o art. 3 -e seu parágrafo único do 
art. 2. --

Item 7 - Anteprojeto de Lei do DiStritO Fe
deral. ProíQ_e privatização de terras e mudan
ças na destinação do uso dos solos do DF 
até que sejam adotãdas as providências que 
dispõe. 

Autor: Deputado Augusto_ de Carvalho -
Relator: Senador José P~1-1lo Biso]. 
Parecer: Favorável à trarnita_ção. 
Item 8~Anteprojeto de Lei do Distrito Fe

deral. Dispõe sobre a criação da Escola Téc
nica Regional de Taguatinga (Região Adminis
trativa fi). 

Autor: Deputado Francisco Carneiro. 
Relator: Senador: Edison Lobãp. 
Parecer: Favorável à tramitação. 
Conclusão: Em 15-8-89 a Presidência. con-

cedeu vista ao Senador Pompeu de Sousa 
Em 24-S...89 o Senador Pomeu de Som~a de-
volveu o projeto sem voto em separado. 

Item 9-Representação de Wilton Robson 
. Alvarenga Contra o Distrito Federal e a Funda~ 
ção Zoobotânica. _ 

Relator: Senador Leopoldo Peres. 
Parecer: Diligência ao Governo do Distrito 

Federal e convoca_ção dél$ autoridqdes envol
vidas para prestarem depoimento em aucfiên

. c:ia pública. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRErO LEGISLATIVO N• 51, DE 1989 

Aprova os textos das Convenções da Organização mtemac;ionaJ do Trabalho - on; 
que especifica. 

Art 19 São aprovados os textos das seguintes Convenções da Organização Internacional do Trabalho 
-OIT: 

l-Convenção n• 159, adotada durante a 69• Sessão, realizada em 1• de junho de 1983; 
H-Convenção n• 160, adotada durante a 71• Sessão, realizada em 7 de junho de 1985: aprovação 

parcial, abrangendo apenas as obrigações derivadas dos artigos 7•, 8•, 9•, 10, 12, 13 e 15 da Pinte H; 
m-Convenção n• 162, a dotada durante a 72• Sessão, realizada em 4 de junho de 1986. 
Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de agosto de 1989. - Senador Nelson Cameiro, Presidente. 

CONFERâ'ICIA INIERI'IACIONAL 
DO TRABALHO 

1-Convenção n' 159 

CONVENÇÃO SOBRE REABILITAÇÃO 
PROASSIONAL E EMPREGO 
DE PESSOAS DEACIENTES i 

A Conferência Geral da Organização Inter
nacional do Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Conselho de 
Administração do Esçritório. Internacional do 
Trabalho e realizada nessa cidade em 1' de 
junho de 1983 em sua sexagésima riona reu
nião; 

Tendo tomado conhecimento das normas 
internacionais existentes e contidas na Reco- . 
me:ndaçáo sobre a Habilitação e Reabilitação , 

Profissionffis das Pessoas Deficientes, 1955, 
e na Recomendação sobre Desenvolvimento 
dos Recursos Humanos, 1975; 

Tonl'ando conhecimento de que, desde a 
adoção da Recomendação sobre a Habilitação 
e Reabilitação Profissional das Pessoas Defi- . 
cientes, 1955, foram registrados progressos ' 
significativos na compreensão das necessida
des em matéria de reabilitação, no alcance 
e organização dos serviços dE!: reabilitação na 
legislação e no desempenho dos Países-Mem
bros em relação às questões abrangidas por 
essa Re~Jl!enda_ção; 

Considerando que a Assembléia Geral das' 
Nações Unidas proclamou 1981 o Ano lnter-' 
nacional dó$ Pessoas Deficientes, com o tema 
"Pe.rt:icipãçã Plena e Igualdade" e que wn Pro-

grama de Ação Mundial relativo às pessoas 
deficientes deveria permitir a adoção de medi
das eficazes a nível nacional e internacional, 
a fim ~e alcançar as metas de "participação 
plena" das pessoas deficientes na vida social 
-e no desenvolvimento, assim como da "igual
dade"; 

Considerando que os progressos registra
dos tomam evidente a conveniência de se ado
tarem novas normas intem~donais sobre o: 
assunto, que levem em consideração, princi
palmente, a necessidade de assegurar, tanto 
nas zonas rurais como nas urbanas a igual
dade de oportunidades e de tratamento para· 
pessoas portadoras de qualquer tipo de defi-": 
ciência no que se refere a emprego e a integra
ção na comunidade; 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

·CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

Depois de haver decidido adotar diversas 
propostas relativas a reabilitação profissional 
questão que constitui o quarto ponto da or
dem do dia da reunião, e 

Depois de haver decidido que estas propos
tas deve'i-ão ter a forma d~ uma Convençaº, 
adota, com data de vinte de junho de mil nove
centos e oitenta e três, a presente Convenção 
sobre Reabilitação e Emprego (Pessoas Defi
cientes), 1983: 

PARTE I 

Definições e Campo df! Aplicaç~o 

Artigo 1 

1. Para efeitos da presente ConvenÇão, en
tende-se por "pessoa deficiente" todo o indiví
duo cujas possibilidades de obter e conservar 
um emprego adequado e de progtedir no 
mesmo fiquem substancialmente reduzidas 
devido a uma deficiência de caráter físico ou 
mental, devidamente reconhecida. 

2. Para efeitos da presente Corivenção to
do o País-Membro deverá considerar que a 
finalidade da reabilitação profissionlll é • de 
permitir que a pessoa deficiente obtenha e 
consenre um emprego adequado e progrida 
no mesmo promovendo-se assim, a integra
ção ou a reintegração dessa pessoa na sacie- _ 
dade. 

3. Todo o Pais-Membro aplicará as dispo
sições desta Convenção através de medidas 
adequadas às condições do pais e de acordo 
com as praxes nacionais. 

4. • As disposições da presente Convenção 
serão aplicáveis a pessoas portadoras de todos 
os tipos de deficiência. 

PARTE II 
Ptincfpios da Politica de ReabUitação 

ProRssiom11 e Emprego para 
Pessoas Deficientes 

Artigo 2 

De acordo com as condições, praxe e possi
bilidades nacionais cada País-Membro formu· 
!ará, aplicará e revisará periodicamente a polí
tica. nacional sobre a reabilitação profissional 
e o emprego das pessoas deficientes. 

Artigo3 

Essa poli'tlca deverá ter por finalidade garan
tir a existência de medidas de reabilitação pro-

EXPEDIENTE 
CENTIIO GltÁFICO DO SENADO FEDEitAL 

DIÃIIIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob • responsabdid~de d• Meu do Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral .................................................. NCz$ 9.32 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 

Tótagem: 2.200exemplares. 

fissional adequadas, ao alcance das pessoas 
portadoras de qualquer tipo de deficiência e 
promover oportunidades de emprego para as 
pessoas deficientes no mercado regular de 
trabalho. 

Artlgo4 

EsSa Política· d~erá ter co~o- bãs~ o prin:· 
cípio da igualdade de oportunidades entre os 
trabalhadQres deficientes e os trabalhadores 
em geral. Deverá ser reSpeitada a igualdade 
de oportunidades e de tratamento para as tra
balhadoras e trabalhadores deficientes. As me
didas positivas especiais que tenham a finali
da_d_.e_ de alcançar a igualda.de real de oportu
nidades e de trntamento entre os trabalha
dores deficientes e os-demais trabalhadores, 
não deverão ser vistas como discriminatórias 
em relação a estes últimos. 

Artigo 5 

As organizações representativas de empre
gadores e de empregados deverão ser consul
tadas sobre a aplicação dessa porrtica e em 
particular, sobre as medidas que devem ser 
adotadas para promover a cooperação e a 
coordenação entre os organismos públicos e 
particulares que participem nas atMdades de 
reabilitação profissional. Deverão, também, 
ser consultádaS-as orQanizações de e para defi
cientes. 

PAR1Eill 
Medidas a_Nível NacioniJ! para o 
DesenvoMmento de SeJV!ços de 

ReabUitação Profissional e Emprego 
-para PeSSOI!Js Deficientes 

Artigo 6 

Todos os Países-Membros, através da sua 
legislação nacional e de outros-'procedimentos 
que êstejam de acordo com as condições e 
praxes nacionais, deverão adotar as medidas 
que se tomem necessárias para aplicar os arti
gos 2, 3, 4 e 5 da presente Convenção. 

Artigo 7 

As autoridades competentes deverão adotar 
medidas destinadas a proporcionar e a avaJiar 
os serviços de orientação e formação profis.. 
sional, colocação, emprego e. outros, a fim 
de que as pessoas deficientes poss2U1l obter 

e conseJVar um emprego e progredir no mesw 
mo; sempre que seja possível e adequado, 
serão utilizados os serviços existerites-pata os 
trabalhadores em geral, com as adaptações 
necessárias. 

Artigo 8 

Serão adotàdas medidas para promover o 
estabelecimento e desenvolvimento de servi
ços de reabilitaç~o profissional e de emprego 
para pessoos deficientes nas zonas rurais e 
nas comunidades isoladas. 

Artigo 9 

Todos os Países-Membros deverão esfor
çar-se para garantir a formação e a disponi
bilidade de assessores em matéria de reabili~ 
tação, bem como de pessoal qualificado que 
se ocupe da orientação profissional, do treina
mento profissional da colocação-· e do empre-
go de pessoas deficientes. · 

PARTE IV 
Disposições Fmais 

Artigo 10 

As ratificações formais da presente Conven
ção serão comunicadas, para o devido regis-. 
tro, ao Diretor-Geral do Escritório Internacio
nal do Trabalho. 

Artigo 11 

I. Esta Convenção apenas trará obliga
ções para os Pafses-Membros da Organização 
Internacional do Trabalho ctqas ratificações 
tenham sido registradas pelo Diretor-Gera1. 

2. Entrará em vigor doze meses após a 
data em que as ratificações de dois PafSes
Membros tenham sido registradas pelo Dife... 
ter-Geral. 

3. A partir desse momento, esta Conven
ção entrará em vigor, para cada Pais-Membro, 
doze meses após a data em que_ tenha sido 
registrada a sua ratificação. 

Artigo 12 

1. Todos os Países-Membros que nrtifi
quem esta Convenção poderão denunciá-la, 

. após wn periodo de dez anos, a partir da data 
em que a Convenção tenha entrado em vigor, 
mediante um documento enviado ao Diretor-
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Geral da Organização Intemadonal do Traba
lho, para o devido registro. Essa denúncia pas
sará a vigorar somente um ano após a data 
em que tenha sido registrada. 

2. Todo o País-Membro que tenha ratifi
cado esta Convenção e que, no prazo de wn 
ano após expirado o periodo de dez anos men
cionado no parágrafo anterior, não tenha feito 
uso do direito de denúncia previsto neste arti
go, ficará vinculado, por um novo periodo de 
dez anos e poderá denunciar esta Convenção 
no final de cada perfodo de dez anos, nas 
condições previstas neste artigo. 

Artigo 13 

1. O Diretor-Geral da Organização Inter
nacional do Trabalho notificará, a todos os 
Países-Membros da Organização, o registro 
de todas as ratificaç~&._d_eclarações_ e denún
cias que lhe forem comunicadas por Países
Membros. 

2. Ao notificar os Paises~MemPros da çr
ganização do registro da segunda ratificação_ 
que lhe tenha sido comunicada o Diretor iftfor
mará todos os Paises.Membros_ sobre a data 
em que a presente Cohvenção estrará em vi· 
gor. 

Artigo 14 

O Diretor-Geral da Organização Internacio
nal do Trabal_ho envia_rá ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas, para efeitos de registro 
e de acordo com o artigo 102 _da Carta das

1 

Nações Unidas, uma informação completa de 
todas as ratificações, declarações e értos de 
denúncias registrados, de acordo com os arti
gos anteriores. 

Artigo 15 

Sempre que o conSidere necessário, o Con
selho Administrativo do Escritório Internacio
nal do Trabalho apresentará, na Conferência, 
'um relatório sobre a aplicação desta Conven
çáo e deverá considerar sobre a conveniência 
de incluir, na ordem do dia da Conferência, 

'a questão da sua revisão total ou parcial. 

Artigo 16 

1. No caso da Conferência adotar uma no
va Convenção que implique numa revisão total 
ou parcial da presente e a menos que a nova 
Convenção contenha disposições em contrá
rio: 

a) a ratificação, por um País-Membro da 
nova Convenção implicará lpso jure, na de
núncia imediata da presente Convenção dnão 
obstante as disposições contidas no artigo 12, 
sempre que urna nova Convenção tenha en
trado em vigor; 

2. Esta Convenção continuará em vigor, 
a nova Convenção, a presente Coiwenção dei
xará de vigorar, para efeitos de ratificação pe
los Países-Membros. 

2. Esta Convenção continuará em vigor, 
entretanto na sua forma e conteúdo atuais 
para os Países-Membros que a tenham ratifi
cado e não ratifiquem a Convenção revisada. 

Artigo 17 

As versões em inglês, francês e espanhol ' 
desta Convenção_ são igualmente !1-utênticas. 

n-Convenção 160 
cONVENÇÃO soaRE ESTATisTICAS 

DOTRABAUiO 

A Conferência Geral da Organização Inter
nacional do Trabalho, 

ConYáéada em Geile6rã pelo Conselho de 
Adminístração da R.tipaitlção lntenlacional do 
Trabalho e congregada naquela cidade em 
7 áe -jUniio de 1985 em sua septuãQésima 
primeira reuniãO; - - -

Artigo 3 

- Para_a elaboração o_u revisão dos conceitos, , 
defmições e metodologia utilizados Íla coleta. 
compilação e publicação das estatfstlcas re
queridas em virtude da presente Convenção, 
dever-se-á fazer consulta às organizações re
presentativas de empregadores e de trabalha
dores, quando existirem, com o objetivo de 
levar em conta suas necessidades e assegurar 
sua colaboração. 

Artigo 4 Após ter decidido adotar diversas propostas 
relativas à revisão da ConVenção sobre estatfs
ticas de salârios e horas de trabalho, 1938 Nenhuma disPosição da presente COlwen· 
(n9 63), questão que constitui o quinto ponto Ção imporá a obrigação de publicar ou cornu
da ordem do dia da reunião; e · nicar dados que, de uma maneira ou de outra, 

Após ter decidido que essas propostas deve-__ pressuponham o vazamento de informação 
rão tomar a forma de wna Convenção lrttema- relativa a wna unidade estatistica individual, 
ciqna}, como, por exemplo, wna pessoa, wna unida-

-adota,_ com d~a de vinte e cinco de Junho de farp$ar, Um esfubel~.irnento~ou lUT@ em·_ 
de mil novecentos e oitenta e cinco, da pre· · presa: 

Artigo 5 
sente ·convenção que poderá ser mencionada . > 

cofio a ConvE:nção_sob~e Esta~sticas do Tra
balho, 1985: - Qualquer Membro que ratific:M -a presente 

Convenção compromete-se a encaminhar à 
Repartição Internacional do Trabalho, logo 

·que possível, as estatísticas publicadas ou 
compiladas em conformidade com a torwen· 
çá-o, bem como informação relativa a sua pu
blicação e, em particular: 

PARTE I 
Disposições Gerais 

Artigo 1 

Qualquer Membro que ratificar a presente 
Convenção obriga-~~ a recolher, compilar e 
publicar regularmente estatísticas básicas de 
trabalho, que, segundo seus recursos, se am· 
pliarão progressivamente para abarcar as se
gui(l~ matérias: 

a) população economicamente ativa, em
prego, desemprego, se houver, e, quando po~ 
sível, subemprego visível; 

b} estrutura e distribuição da população 
economicamente ativa, que possam servir pa
ra análises pormenorizadas e ·como dados de 
referência; 

c) média de ganhos e média de horas de 
trabalho (horas efetivamente trabalhadas· ou 
horas remuneradas) e, se pertinente, taxas de 

~salários -por tempo e horas normais de tra~ 
balho; 

d) estrutura e distribuição dos salários; 
e)- custo da mão..<fe-obra; 
f) índices de preços ao consumidor; 
g) gastos das unidades familiares ou então 

gastos das famílias e, se possível, rendimentos 
das unidades familiares ou então rendimentos 
das' familias; 

h) lesões provocadas por acidentes de -tra
balho e, na medida do possível, enfermidades 
provocadas por acidentes de trabalho; 

i) coriffit.os do !rabalho. 

Artigo2 

Ao elaborarem ou revisarem os conceitos, 
definições e metodologia utilizados na coleta, 
compilação e publicação das estatísticas re
querídas em virtude da presente Convenç-ão 
os Membros deverão levar em conta as últimas 
normas e diretrlzes estabelecidas sob os auspí
cios da Organização Internacional do Traba
lho. 

a) a informação de referência adequada 
aos meios de difusão utilizados (títulos e nú
meros de referência, no caso de publicações 
impressas; ou descrições correspondentes, no 

· caso de dados difundidos por meio de outros 
condutos): 

b) as datas ou periodos mais recentes das 
diferentes classes de estatisticas disponíveis, 
e as datas de st!a publicação ou difusã?. 

Artigo 6 

Em cõn:fo_~idade com as disposições da 
Convenção, as des_c~ções pormenorizadas 
das fontes, conceitos, defmlções e metodo
logia utilizados para coletar e compilar as esta
tisticas deverão: 

a) ser elaboradas e atualizadas de maneira 
a refletirem as alterações significativas; 

b} ser encaminhadas à Repartição Interna
cional do Trabalho logo que possível; e 

c) ser publicadas pelos serviços nacionais 
comp~entes. 

PARTEIT 
Estatfstlcas básicas do Trabalho 

Artigo 7 

Deverão ser compiladas estatísticas conti
nuas da população economicamente ativa, do 
emprego, do desemprego, se pertinente, e, 
na medida do possível, do subemprego visfveL 
de maneira a que reflitam uma visão global 
do pais. . 

Artigo 8 . 

Deverão ser compiladas estatísticas da es
trutura e distribuição da população economi
camente ativa de maneira a que reflitam uma 
visão global do país. 
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Artigo 9 
I. Deverão ser compiladas estatísticas 

contínuas das médias de ganhos e das médias 
de horas de trabalho (horas efetivamente tra
balhadas ou horas remuneradas) que abar
quem todas as categorias importantes de ope
rários e empregados, e todos os principais 
ramos de atividade económica, e de maneira 
a que reflitam uma visão globaJ do pais. 

2. Deverão ser compiladas, quando apro
priado, estatfstfcas das taxas de salários por 
tempo e das horas normais de trabalho, que 
abarquem as ocupações ou grupos de ocupa
ções importantes nos principais ramos de atf
vidade económica importantes. 

Artigo 10 

Deverão ser compiladas estatísticas do cus
to da mão-de-obra relativa aos principais ra
mos de atividade econômica. Quando forpos
s1ve1, essas estatísticas deverão ser coerentes 
com os dados sobre o emprego e horas de 
trabalho (horas efetivamente trabalhadas ou 
horas remuneradas) do mesmo campo. 

Artigo I! 

Deverão ser caJculados índices dos preços 
ao consumidor para medir as variações regis
tradas com o transcurso do tempo nos preços 
de artigos representativos dos padrões decon~ 
swno de grupos significativos ou do conjunto 
da populaçãoA --

Artigo 12 

Deverão ser compiladas estatísticas dos 
gastos das unidades familiares ou, se perti· 
nentes, dos gastos das famílias e, quando posM 
sível, dos rendimentos das Wlidades familiares 
ou então dos ~ndimentos das famllías, que 
abarquem todas as ~fégorias e tamanhos de 
unldades familiares privadas ou famllias, de 
maneira a que reflitam uma visão global do 
P""' . 

Artigo 13 

1. Deverão ser compiladas estatísticas de 
lesões provocadas por acidentes de trabalho 
de maneira a que reflitam uma visão global 
do país. Essas estatísticas deverão abarcar, 
quando possível, todos os ramos de atividade 
econômlca. 

2. Na medida do possível, deverão ser 
compiladas estatísticas de enfermidades pro
vocadas por acidentes de trabalho que abar~ 
quem todos os ramos de atividade econõmica, 
e de maneira a que reflitam uma visão global 
do país. 

Artigo 14 

Deverão ser compiladas estatísticas sobre 
conflitos do trabalho de maneira a que reflitam 
uma visão global do pals. Essas estatísticas 
deverão abarcar, quando possível, todos os 
ramos de atividade econômica. 

PARTE lU 
Aceitação das obrigaçõ~s 

Artigo 15 

1. Em virtUde das obrigações gerais a que 
se refere a parte I, qualquer Membro ,que ~atifi~ 

car a presente deverá aceitar as obrigações 
emanadas de um ou vários dos artigos da 
parte n. 

2. Ao ratificar a Convenção qualquer 
Membro_ deverá especificar o artigo ou os arti~ 
gos da parte U cujas obrigações aceita. 

3. Qual(Juer Membro que tiver ratificado 
a CóliVenção deverá poder notificar ulterior~ 
mente ao Diretor~Geral da Repartição lntema~ 
danai do Trabalho que aceita as obrigações 
da Convenção oom relação a 'Üin ou vários 
dos artigos da parte II que não tiver especi
ficado na ratificação. Essas notificações terão 
força de r~tificação a partir da data de seu 
encaminhamento. 

4. Qu~quer Membro que tiver ratificado 
a Convenção deverá declarar em seus relató
rios sobre a aplicação da Convenção, apresen~ 
tados em virtude do artigo 22 da Constituição 
da Organização lntemaciona1_ do Trabalho, o 
estágio de sua legislação e prática sobre as 
matérias incluídas nos artigos da parte n a 
respeitO dos quais não tenha ãceitado as abri~ 
gações da Convenção especificando a medida 
em que aplica ou se propõe a aplicar as dispo
sições da Convenção no tocante a essas ma
térias. 

Artigo 16 

1. Qualquer Membro poderá inicialmente li~ 
mitar a certas categori~ _9.e trabalhadores, se~ 
tores da economia, ramos de atividade econô~ 
mica ou áreas geográficas, o campo das esta
tfsticas a que se referem o artigo ou artigos 
da parte ll a respeito dos quais aceitou as obri~ 
gações da Convenção. 

2. Qualquer Membro que limitar o campo 
das estatísticas em conformidade_com o pará~ 
grafo 1 do presente artigo deverá indicar em 
seu primeiro relatório sobre a aplicação da 
Convenç~o._ apresentado em virtUde do artigo 
~-ela COnstituição da Organização Interna~ 
danai do_ Trabalho, o artigo ou os artigos da 
parte II a que se aplica a limitação, expres~ 
sando a natureza e os motivos da mesma, 
e declarar nos relatórios ulteriores em que me
dida aplicou ou se propõe a ampliar esse camM 
po a oUtras categorias de trabalhadores, seto
res da economia, ramos de atividade econô
mlca ou áreas geográficas. 

3. Após haver efetuado consulta às organi
zações representativas de ·empregadores e de 
trabaJhadores interessadas, qualquer Membro 
poderá, a cada ano, em uma declaração encaM 
minhada ao DiretorMGeral da Repartição fnter
nadonal do Trabalho no mês que se seque 
à data da entrada em vigor inicial da Conven
ção, introduzir limitações ulteriores do campo 
técnic_o das estatfsticas abarcadas pelo artigo 
ou artigos da parte )(a respeito dos quais acei~ 
tou as obrigações da Convenção. Essas declaM . 
r~ções terão efeito um ano após a data de 
seu registro. Q.Jalquer Membro que introduzir 
essas limitações deverá indicar em seus relató· 
ri~ SQbre a aplicação da Cdnvenção, apresen~ 
tados em virtude do artigo 22 da Constituição 
da Organização IntemacionaJ do Trabalho as 
particularidacf_es a que se faz referência no 'pa· 
rágrafo 2 do presente artigo. 

Artigo IS 
Esta COnvenÇão reviSa_a ConvençãO sObre 

~:~cas de saJários e horas de trabalho, 

PARTE IV 
-Disposições fin4is 

Artigo 19 

As ratificações formais da presente Conven
ção serão encaminhadas, para registro, ao Di~ 
retor~Geral da Repartição Internacional do Tra
balho. 

Artigo 20 

L Esta ConveilçãO, -obrigará l.Ulicãinente 
aqueles Membros-da Organização Internacio
nal do Traba1ho cujas ratificações tiverem sido 
registradas pelo_ Diretor~Geral. 

2. Entrará em vigor doze meses apóS a 
data em -que tiverem sido registradas pelo Di
retor~Geral as ratificações de dois Membros. 

3. A partir daquele momento, esta Con~ 
venção entrará em vigor, para cada Membro, 
~oze m~_ses após a data em que tiver sido 
registrada sua ratificação. 

Artigo 21 

1. Qualquer Membro que tiver ratificado 
esta Convenção poderá denunciá~ló quando 
da expiração de um periodo de dez anos a 
partir da data em que tiver entrado irlicialmen
te em_vigor, me9ian~_comunicação e -cami· 
nhada, para registro, ao DiretorMGeral da Re
partição Internacional do Trabalho. A denúnM 
da não terá efeito até um ano após a data 
em que tiver sido registrada. 
2. Qualquer Membro que tiver ratificado esta 
Convenção e que, no prazo de um ano após 
a expiração do período de dez anos mencio
nado no parágrafo precedente, não fiZer uso 
do direito de denúncia previsto no presente 
artigo ficará obrigado durante um novo perto
do de dez anos, e, a partir de então, poderá 
denunciar esta C~nyenção, quando da expe· 
dição de cada periodo de dez anos, nas condi~ 
ções previstas no presente artigo. 

3. Após ter feito consulta às organizações 
representativas de empregadores e de traba~ 
lhadores interessadas, qualquer Membro que 
tiver ratificado esta Convenção poderá, quan~ 
do da expiração do período de cinco anos 
contados a partir da data de entrada em vigor 
da Convenção em uma declaração encami
nhada ao DiretorMGeral da Repartição Interna
cional do Trabalho, retirar sua aceitação das 
obrigações da Convenção que diz respeito a 
um ou mais dos artigos da parte li, sempre 
que, como mínimo, mantenha sua aceitação 
dessas obrigações no que diz respeito a um 
desses artigos. Essa declaração não _terá efeito 
até um ano após a data de s_eu registro. 

4. Qualquer Membro que tiver ratificado 
estif COnvenção e que, no prazo de um ano 
após a expiração do período de cinco anos 
mencionado no parágrafo precedente, não fi. 
zer uso da faculdade nele prevista, ficará obri
gado, em virtude dos artigos da parte II a res~ 
peito dos quais tenha aceitado as obrigações 
da Convenção durante um novo período de . 
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cinco anos, e, a partir de então poderá suspen
der sua aceitação dessas obrigações quando 
da expiração de cada periodo de cinco anos, 
nas condições previstas no presente artigo. 

Artigo22 

1. O Diretor-Gerarda Repartição Interna
cional do Trabalho notificará todos_os Mem
bros da Organização Internacional do Traba
lho a respeito do registro de todas asxatifica
ções, declarações e denúncias que lhe forem 
encaminhadas pelos Membros da Organiza-
ção. . 

2. Ao notificar os Membros da Organiza
ção a respeito do registro da segunda ratifica
ção que lhe tiver sido encaminhado, o Diretor
Geral chamará a atenção dos Membros da 
Organização para a data em que entrará em 
vigor a presente_ Convenção. 

Artigo 23 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional . 
do Trabalho encaminhará ao Secretário-Geral 
das Nações Onidas, para fins de registr? e 
em conformidade com o artigo-102 da Carta 
das Nações Unidas, uma informação com
pleta sobre as ratiflcaçõe:s, declaração e docu
mentos de denúncia que tiver registrado de 
acordo com os artigos precedentes. 

Artigo 24 

Cada vez que aSSirrnutgar necessário, o 
Conselho de Administração da Repartição In
ternacional do Trabalho apresentará à Confe
rência um relatório sobre a ~plicação da Con
venção e examinará a conveníênda de incluir 
na ordem do dia da Conferência a questão 
de sua revisão total ou pareia]. 

Artigo 25 

1. No caso de a Conferência adotar uma 
nova Convenção que implique uma revisão 
total ou parcial do presente, e, a menos qua 
a nova Convenção contenha disposições em 
contrário: 

a). a ratificação, por um Membro, da nova 
ConVenção revisora irilplicará ipso jure a de
núncia imediata deste Convênio, não obstante 
as disposições contidas no artigo 21 supra, 
sempre que a nova Convenção revisora tenha 
entrado em vigor; 

b) a partir da data em que entrar em vigor 
a nova Convenção revisora da presente Con
venção deixará de_ es_tar_ abert.P à ratificação 
pelos Membros. 

2. Esta Convenção continuará em vigor 
em todo caso, em sua forma e conteúdo 
atuais. para os Membros que não tiverem ratifi
cado ou que não ratifiquem a Convenção revi· 
sora. 

Artigo 26 

As versões em inglês e em francês do texto 
desta Cor:Venção são lgUãlme~te autênticas. 

m-Convenção 162 

Convenção sobre a Utilização do Asbesto 
em Condições de Segurança. --

A Conferência Geral da Organização Inter
Q_adonaJ do Trabalho convocada em Genebra 

pelo Conselho de Administração do Escrlt6rio 
Internacional do Trabalho, e tendo se reunido 
nesta cidade em 4 de junho de mil_ novecentos 
e oitenta e seis, em sua 72' sessão, e conside
umdo as Convenções e Recome-ndações Inter
nacionais sobre o trabalho pertinentes e, espe
cialmente, a Convenção e Recomentação so
bre o Câncer _Frofissional, I 974, a Convenção 
e Recomendação sobre o Melo Ambiente de 
Trabalho (contaminação do ar, ruído e vibra
ção) 1977; a Convenção e -Recomendação 
sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 

-1981; a Convenção e Recomendação sobre 
Serviços de Saúde no TrabaJho, 1985; a lista 
de doe_nç_as proflssionais tal como revisada 
em 1980, anexa a COnvenção sobre beneficias 
em caso de acidente de trabaJho e doenças 
profissionais, 1964; bem como o Repertório 
de Recomendações práticas sobre a Segu

_amça na iltilização do Asbesto, publicado pelo 
Escritório Internacional do Trabalho em 1984, 
que estabelece os princípiOs de uma política 
nacional e de ação à rúvel nacional; 

Depois de haver decidido adotar diversas 
proposições relativas à SeguranÇa na Utiliza
ção do Asbesto, questão que constitui o quarto 
ponto da ordem do dia da reunião; 

Depois de ter decidido que tais proposições 
tomem a forma de uma Convenção Interna
cional; 

Adota com __ data de 24 de junho do ~no 
de 1986 a presente Convenção que poderá 
ser citada como a Convenção do Asbesto, 
19(!6. 

Nada a observar no Prefimbulo 

PARlEI 
Campo de ApDcação e Definições 

Arti~ I 

1. A presente Convenção aplica-se a todas 
as atividades nas quais os trabalhadores estão 
expostos ao asbesto no decorrer do seu tra
balho. 

2. Mediante consulta prévia com as orga
niZações mais representativas de empregado
res e de trabalhadores interessados, e com 
base em uma avaliação dos riscos que existem 
para a saúde e das medidas de seguranças 
apllcadas, todo membro que ratiflque a pre
sente Convenção poderá excluir determinados 
ramos da atividade económica ou detenni
_nadas empresas da aplicação de certas dispo
SiÇões da Convenção, quando julgue desne
cessária a sua aplic~ção à tais sttores ou em-
PreSâs. - -
-3. Quando decida pela exclusáo de um 

ramo particular da atiVidade económica ou 
de c:ert:aS empresas, -a- autoridade competente 
deW:iá ter em conta a freqüência, duração e 
o nível de exposição, bem como tipo de traba
lho e as-condições existentes no local do tra-. 
balho. 
- Nada a obseTWJr no artigo I. 

Artigo 2 
Para o-objetivo da presente Convenção: 
al Q _ _termo "Asbesto" designa a forma fi

brosa dos silicatos nlinerãis pertencentes aos, 
grupos de rochas metamórficas das se~pen
tinas, isto é, a crisotila (Asbesto_ branco), e 

dos anfibóllos._isto é, a actinolita, a ama$ta 
(Asbesto marrom, c:ummingtonita - grune
tita), a antofitita, a crocidolita (Asbesto azul) 
a tremolita, ou qualquer mistura que contenha 
um ou vários destes minerais. 

Ressaita-se que atualmente o Brasil é SQ

mente produtor de asbesto crisotila, impor
tando a1guns dos demais tipos. 

b} A ExpreSsão "poeira de asbesto designa 
as partículas de asbesto em suspensão no ar 
oq partículas de asbesto depositadas que po
dem desprender·se e permanecer em suspen
são no ar nos locais de trabalho; 

c) o termo "poeira de asbesto em suspen
são no ar" designa, para fins de medição, as 
partículas de poeira medidas por avaJiação 
gravimétrica ou outro método equivalente; 

d) a expressão ''fibras de asbesto respirá
veis" designa as fib'ras de asbesto cujo -diâme
tro seja inferior a 3 micrômetros e cuja relação 
entre comprimento e diâmetro seja superior 
a 3: 1, na medição 'somente se levarão em 
conta as fibras de comprimento superior a 
5 micrêmetros. 

e) a expressão "eXposição ao asbesto" de
signa uma exposição no trabalho às fibras de 
asbesto respiráveis ou poeira de asbesto em 
suspensão no ar originadas j>elo asbesto ou 
por minerais, materiais ou produtos que con
tenham asbesto; 

I) a expressão "os trabalhadores" inc_lui nos 
membros das cooperativas de produção. 

Esta definição deve Sei:' adequada à Legis
lação Nacional, de ac_ordo com o título I, artigo 
39 da Consolidação das Leis_ do Tr~aJho. A 
introdução do conceito de "Membros de Coor
perativas de Produção" no texto da convenção 
foi solicitada pelos representantes dos paises 
socialistas. 

g) a expressão "Representantes dos Traba
lhadores" designa os representantes_ dos tra
balhadores reconhecidos como tais r)ela legis
lação ou prática nacionais, em conformidade 
com a Convenção sobre os Representantes 
dos Trabalhadores, 1971. 

Salienta-se _que a Convenção n" 135 de 
1971, sobre os representantes dos trabalha
dores, não foi ratificada pelo Brasil. 

Nada a observar nas affneas b, c, d. e do 
8Jtigo2 
!'!ola 

A Comissão julga que para a aplicabilidade 
do presente texto da Convenção, de ac;;ordo_ 
com a nossa _realidade nacional, os termos 
..Empregadores" e "Empregados" (ou, traba· 
lhadores, como aparece no texto da Conven. 
ção), deverão representar aquelas comO---defi--' 
nidos na CL T nos artigos 2~ e 3~ do TituJo 
L 

PARlEI! 
Prfnáp!os Gerais 

Artigo 3 

1. A Legislação Nacional deyerá prescre
ver as medidas que se hãQ de adotar para 
prevenir e controlar os riscos para a saúde 
devidos à exposição ocupacional ao asbesto 
e para proteger aos traba1hadores de ~ ris-
cos. . 
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2. A legislação naciona1 adotada para apli
cação do § 19 do presente Artigo, deverá ser 
periodicamente revisada em face dos progres
sos técnicos do desenvoMmento dos conheci
mentos científicos. 

Atualmente propõe-se que a nossa Legis
lação de Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho determine essa revísão a cada dois 
anos.· 

3. A Autoridade Competente poderá per
mitir exceções de caráter temporáriO às medi
das prescritas em virtUde_ do § 1" deste artigo, 
nas condições e dentro dos prazos fiXados 
após consulta com as organizações_ mais re
presentativas de empregadores e trabalhado
res interessados. 

4. Quando a Autoridade COmpetente per
mita exceções conforme o §- 3" ão presente 
artigo, deverá observar para que se adote as 
precausões necessárias para prOteger a-saúde 
dos trabalhadores. 

Nada a observar nos §§ 1~ 3P e 4? do artigo 
3 . . 

Artigo4 

A Autoridade Competente deverá consultar 
as organizações mais representativas de em
pregadores e trabalhadores interessados a res
peito das medidas que hão de adotar-se para · 
dar efeito às disposições da presente Con-
~nção. -

Nada a observar no artigo 4 

Artigo 5 

I. A aplicação da legislação adotada em 
conformidade do Artigo 3 desta convenção, 
deverá assegurar-se por um sistema de inspe
ção suficiente e apropriádo. 

Salientamos que o Governo, ratificando-a 
convenção, deverá dar condições adequadas 
aos sistemas de inspeção já prevfstos em lei, 
para assegurar a aplicabilidade das disposi~ 
ções previstas, uma vez que atualmente esses 
sistemas não dispõem dos recursos neces-
sários. . 

A legislação nacional deverá prever as medi
das necessárias. incluindo sanções adequa
das, para garantir a aplicação efetiva e cumpri
mento das disposições da presente Conven
ção. 

N!Jda a observar no par~grafo 2P do mtígo 
5 

Artigo 6 

I. Os empregadores serão ·responsáveis 
pela obeservância das medidas prescritas. 

2.- -Quando dois ou mais empregadores le
vam a cabo ativi.dades de_ modo simultâneo 
em um local de trabalho, deverão colaborar 
na aplicação das medidas prescritas sempre
juízo da responsabilidade que incumbe a cada 
um pela saúde e segurança dos seus próprios 
trabalhadores. Nos casos apropriados a autori· 
dade competente deverá prescrever as moda
lidades gerais de tal colaboração. 

Chama-se a atenção de que "os emprega
dores" devam ser entendidos conforme o defi
nido no tftulo I, artigo 2~ da CLT. 

3. os--empregadores deVerão preparar em 
colaboração com os serviços de saúde e segu-

r;:~nça dos trabalhadores, mediante consulta 
prévia com os representantes dos trabalha
dQre.s interessados, as disposições que hão 
de aplicar em situações de emergência. 

Chama-se -a atenção de que o Brasil não 
dispõe dos serviços de saúde e segurança dos 
trbalhadores nos moldes estabelecidos pela 
Convenção n9 161 ê. ReCõméh-deiÇão n9 17I 
sobre os serviços de saúde no trabalho, de 
1985. Todavia o cumprimento do disposto 
rieste item poderá ocorrer através dos servV \S 

especializados de segurança e medicina r ~ 
_trabalho (SESMT) existenteS ri~s empresas e 
previstos na CL T. 

Nada a observar no Parl!grnfo 1 do artigo 
6. . . . 

Artigo 7 
Dentro dos limites-de Sua responsabilidade, 

deverá exigir-se aos trabalhadores que obser
vem os pr_ocedímentos de segurança e higiene 
-prescritos para prevenir e controlar os riscos 
-que representa para a saúde a exposição ocu-
pacional ao asbesto, assim como para prote
gê-los de tais riscos. 

A nossa legislação de segurança, hígiene 
e medldna do trabalho já determina essa exi
gência (artigo 158 da Lei n9 6.5I4, de 

· 22-12-77 que alterou o capitulo V do Titulo 
D da CLT). 

Migo 8 

Os empregadores e trabalhadores ou seus 
_ representantes deverão colaborar o mais es
treitamente possível, em todos os niveis da 
empresa, na aplicação-das medidas prescritas 
conforme a presente_ Convenção. 

Nada 11 observar ao artigo 8 

PARTEm 
Medidas de Prevenção e Proteçao 

Artigo9 

L A LegisJação Nadonal adotada em con
formidade com o Artigo 3 da presente Con
venção deverá dispor sobre a ~enção ou 
controle da exposição ao asbesto mediante 
uma ou várias das seguintes medidas: 

a) Submeter todo o trabalho no qual o tra
balhador possa estar exposto ao asbesto _a 
disposições que prescrevem medidas técnicas 
de prevenção e práticas de traba1ho adequa
daS, incluindo a higiene no local do trabalho. 

b) Estabelecer regras e procedimentos es
peciais incluindo as autorizações para a Utiliza
ção do Asbesto ou de certos tipOs de asbesto 
ou de certos produtos contendo asbesto ou 
para determinados processos de trabalho. 

Nada a observar no artigo 9 

Artigo lO 

Quando for necesSário para proteger a saú
de dos trabalhadores e seja tecnicamente pos
sível a Legislação Nacional deverá estabelecer 
uma Ou Váiias das_seguintes medidas: 

11) Senipte que for possível a substituição 
do asbesto ou de certos tipos de asbesto ou 
certOs produtos contendo asbesto por outros· 
materiais ou produtos, ou a utilização de tec
nologias alternativas, cientificamente reconhe-. 

cidos pela autoridade competente como íno
fensivos_ou menos nocivos; 

b) a proibição total ou parcial da Utilização 
do Asbesto ou de certos tipos de Asbesto ou 
de certos produtos _contendo asbesto em cer-. 
tos processos de trabalho. 

Nada a observar no tJitigo 10 

Artigo 11 

1. Deverá proibir-se a utilização da croci
dolita e dos produtos que contenham esta fi
bra. 

2. A autoridade cOmpetente deverá ter po
deres, após consulta prévia às organizações 
mais representativas de empregadores· e de 
trabalhadores interessados, para permitir ex
ceções à proibição contida no parágrafo 1 des
te artigo, quando _a substituição não seja razoa
velmente exeqüível, sempre que se tomem 
medidas para garantir que a saúde dos traba
lhad?res não seja colocada em ris_~. 

A determinação do artigo 11 existe em fun
ção do elevado risco que este tipo de asbesto 
(crocidolita) representa para a saúde das pes
soas expostas. O'Brasil não é produtor deste 
mineral e a sua utilização a partir da impor
tação é bastante restrita, devendo-se, portanto, 
proibir--se efetivamente a su_a importação e _uti
lização. 

Artigo 12 

1. Deverá proibir-se a pulverização de to
das as formas de_ asbesto. 

2. A autoridade competente deverá ter po
deres, após consulta prévia com as organi
zações mais representativas de empregadores 
e de trabalhadores in~ressados, para pennitfr 
excessões à proibição contida nq parágrafo 
I deste artigo, quando os métodos alternativos 
não sejam razoavelmente exeqüiveis, sempre 
que se tomem medidas para garantir que a 
saúde dos trabalhadores não seja colocada 
em risco. -- -----

Nada a observar no artigo 12 

Artigo 13 

A Legislação Nacional deverá dispor que 
os empregadores notifiquem, na forma e na 
extensão que prescreva a autoridade compe
tente, certos tipos, de trabalho que impliquem 
numa exposição ao asbesto. 

· Nada a observar no artigo 13 

Artigo 14 

Será de responsabilidade dos produtores e 
fornecedores de asbesto, assim como dos fa
bricantes e fornecedores de produtos _conten
do asbesto, rotular suficientemente as embala
gens e, quando seja necessário, os produtos, 
em um idioma e de maneira facilmente com
preensível pelos trabalhadores e usuários inte-
ressados, segundo as prescrições determina
das pela autoridade competente. 

Com relação a diSposição deste· artigo, já 
existem duas portarias da SEMA-Secretaria 
Espec~ do Meio Ambiente do Ministério do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, re-
gu1amentando o Assunto: (Anexo. VI) 
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PORTARIA N• 29, DE 13-2-86 
PORTARIA N• 80, DE 9-7-86 

lutigo 15 

1. A Autoridade COmpetente deverá pres
crever limites de tolerância dos trabalhadores 
ao asbesto ou outros ·critérios de exposição 
que permitam a avaliação do meio ambiente 
de trabalho. 

2. Os limites de tolerânciã- oU out:rOs Crité
rios de exposição_ deverão ser fixados e perio
dicamente revisados e atualizados à luz dos 
progressos tecnológicos e da evolução dos 
conhecimentos técnicos e científicos. 

Com relação aos parágiafos 1 e 2 chama-se 
a atenção que em nossa legislação de segu
rança, higiene e medicina do traba1ho já é 
definido um limite de tolerância que deverá 
ser revisado de acordo com os atuais conheci
mentos técnico-científicos e critérios -interna
cionais. Esse limite está está estabelecido pela 
portaria n9 3214 de 8-6-78 do MTB em sua 
NR-15, Anexo 12. (Anexa VIl) 

3. Em todos os locais de trabalhO onde 
os trabalhadores estejam expostos ao asb_esto, 
o empregador deverá adotar todas as medidas 
pertinentes para prevenir ou controlar o des
prendimento de p_oelra de asbesto no ar, para 
garantir que se observem os limites de tolerân
cia ou outros critérios de exposiçáo e, tam
bém, para reduzir a exposição ao nível mais 
baixo que seja razoavelmente exeqUível. 

O texto do parágrafo 3, em espanhol e em 
francês, não se apresenta conforme o apro
vado pela Comissão do asbesto da OIT, em 
reunião em que se discutiu as emendas do 
parágrafo, ou seja: 

A Emenda apresentada propunha a inclu
são ao final do parágrafo 3 da frase em espa
nhol: "Así como reducir la exposicion ai míni
mo nível razonab/emente possible'; 

Em inglês: "And also to reduce exposure 
to as Jow as is reasonably practícab/e ·; 

Em françês: "Et également pour réduire 
i'exposition à un niveau aus_si bas que cela 
est raisonnab/e et réalísable': 

Após aprovada, a emenda foi submetida ao 
comitê de redaçáo da comtssão o qual mo"di
ficou no espanhol e no francês as fra:ses subli
nhadas, respectivamente para: 

"Que sea razontJble y factible lograr~ 
"Que cela est rllisonnable et pratiquement 

réa/isable" (Vide de documentação anexo VllJ) 
Põr essa razão propomOs na tradução do 

texto para o português, salvo melhor juizo, a 
expressão: "Que seja razoavelmente exeqüí
ver: de forma a indicar o que foi discutido 
na conferência em Genebra. 

Neste mesmo item, no texto_ ern esphnhol, 
há um erro de imprensa: na 4• linha onde 
se lê "los_ limites de expoSidón y otros critê
rios" deve-se ler "los limites de exposidón u 
otros critérios" (Anexo Vlll). ~-

4. Quando as medidas adotadas ern ~de
corrência do parágrafo 3 deste artigo não~
tam para circunscrever _o grau de exposiçao 
ao asbesto dentro" d_q§: limites especificados, 
ou não sejam conformes a outros çritériqs 

Ale exposição fixados na aplicação do pará
grafO 1 deste artigo, o empregador deverá pro
porcionar, manter e trocar, sempre que neces~ 
sário, sem que isto implique em gastos aos 
trabalhadores, o equipamento de proteção 
respiratória adequado e roupa de proteção es
peCial, de acordo com a necessidade. O equi~ 
pamento de proteção respiratória deverá estar 
conforme as normas fiXadas pela autoridade 
competente, e somente se utilizar em caráter 
complementar, temporârio, de emergência ou 
exçepciona1_e nunca em substit:Wção ao con
trole técnico. 

Nada a observar ao parágrafo 4, artigo 15 

Artigo 16 

Cada empregador deverá eStabelece~ e aPli
car, sob sua responsabilidade, medidas práti
cas para a prevenção e controle da exposição 
dos seus trabalhadores ao asbesto e para pro
teção _destes dos riscos devidos ao asbesto. 

Nossa legislação de segurança, higiene e 
medicina do trabalho já determina essa res
ponsabilidade (art 157 da Lei n9 6.514 de 
22" 12-77 qUe alterou o capítulo V do título 
U da CLT). 

Artigo 17 

I. A donmolição de instalações ou estru
turas contendo materiais Isolantes friáveis à 
base de asbesto e a remoção do asbesto de 
edifício~ _çiU construções, quando há risco de 
(lu e_ o asbesto possa entrar_ em suspensão no 
ar, somente poderão ser empreendidas por 
empregadores ou empreiteiros reconhecidos 
pela autoridade competente como qua1ifica~ 
dos para executar tais trabalhos conforme as 
disposições da presente Convenção e que ha
jam sido autorizados para este fim. 

Esse- tipo âe serviÇo necessitará de regula
men@ç_ão específica na legislação nacional. 
_ 2~ _ Antes _de empreender os trabalhos de 

demolição o empregador ou empreiteiro de
verá el~orar~ ~m plano de trabalho no qual 
se:__ especifique as medidas que hão de tomar
se inclUsiVe as destinadas a: 

a) proporcionar toda proteção necessária 
aos: trabalhadores; 

b) limitar o desprendimento da poeira de 
asbesto no ar; _ 

c) prever a eliminação dos resíduos que 
contenham asbesto de acordo com o Artigo 
19 da presente ConVenção. 

3. Os trabalhadores ou-seUs rePresentanteS 
deverão ser consultados .sobre o plano de tra
balho referido no parágrafo 2 deste artigo. 

!Yada a obs_e/Vêlr nos par~grafos 2 e 3 do 
"4ifigo l7 

Artigo 18 

1. Quando a poeira do asbesto possa con
taminau:l roupa pessoal dos trabalhadores, 
o empregador, de acordo com Legislação Na
cional, e após consulta aos representantes· dos 
trabalhadores, deverá fornecer roupa de traba
lho adequada, que não se usará fora dos locais 
de trabalho. 

2. --A manipulação e a limpeza da roupa 
de trabalho e da roupa de proteção pessoal,· 

após sua ub1ização, deverão efetuar-se sob 
condições controladas, de conformidade com 
o estabeJecido pela autoridade competente, 
-a fm de evitar o desprendimento da poeíra 
do asbesto no ar. 

3. A Legislação Nacional deverá proibir 
que os trabalhadores levem aos seus domi
cílios a roupa de traba1ho; a roupa de proteção 
especial e o equipamento de proteção indi
vidual. 

4. O empregador será responsável pela 
limpeza, manutenção e guarda de trabalho, 
da roupa de proteção especial e do equipa
mento de proteção individual. 

5. O empregador deverá colocar à dispo" 
sição dos trabalhadores expostos ao asbesto, 
instalações onde possam lavar-se, b~nhar-se 
ou tomar duchas nos locais de trabalho, de 
acordo com a necessidade. 

O texto deste parágrafo, em espanhol e em 
francês, não se apresenta conforme o apro
vado pela Comissão do asbesto. Antes de ser 
submetida à Comissão de Redação a última 
linha do texto indicava as seguintes epressões 
em espanhol, francês e inglês, respectivamen
te: 

-"De trabajo, encuanto· sea necessarfo" 
-"De travail, en tant que de beso/n" 
- -rhe workplace, as apropriate" 
Posteriormente, foi dada nova redação com 

as seguintes expressões no espanhol e fran
cês: 

- "De trabajo, seg6n convenga" 

-De travail, Se/on ce qui est approprié 
Nossa opínião ê que sejam consideradas 

na tradução para o português as expressões 
inicialmente apresentadas pela orr aos países 
membros e que tiveram aprovação do Brasil: 
Dessa forma propomos, salvo melhor tradu
ção, a express!o "De trabalho. de acordo com 
a necessidade" (ver documentação Anexo lX) 

Nada a observar nos §§ 1 ~ 2~. 39 e 49 do 
artigo 18. 

Artigo 19 

1. De conformidade coma Legislação e 
prática nacionais o empregador deverá e!Uni
nar os resíduos que contenham asbesto de 
maneira que não se produza nenhum risco 
para a saúde dos trabalhadores interessados, 
incluindo_ os que manipulam resíduos de as
besto, ou da população vizinha à empresa. 

2. A Autoridade Competente e os empre
gadores deverão adotar medidas apropriadas 
para el)itar que o meio ambiente gera] seja 
contaminado por poeiras de asbesto prove
nientes_ dos locais de trabalho. 

Nada a observar no artigo 19. 

PARTE IV 
Vigdbncia do Melo Ambiente e da 

Saúde dos Trabalhadores 

Artigo 20 

1. Quando for necessário para proteger 
~ a saúde dos trabalhadores, o empregador de

verá medir a concentração de poeira de asbes· 
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to em suspensão no ar nos locais de trabalho, 
e verificar a exposição dos trabalhadores ao 
asbesto a intervalos detenninados pela autori
dade competente e de conformidade com os 
métodos aprovados por esta. 

Chama-se a atenção para a necessidade da 
autoridade competente estabelecer o método 
de avaliação necessário para o cumprimento 
do disposto neste parágrafo, uma vez que o 
que se prevê na nossa legislação atual (por
taria n• 3214, NR-15, Anexo 12) não é sufi
ciente para garantir a avaliação adequada para 
proteger a saúde dos trabalhadores. Já exis
tem estudos em andamento na Fundancentro 
e na ABNT - Associação Brasileira de Nor
mas Técnicas c61n o ·obejefivo -de se padro
nizar o método à nível nacional. 

2. Os registros de avaliação do meio am
biente de trabalho e de exposição dos traba
lhadore ao asbesto deverão conservar-se du
rante um periodo determinada pela autorida-
de competente. · 

3. Os trabalhadores interessados, seus re-
presentantes e os seJViços de inspeção ~rã6, 
acess_o à estes registras. _ 

4. Os trabalhadores ou seus representan
tes deverão ter direito de solicitar avalíações 
do meio ambiente de trabalho e de impugnar 
os resultados das avaliações perante a autori
dade competente. 

Nada !I observar nos par~grafos ~ ,3? e 4P 
do artigo 20. 

Artigo 21 

1. Os trabalhadores que estão expostos 
ou se expuseram ao asbesto deverão poder 
beneficiar-se, de acordo com a legislação e 
prática nacional, dos exames médicos n~es-
sários para vigiar seu estado de saúde em 
função do risco profissional e para diagnos
ticar as doenças profissionais causadas pela 
exposição ao asbesto. 

2. o acomPanhamento da -SãUde dos tra
balhadores em relaçãO à ufillzação do asbesto 
não deve representar neilhuma perda de ga
nhos para ele. Este acoinP.3nhamento deve 
ser gratuito e deve ser feito na medida do 
possível durante as horas de trabalho. 

3. Os trabalhadores deverão ser informa
dos de maneira adequada e suficiente dos re
sultados dos seus exames médicos e serem 
aconselhados de forma individual sobre sua 
saúde em relação ao seu trabalho. 

4. Quando não seja aconselhável do pon
to de vista' médico a designação permanente 
para um trabalho que implique exposição ao 
asbesto, deverá fazer-se todo o possível para 
oferecer ao trabalhador afetado outros meios 
de manter seus ganhos de maneira compativel 
com a prática e as condições nacionais. 

Nada a observar no artigo 21. 

PARTE V 
Infonnaç.§o e Educaçóo 

Artigo 22 

1. Ein coordenação e colaboração· com as 
organizações mais representativas de empre
gadores e trabalhadores interessados, a autori
~de competente deverá adotar as medidas 

adequadas para promover a difusão de infor
mações e educação de todas as pessoas inte~ 
ressadas com respeito aos riscos que repre
sentam_para a saúde a exposi.ção ao asbesto. 

No texto _espanhol da convenção falta _a ex
pressão ao flnal da frase y de los m~todos 
de prevendón y control. conforme consta dos 
textos em francês e inglês. A Comissão aprova 
o artigo com a inclusão dessa frase. (vide do
cumentação anexo X). 

2. A Autoridade Competente deverá asse· 
gurar que os empregadores formulem, por 
escrito, políticas e procedimentos relativos à 
medidas de educação e formação periódica 
dos trabalhadores no que diz respeito aos ris
cos devidos ao asbesto e aos métodos de pre
venção e controle. 

3. O empregador deverá assegurar que to· 
dos os trabalhadores expostos ou que possam 
ser expostos ao asbesto sejam informados so
bre os riscos à saúde que representa seu traba
lho, conheçam as medidas preventivas e os_ 
métodos de trabalho corretos e recebam trei
namento contínuo nestas matérias. 

Nada a observar nos parágrafos 2P e 39 do 
Ortigo22. 

PARTE VI 
Disposições Pmais 

Anigo23 

As retificações formais da presente Conven· 
ção serão comunicadas, para seu registro, ao 
diretor Geral do escritório Internacional do 
Trabalho. 

Anigo24 

1. Esta Convenção obrigará unicamente 
aqueles Mt?ffibrOS da-Organização Internado· 
nal do Trabalho cujas ratificações tenha regis
trado o Diretor Geral. 

2. Entrará em vigor doie meses depois 
da data em que as ratificações dos Membros 
te:nham sido registrados pelo Diretor Geral. 

3. A partir deste mometo, esta Convenção 
entrará em vigor, para cada membro, doze 
meses depois da data em que tenha sido regis
trada sua ratificação. 

Artigo 25 

1. Todo membro que tenha ratificado esta 
ConvenÇão poderá denunciá· la ao término _de 
um período de 1 O anos, a partir da data em 
que se tenha posto-em vigor, mediante uma 
Ata Comunicada para reg[stro, ao Diretor Ge· 
ral do Escdt6río lntemacional do Trabalho. A 
denúncia não terá efeito antes de um ano após 
a data em gue se tenha registracjo. 

2. Todo membro que tenha ratificado esta 
Convenção e que no prazo de um ano após 
o término do periodo de dez anos mencionado 
no parágrafo procedente_, não fizer uso do di
relto de denúncia previsto neste artigo, ficará 
obrigado durante um novo período de dez 
anos, e no sucessivo poderá denunciar esta 
Convenção ao término de cada período de 
dez anos, nas condições previstas neste artigo. 

Anigo26 

1. O Diretor Geial Cio- Escritório fntema
clonal do Trabalho notificará a todos os Mem
bros da Organização lntemaclonal do Traba
lho, o re-gistro de quantas ratificações, declara
Ções e denúncias que lhe comuniquem os 
Membros da c;>rganização. 

2. Ao notificar aoS Membros da Organi
zação o registro da segunda ratificação que 
lhe tenha sido comunicada, o Diretor Geral 
chamará a atenção dos Membros da Organi
zação sobre a data em que entrará em vigor 
à presente COnvenção. 

Anigo27 

O Diretor~Geral dÕ Escritório lnterriacional 
do Trabalho comunicará ao Secretária Geral 
das Nações Unidas, para efeito de registro e 
de confonnidade com o Artigo 102 da Carta 
das Nações Unidas, uma informação com· 
pleta sobre todas ratificações, declarações e 
atas de denúncia que tenha registrado de acor
do com os artigos precedentes.-

Artigo 28 

Ca'da vez _que sej~ necessário, o Conselho 
de Administração do Escritório Internacional 
do Trabalho apresentará à Conferência uma 
memória sobre a aplicação da Convençao, e 
considerará a conveniência de incluir na or
dem do dia da Conferência a questão de sua 
revisão total ou parcial. 

Artigo 29 

1. No caso de que a Conferência adote 
uma Nova Convenção que implique, uma revi
são total ou parcial da presente, e a menos 
que a Nova Convenção conténha disposições 
em contrário: 

a) A ratificação por um Membro da Nova 
Convenção revista implicafá, "ipso jure", a de
núncia imediata desta Convenção, não obs
tante as disposições_--::contidas ao Artigo 25, 
sempre que a Nova Convenção revista tenha 
entrado em vigor; 

b) A partir da data em que entre em vigor 
a Nova Convenção revista, a presente Conven~ 
ção cessará de estar aberta à ratificações pelos 
Membros. 

2. Esta Convenção continuará em ~gorem 
todo caso, em sua forma e conteúdo atuais, 
para os Membros que a hajam ratificado e 
rião ratifiquem a Convenção revista. 

Artigo 30 

As versões inglesa e francesa do texto desta 
Convenção são igua1m~nte autênticas. _ 

A Coinissão não constatou que haja uma 
identidade plena entre os textos em Inglês, 
Francês e Espanhol (Utilizado por esta COmis
são para o Estudo da Convenção). 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 118• SESSÃO, EM 25 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12 -EXPEDIENTE 

1.2.1-Mensagem do Senhor Presf· 
dente da República 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nome indicado para cMgo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescéncia: 

- N' 178/89 (n' 440189, na origem), 
referente à escolha do nome do Dr. Wadico 
Waldir Rucchl para exercer o cargo de Pre
sidente do Banco Central do Brasil. 

1.2.2-Expediente recebido 

Documento do Fórum Nacional de s~ 
cretários de Agricultura, realizado em Bra
.sllia, em agosto último, alertando as autori
dades e a sociedade em geral sobre as 
conseqüências da política económica e fi
nanceira do atual Governo e sua rep·er
OJSsio sobre o setor agrícola. 

123 -Leitura de projeto 

-Projelo de lei do Senado n' 239/89, 
de autoria do Sr. Senador Louremberg Nu
nes Rocha, 4te dispõe sobre aposenta
doria especial aos empregados em depó
sitos de combusliveis líquidos, gasosos, na 
coJeta de lixo e detritos químicos, flskos, 
ferrosos. na pulverização agrícola, conserM 
vação e limpeza de ambientes. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SEJYADOR ÁUREO MELLO- 3.5' ani·. 

versário de falecimento de Getúlio Vargas 
· SENADOR MÁRJOMW!, como Uder-
35~> aniversário de fa1ecimento de Getú1io 
Vargas. 

SENADOR RONALDO ARA<HiO- Te· 
!ex da AssociaçaO Comercia] de Rondônia, 
apelando à Cacex e ao Ministro da Fazenda 
para que se preserve o comércio fronteiM 
riço entre cidades de Rondônia e da Bcr 
lfvia. 

SENADOR JARBAS PASs.ltk!NHO -
35~' aniversário de falecimento de Getúlio 
Vargas. 

1.2.5- Comunicação da Liderança 
doPMDB 

-De _substituição de membro em Co
missão Mista de Orçamento. 

1.2.6-Leitura de projetos 

SUMÁRIO 
-Projeto de Lei do DF n9 42/89 (apre

sentado por sugestão do Deputado Au
gusto_ de Carvalhc;)). que dispõe sobre nor
mas para a prõteção do meio ambiente 
nos casos em que especifica 

-Projeto de lei do DF n' 43189 (apre
sentado por sugestão do Deputado Au
gusto de Cálvalho), que dispõe sobre a 
utilização das águas subterrâneas situadas 
no Distrito Federal. 

.:..:.projeto de Lei do DF n9 44/89 (apre
sentado por sugestão do Deputado Valmir 
Campelo), que autoriza o Governo do Dis
trito Federai a instituir a Fundação Oniver
.sidade Regional do Distrito Federal e dá 
outras providências. 

1.2.7- Comuni<:ação da Presldên. 
da 

--: P!C!Zo para apresentação de emendas 
ciOS Projetes de Lei do DF n<?S 42, 4.3 e 
44/89,-Jidos anteriormente. 

-Remessa à COmissão- de ~suntos 
Sociais, para exame do mérito do Projeto 
de Lei da Câmara n9 33/88, que considera 
penosa, para efeito de concessão de apo
sentadoria especial aos vinte e cindo anos 
de serviço, a atividade profissional de tele
fonista. 

1.2.8 - Comunicação da Uderança 
doPFL 

-Substituição de membro em Comis
são lista. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 33, de 1984 
(n9 2.103n6, na Casa de origem}, que revi
gora, por cento e oitenta _dias, dispositivo 
do D.ecreto-Lei n9 194, de 24 de fevereiro 

--de I9ó7, que dispõe sobre a aplicação da 
legislação sobre o Fundo de Garantia do 
Tempq de Serviço às entidades de fms fi
lantrópicos. Dedarado prejudiCI!Jda. Ao ar
quivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 48, de 1984 
(n"' 705(79, na Casa de origem), que altera 
a redação do § }9 do art. 475 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei n9 5A52, de ]Q de maio de 
1943. Declarado prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n~> 7, de 1987, 
de autoria do Senador Francisco Ronem
berg, que dispõe sobre treinamento de me
nores nos estabelecimentos industriais, 
proporc~lhes aprendizagem entre 

os 14 (quatorze) e os 18 (dezoito) anos. 
Dedarado prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n' 17, de 1987 
- Complementar, de autoria do Senador 
Odacir Soares, que autoriza 6s emprega
dos a utilizar o saldo do programa PfS~Pa
sep para a aquisição de casa própria. f)e.. 
dantdo prej'udicado. Ao arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR DIRCEU CARivEJRO -1m· 
punidade. Matéria publicada no jornal O 
Globo, sobre ·o envolvimento de Ministros 
de Estado, nos fatos relacionados pela 
CPI destinada a apurar irregularidades e 
seus resJ)bnsãveis pelas importações de 
alimentos por órgãos governamentais. Ob
servações feitas pelo Líder Ronan Tito, so
bre as conclusões da CPI destinada a apu
rar irregularidades e seus responsáveis pe
las importações de alimentos por órgãos 
governamentais. 

SENADOR ALU/Z!O BEZERRA -AsfaJ. 
tamento da rodovia BR-364, rio trecho Por~ 
to Velho -Rio Branco. 

SENADOR MARCONDES GADEi.HA, 
como Uder -Crescimento econômfco do 
PIB no ú1timo trimestre. -

SENADOR NABOR JaN!OR- 1' Sim· 
pósio de aposentados e pensionistas da 
Previdência Social, realizado em Brasília. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- N
tigo do agrônomo Antônio Dias Lopes, pu
blicado noJonuH do Brasil, de 17 de julho 
último, sob o título "Turismo Ecológfco". 

SENADOR NELSON WEDEKIN _::!)e. 
cisões da ConiiSsãO MiSta destinada a exa
minar os atos e fatos geradores do endivi
damento externo brasileiro. 

1.3.2 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATODOPRESIDEl'ITEDOS& 
J'IADO FEDERAL 

-N' 217189 

3 -ATAS DE COMISSÕES 

4-MESA DIRETORA 

5-LIDERES E VICE-LÚ>ERES DE 
PARTIDOS 

6 :_COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕES PERMANENTES 
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Ata da 118~ sessão, em 25 de agosto de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Áureo MeDo. 

As 9 HORAS, ACIPIM SE PRESEI'ITES OS 
SENADORES: . 

Mário Maia -Áureo Mello - Ronaldo Ara
gão - Antonio Luiz Ma_ya -_Pompeu de 
Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A lista de presença acusa o caparecimento 
de 5 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário irá- prceder à leitwa do 
Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 
DO PRESIDEI'ITE DA REPÓBUCA 

Submetendo à deUberaçlio do Senado 
a escolha de um nome lnc:Ucado para car~ 
go cujo provimento depende de sua pfé.. 
via aquescênda: 

MEI'iSAGEM I'!• 178, DI! 1989 
(1'1• 440/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do _S_~ 
nado Federal: 

Nos termos do artigo 84, inciso XIV, combi
nado com o artigo 52,- inciso lU, le_b:a d. da 
Constituição Federal, tenho a honra de sub
meter à consideração do Egrégio Senado F~ 
dera! o nome do Doutor Wadfco.Waldir Sue
chi, para exercer o cargo de Presidente do 
Banco Central do Brasil._ ~-

Os méritos do Senhor WãClico· Waldir Sue~ 
chi, que me introduziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, cons
tam do anexo "Cuniculum Vrtae". __ 

Brasília, 24 de agosto de !989. ~JoséS81'
ney. 

Wadico Waldir Bucchi, Brasileiro, casado, 
três filhos 

Endereço: SQS 314- 61oco C - apl 604 
- Brasilia (DF) 

GC: 524222.408-87 RG: 5.273261 -SSP 
(SP) 

CRTA: 9.659- 8• Região CRC: 111208 
-SP 

Educação Básica - Mestrado (MBA) em 
Administração de Instituições Financeiras 
com concentração em Planejamento Estri:Jté
gico_ e Macrofinanças (Tese: ~'EconomieS of 
&ale in Financial lnstitutions") - University 
of caJifornia; USA 

Pós-Graduação em Finanças - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo _ 

Bacharelado em Administração de Empre
sas - Universidade Mackenzie 

Bacharelado em Oêndas Contábeis-Uni-
versidade Mackenzie -

Educaçã.o_Complementar- Doutorado em 
Finanças (créditos concluídos em 1985) -
Universidade de São Paulo 

Seminar in i'1oney Market-Califomia State 
Unlversity, Los Angeles, 1982 -

Sern.iná[io de Defesa _do Consumidor -
Universidade f\o\ackenzie, 1981 

Semina,r jn Strategic Planning - Pace Clnl
versity, NewYork. 1980 

Curso de Economia--de -Empresas - E. A 
E. S. P. Funda.Ção_Oetúlio Vargas, 1976 

Curso de Estatística Aplicada à Economia 
- F.E.A -Universidade de São Paulo, 1975 

Atividades Docentes/Acadêmicas nos Últi
mos Dez Anos- Professor da Faculdade de 
Economia e Administração da Oniversidaçle 
de São Paulo, lecionando finanças e Mercado 
de Capitais. 

Professor da Faculdade de Economia e Ad
ministração da Pontifícia Universidade Cató
lica_ de São _Paulo, lecionando Administração 
FinanCeira e Investimentos. 

Ex-Tutor da Cadeira de_ Análise Financeira 
da Graduate _ School o_f Mal)agement da c.ku
versity of Californiil"(GSA). 

AtiVidades Profissionais nos Últimos Dez 
Anos - Presidente Interino do Banco Central 
do Brasil (desde Junho/89) 

Diretor da Área Bancária do Banco Central 
do Brasil (desde MaioL87) 

Diretor Executivo do Banco ltamarati SA 
(AbriV87) 

Difetor ExecutiVo dÕ 'Banco_ do Estado de 
São Paulo SA e, cumulativamente, Presidente 
da Banespa S.f.. DistribuidOra de Títulos e Va
lores Mobiliários ( 1985!1987 ) 

Chefe da Assessoria Técnica _do Secretário 
-da Administração do Estado de São Paulo e 
Coordenaàor_Executivo_ de Planejamerito e 
Controle do Instituto de Previdência do Estado 
de São Paulo (1978/1982) 

Principais Teses e Artigos Elaborados_
Economies of Sca1e in Financial lnstitutions: 
A Study on the Brazilian 1nsurance lndustry. 
Master Thesis. - University of California. 
Spling1984 

Country Risk Assessment in lntemational 
Bank Lending. - Unive_r_sity ,of Califomia FaU 
1983 -

The Brazilian Politicai Context: Recent Chan
ges. - Clniversity of Ca1ifornia. Faal 1983 

lntegrating Strategic Planning and Manage-
ment Human Rj!sources Planning. - Uriiver· 
sity of Califorriia. Summer 1983 ---

Effects of lnflation and Goyemment PoUcies 
on the Performance of the Insurance lndustry 
in Brazil. - University of Califomia. Summer 
1983 . - . -

The Regulation of TechologyTransfer in 
Bfazíl. - Uni\rerSlty of Califomia. Winter 1983 

- · Fãtoiés~-Oeterminantes da Inadimplência 
dos Contratos de Flilanciamentos Habitacio~ 
naís Concedidos aos Servidofes Públicos Es-. 
taduais. -Pontifícia Uniyers_jdade Católica de 
São Paulo. Programa de Estudos Pós-Gradua~ 
dos emAdmiillstração.JI,.lflho_l976 _ . 

Palestras proferidas (mais relevantes)- "Q_ 
Sistema Financeiro Nacional" - no X Con~ 
gresso Anual das Financ_eiras - Platéia de 
500 pessoas - Manaus (AM) - 30·9·87 

.. Bancos Múltiplos"- na Reunião da ABBC 
-Associação Brasileira dos Bancos Comer
ciais- Platéia de 200 pessoas- Brasília (DF) 
- Novembro/87 

"O Sistema Financeiro Nacion;;11'' ~ pro~ 
movido pela Associação dos Bancos do Rio 
de Janeiro ~ Platéia de 30 pessoas - Rio 
de Janeiro (RI) - 7 ·3·88 

"O Sistema Financeiro Nadonal ~a Conjun .. _ 
tura Económica" -promovida pela Associa· 
ção das Financeiras de Minas Gerais- Platéia 
de 200 pessoas - Belo Horizonte (MG) -
12-5·88 

"Reordenamento do Sistema Financei_ro 
Naciona1" -a convite daÃssociãção dos Ban· . 
c:os CómerCiais Estaduais-ASl3ACE :-Bra~ 
si! ia (DF) - 7-6-88 

"O Novo Sistema Financeiro Nacional" -
em almoço promovido, em minha homena
gem, pela ADEVAL- Associação das Empre~ 
sas Distribuidoras de Valores- Platéia de 400 
pessoas- São Paulo (SP) ~ 1-7-88 

"Reordenamento do Sistema Financeiro 
Nacional" - no auditório do Banco do Brasil -

· SA para diretores, técnicos e funcionários da
quele Banco - Platéiade_250 pessoas -
Brasília (DF)- 6·7·88 · 

"O Reordenamento do Sistema Finailceiro 
N.1d6nal" - promovida pela Associação de 
Bancos do Ceará- Platéia de 150 pessoas 
-Fortaleza (CE)- 5·8-88 · · 

,;0 R~ordenamento do-SiStema Financeiro 
Nacional" _:_:a cOnvite da Comis_sã_o de Ftscali
~ção .e Contrai~ da Câmara dos Deputados. 
Platéia de 40 pessoa.s - Brasília (DF) -
11-8·88 . - - . ·~~ 

"O Reordenamento do Sistema Financeiro 
Nacional"- promovida pela Federação dos 
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Bancos e Associação das Puumceiras do Rio 
Grande do Sul .....:. Auditório d.e aproximada
mente 500 pessoas -PortO Alegre (RS) -
22-9-88 - -

"Sistema Fmanceiro Nacional e a Conjun
tura Ec:onômica- naADESG Associação dos 
Diplomas da Escola Superior de Guerra -
Auditório de aproximadamente 300 pessoas 
-São Paulo (SP) - 29-9-88 

No encerramento Curso dei I:Onnação de 
Gerentes do Banco Central do Brasil-Platéia 
de I 00 pessoas -São Paulo (SP)-13-10-88 

No Curso de Doutorado em Finanças da 
Universidade de São Paulo - Platéia de 30 
pessoas -São Paulo (SP) - Novembro/88 

''Bancos Múltiplos" -no XI Congresso das 
Financeiras - Platéia de 300 pessoas - Foz 
do lguaçu (PR) - Janeiro/89 

"O Sistema Financeiro Nacional"- a con
vite da Comissão do Sistema Financeiro da 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Gran· 
de do Sul - Platéia de 120 pessoas -Porto 
Alegre (RS) - !8-4-89 . 

"Os Bancos Múltiplos no Novo sjstema Fi· 
nanceiro Nacional" - no V Congresso _da fi· 
bafio - Platéia de 500 pessoas - Rio de 
Janeiro (RJ)- 27-4-89 

''Seguro de Depósitos e Créditos"- a con
vite do Instituto Brasileiro de Capã.cifução Ban
cária, por ocasiao do 7" Simpósio Intemacfo
nai sobre Seguros de Depósitos e Crécfitos 
- Platéia de 400 pessoas - São Paulo (SP) 
-Abrll/89 

"A conjuntura Económica Nacional" - na 
Associação Comercial do Rio de Janeiro
Platéia de I 00 pessoi!S- Rio de Janeiro (RJ) 
-Julho/89 

Sobre diversos temas relativos ao Banco 
Central, polídca monetária e cambial- a con
vite da Comíssão de Fiscalização e Controle 
do Senado Federal- Platéia de 40 pessoas 
-Brasília (DF) - 8-8-89 .. 

"O Banco Central no Novo Sistema Frnan
ceiro Nadonal" - a convite da Comissão de 
Fiscalização e Controle da Câmara dos Depu
tados, no Seminário "O Sisteina Financeiro 
Nadonal e a Retomada do Crescimento Eco
nómico" -Platéia de 300 pessOas- Brasília 
(DF) - 15-8-89 

Informações Adicionais 
Mêdia A em todas as cadeiras do Curso 

de Doutorado em Finanças da Universidade 
de São Paulo (!984/!985) 

1" Colocado no ConCW'Só -ae Habilitação 
para o Curso de Doutorado em Finanças da 
Universidade de São Paulo (1984) 

Média 3,67 em 4,00 no CUrso de Mestrado _ 
(MBA) em Frnanças da "Universidade da Cali-
fórnia (1983/!984) · · 

Título de Residente Honorário da ddade de 
Riverside, na Califórnia (EUA), Por ter sido um 
dos cinco melhores alunos de pós-graduação 
da University of California no ano de 1983 

)9 Colocado (Top Student) no Amerfcan 
Culture and Language Program na California 
State QniversitY de Los Angeles, EUA (I 9~) 

1" Colocado (com premiação) entre 2.000 
candidatos para ingresso no Ginásio C E. Au
gusto Meireles Reis filho (1963) 

]'? CoJocado (com premiação) do 1~ ao 49 
ano primário no G.E. Barão Homem de Mello 
em São Paulo (1959/!962) 

Participação em Associações, Sociedades 
e Conselhos 

-Association of MBA Executives - New 
York, USA 

-IBEF -Instituto Brasileiro de Executivos 
Financeiros 

- SPE- Sociedade Brasileira de PJaneja-
mento Empresarial --- __ _ 

- National Association of Accountants -
NeWYork 

SBCS -Sociedade BraSileira das Qências 
do_Seguro 

-ConSelho Regional de Administração-
8' Região -

-Conselho Regional de Contabilidade -
São Paulo 

À -CoiTÚssão de Assuntos Económicos 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mes.a, expediente que vai ser lido. 

É lido o seguinte 

ALERTA A NAÇÃO 

O Forum Nacional de Secretários de Agri
cultura em sua 8' Reunião realizada em Brasí
lia, em 24-8-89, preocupado com as perspec
tivas da agricultura nacional vem a póblico 
alertar as autoridades e a sociedade em geral 
Sobre as conseqüências da política económica 
e financeira do atual governo e sua repercus
são sobre o setor agrícola. 

O Setor Rural está sofrendo grave desestru
turãçáo, evidenciada pelo elevado grau de ina
dimplência dos agricultores perante as princi
pais instituições de crédito, motivando "Esta
do de Emergência", já decretado em vários 
municípios brasileiros. 

Essa sjtuação, caracterizada pela crise de 
renda do seta r, é gerada a partir das elevações 
brutais das taxas de juros _e pela escassez de 
recursos-oficiais para execução da política de 
gara_ntia de preços mínimos, ocasionando de
sestímulos à formação de estoques e, conse
qüentemente, queda nos preços reais de mer-

= Cada dos produtos agrícolas. 
Por outro lado, houve um descongelamento 

geral nos preçOs dos insumos (fertilizantes, 
máquinas, etc), elevação nos custos dos trans
portes, além do aumento da carga tributária, 
deixando o produtor rural descapitalizado para 
empreender a nova safra. 

A política económica. adotada pelos Minis
tros Maílson da Nóbrega e João Batista de 

·Abreu, vem privilegiando basicamente aos es
peculadores e as indústrias fornecedoras de 
produtos e equipamentos para a agricultura. 

As perspectivas são aJtamente negativas pa
ra a próxima safra, uma vez que o Ministério 
da Fazenda não vem alocando recursos para 
investimentos, além de restringir, a cada ano, 
àqueles destinados ao custeio agrícola. 
Rec~temente, a Secretaria de Planejarnen

to da Presidêndct da República instruiu a eJa* 
boração do orçamento do Ministério da Agri-

cultura, com cortes nominais de 45% e reais 
de 75%, o que inviabiliza: as ações desse minis
tério e das secretarias estaduais de agricultura, 
para o próximo exercício. 

A política adotada pelo governo Sarney ali
menta a especulação financeira, em detrimen· 
to do trabalho e da produção. Isso pode ser 
evidenciado pelo juro da rolagem da dívida 
interna, da ordem de OS$ 8 bilhões obtido 
num prazo de duas semanas, váior esse cor
respondente ao volume anual de recursos, ne
cessários para o fmanciamento do custeio da 
safra agrícola 89/90. Ao mesmo tempo, o Ban
co do Brasil recomenda a cobrança de taxas 
de inadimplência dos produtor~ rurais, en
quanto permanecem na impunidade os res
ponsáveis pelo recente "rombo" na bolsa de 

- valores. 
Como o abasteCimento é uma questão de 

segurança interna da Nação, a desestrutura
ção do setor, decorrente dessa política, infali· 
velmente, levará a novas importações de ali
mentos, momento em que os recursos "bro
tam" e estimulam desvios de_toda ordem. I:: 
de conhecimento público que "é mais caro 
importar do que produzir". E um absurdo, os 
produtores nacionais financiarem a agricul· 
tura estrangeira, em detrimento da ge~çao 
de riquezas e ampliação de emprego no pafs. 

Esse quadro precisa e deve ser modificado, 
neste momento, em que o governo define, 
no âmbito do executivo, os recursos para pro
dução, comercialização e fonnação_de esto
que de alimentos, bem como para a eXecução 
de programas e serviços essenciais à agricul
tura. 

O panorama que se apresenta é muito gra
ve, com riscos de provocar uma-verd<Ídeira 
convulsão social no campo ~ reflexos diietos 
sobre os centros urbanos, trazendo como con
seqüência a fome, cuja responsabilidade é, 
incontestavelmente, dos condutores dessa po
lítica. 

Cabe, desde já, aos presidenciáveis a~su
mirem um posicionamento firrite frente aos 
problemas apontados. Receia-se que haja 
uma ruptura institucional, que venha desesta
bilizar o primeiro governo eleito nos últimos 
trinta anos. 

O Forum NaCional de Secretários de Agri
cultura alerta e apela para a sensibilídade do 
Congresso Nadonal, na busca de soluções 
politica e pacíficas para reverter o quadro em 
perspectiva 

Brasília,DF,24 de agosto de 1989.-Aicio
ne Man'a Car.ialho Cavalcante-AP; Frederico 
Pontes (Repr.) - BA; Mar/ênio José Ferrelia 
de Oliveira - DF; Paulo Marcos Lomba G81· 
vão- ES;--ÂnUeio Rosa Ribeiro- GO; José 
Augusto Silva de ODveira (Repr.) -MA; Rei
nard Ramminger - MT; Ruben Figueir6 de 
Oliveira - MS; José Mendonça de Morais
MG; Joaquim de Lira Maia- PA; Carlos Mar· 
ques Dunga- PB;José Máximo ~ana (Repr.) 
- PE; Ernaní Paulo do Amarai Andrade 
(Repr.) - RJ; Luis Fernando. Pereira de Meio 
- RN; Leopoldo Pedro Feldens (Repr.)- RS; 
Ivo Vandedinde - SC; Walter J..azzarini Filho 
- SP; Franciseo Alves (Repr.) -SE; Afonso 
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Wefra Barros (Repr.)- TO; Manoel Messias 
- RO; 1\driano Brago (Repr.) - RR. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou.o) 
-O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a Mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1"' Secretáriç. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 239, de 1989 

Dispõe sobre 'aposentadoria especial 
aos empregados em dep6sitps de com
bustíveis líquidos, gas~ na cQ/e~ de 
lixo e detritos poluentes qulmícqs, !Jsfcos, 
ferrosos, na pulverizaçOo 1!1gríco(a, con-. 
servação e limpem de ambientes. 

O Coh.gteSso Nacional decreta: 
Art.- 1 ~> Fica assegwado aos empregados 

em depósitos de combustíveis_líquidos, gaso
sos. na coleta de lixo e detritos poluentes quí~ 
micos, fiSicos e ferrosos, na pulverização agrí
cola, conservação e limpeza de ambientes o 
direito à aposentadoria especial prevista no 
art ~ da Lei n\1 5.890. de 8 de junho de 1973, 
aos 25 (Vinte e cinco) anos de efetivo exercido 
na profissão. 

Art. ~ O Poder Ex_(i_cutivo regulamentará 
esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias de sua 
publicação. 

Art. 39 Esta _lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
A Constituição Federal, em seu artl_go 202, 

inciso D, estabelece que a aposentadoria será 
inferior aos 35 anos de_ trabalho, ao h9mem, 
e 30, as mulheres, se estiverem sujeitos a tra
balho sob condições especiais. que prejudi
qu .. em a saúde ou a integridade ffsica, Confor
me a lei vier a definir. 

Nesse sentido, estamos tomando a iniciativa 
de propor a concessão de aposentadoria espe
cial aos empregados que exercem ativídade 
em depósitos de combustivE:is liquides e gaso
sos, na coleta de lixo e detritos poluentes quí
micos, físicoS, ferros_os, de pulverização agri
c-ola, conseavação e limpeza de ambiente. 

Não há dúvida que tais trabalhos são de~ 
sempenhados por pessoas que desenvolvem 
suas funções sob condições quer de insalubri
dade, quer de perlculosidade. 

Em "Coilien:târios à ConSolidação da_s Leis 
doTrabalho .. (SãoPaulq, 1987, 10'ed.), Valen·. 
tim Canion afirma que "do ponto de vista coÍl
ceitual são insa1ubres as atividades ou opera
ções que exponham a pessoa humana a agen
tes nocivos à saúde". Mais adiante, ao comen
tar sobre a periculosidad~.dfz-que ··são perigo· _ 
sas as atividades ou operações que por sua 
natureza ou métodos de ~ecu,ção impliquem 
cantata permanente com inflamáveis ou ex
plosivos. em condições de risco acentuado:'. . 

Ora, estamos todos cientes que os trabalha
dores que exercem as atividades s~pracita_d!!S 
mantêm contato direto e continl!..amente com 
substâncias altamente nocivas à saúde, e não 

raramente elas penetram nos seus organis-, 
mos, provocando, em alguns casos, doenças 
profissionais, de características irreversíveis. 

-Tendo em vista que ninguém ignora os ma
tes a que estão expostos esses trabalhadores, 
julgamos desnecessário explicitar o elenco de 
conseqüênda advindas dessas atividades. 

O avanÇo da tecnologia trouxe consigo no
vos problemas ao bem-estar do homem e, 
por isso, somos obrigados a apresentar solu
ções imediatas a fim de minorar os danos 
que ele porventura possa causar. 

Sob esse aspecto, a nossa proposta é uma 
contribuição no sentido de preseavar o príma
do do homem sobre o trabalho, ainda que 
tal' atitude possa acarretar despesas adicionais 
no âmbito da Previdência Social. 
--Assim sendo, tendo em vista o grande a!
canc:e social que o nosso projeto traz consigo, 
esperamos contar com o apoio de nosscis no
bres pares. 

Sala_ das Sessões, 25 de agosto de 1989. 
- SenadÕr i..ouremberg Nunes Rocha. 

·lEGISL!IÇÃO OT!ILM 

LE1 N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a Legislação de Previdência 5o
---'-= da! e dá outras providências 

Art. 91' A aposentadoria especial será con
cedírJ~ ao _seQurado que, contando no mínimo 
5 (cinco) anõs de contribuição, tenha traba
lhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 · 
(vinte e cinco) anos pelo menos, conforme 
a atividade profissional, em serviços que, para 
esse efeito, forem considerados penosos, insa
lubres ou perigosos por decreto_ do Poder Exe-
cutiVÇ). . _ 

§ }9 .A aposentadoria especial consistirá 
nwna renda- mensal, calculada na forma do 
§ 19 do artigo 6<>, desta lei, aplicando-se-lhe 
-ªingª_g_ ~SP=!~ __ 1_1<;> _§_?\~o artigo _10._ 

§ "29 Reger-se-á pela reS-peCtivã leQiSiàÇàO 
esPecial a aposentadoria dos aeronautas e a 

- dOs jornalistas profissionais. 

··----·--·-··--
(À Comissão de Assuntos Sociais -

competência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido, ap6s publicado, será reme
tido à comissão _competente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 

Mello. 
-o-iR. ÀUREO ME::Í.LO PRONUNC/11 

DISCURSO OOE, EN7REGaE À REVI· 
SÃO DO ORIIDOR, SERÀ P{ff3L/OIDO 
POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--.Concedo a palavra ao nobre_Senador Mário 
Maia, como Uder. 

- Ó SR. MÂR!O MAIA (PDT- AC. Como 
l.Jder, pronuncia o seguinte discurso. Sem re
Visão do orador.)- Sr. Presidente, nobres Srs. 
Senadores, era nosso propósito, na sessão de 

ontem, também, como :acaba de fazer o nobre 
Senador _Áureo Mello, dizer algumas palavras 
registrando o aniversário da morte -do grãnde 

--estadista Dr. Getúlio Va'rgas. · -- -
Seni dúvida, Ge~io Vargas foi o tnais poJê

mico entre os POlíticos brasileiros de todos _ 
os tempos. Ministro de Estado, chefe revolu· 
ciori.ário, ditador, criador de partidos, Presi
dente Constitucional do BraSil, Getúlio Yargas 
teve_ muitos irllmigos que o odiaram, rriaS- teve, 

_podemos afirmar à luz da Hist6tia, todo o povo 
brasileiro para amá-lo_.em vida e_ continl,lªr 
amando a sua mem6rja, pela saudade que 
deixou na sua fecunda passagem peJa História 
do Brasil. 

Ao tempo-da ditadura, logo que fÕra tiradO 
do Poder, Getúlio Vargas foi objeto da mcmjfes
tação popu1ar nos mais variados sentimentos, 
nas mais variadas inspirações. Os poetas po· 
puJares o exaltavam em_modinhas, em canti
gas pelaS· -ruas~ como-aquela qUe -m"andava 
colocar ''o retrato do velhinho_ novamente em 

. Seu-lugar":como aquele poeta' que, parodian· 
do "Meus oíto ariOS'', de CasimirO de Abreu, 
falava o que Getúlio Vargas diria, _qUandO saíra 
do Poder, após o longo periodo de ditadura, 
sob o título de "Meus oito Anos", e _começava 
dizendo: 

"Ai que saudades que tenho 
Do temPo de Estado Novo. -
Esperans;-as dava ao povo 
Como o_ perfume da flor. 

Eu gove-mãva sere-no--
Sem Cãrõarã esem senado; 
O mUndo era um céu dourado 
E a vida, um hino de amor." 

E, mais adiante, falava também daS obrã.s 
de Getú.lio Var_gas, reailzadas no Morro doCa$
telo, depois do desmonte daquelas colinas, 
quando Getúlio Vargas CQll.Sb1.1iu ali o bloco 
dos Ministérios: o Ministério da F~~nda -

. pesadão, feérico, correspondendo aQ _Minis
tério do Trabalho, e o Ministério da }::ducação 
- suti1, leve, colorido. EStão lá os painéis de 
Portinati. E dizia, criticando_ Get(dio Vargas e 
parodiando ainda Casimiro de Abreu: 

''Brotando do Solu:a Costa, 
Lá se ia: O nosso Tesouro, 
Fazendo palácios de ouro 
E Ministérios azUis." 

Referindo-se a<:CMir,.!stério do Tl:abalho e 
ao da Educação. 

Então, foi GetúliO Vargas um homem emi~ 
nentemente polêmico. Sua passagem pela 
História_ do Brasil foi muitO fQrte, deixou uma 
literatura e nome, que ainda está por ser revis~ 
ta, para ser colocada comO um capítul9 bem 
definido da História do Br;:;tsll. 

Assim, nobl-es Srs. Senadores, recordamos 
essa figUra 1ri'i"'j5êir, ·qUe passamos·a admirar 
quando ainda éramos crianças lá nos longin
quos da Amazônja, nos aQ~trados da Ama· 
zônia Qddenta). Tínhamos pela figura de Ge
túlio Vargas uma veneração especial, porque 
lá Chegavain aS cOisáS bêlás e bOaS qUe -ele 
fazia. !,.embro-me quando ele visitou o nosso 
Estado e_foi divulgado o célebre disc:urs6 da 
Amazônia. ÀQUela época, devido às diflcu1da· 
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des, não era tradição os Presidentes visitarem 
o interior do Brasil, principalmente a Região 
Norte. Então, foi um fato hístórlco que r~al
mente constituiu-se num capítulo modificador 
da política da Amazônia, criando-se, então, em 
decorrência da sua visita, os órgãos de desen
volvimento da Amazônia, que foram a Sudhe
vea e a SPVEA (Superintendência do Plano 
de Valorização Econômico da Amazônia). 
Lembro-me de que ele começou o s_eu discur
so dizendo: 

"A Amazônia deixará de ser um simples 
capítulo da História da Terra e, sob a força 
e a inspiração do povo brasileiro, passará, 
de agora em diante, a ser um capítulo 
da História da Civilizaçãó." -

Realmente essas recordações são motivos 
para que o povo brasileiro, hoje, possa refletir 
como os homens são feitos de virtudes e peca
dos, filtrar a Hist6ria para que as coisas boas 
possam ser reveladas para as futuras gerações 
porque, como dizía Shakspeare no seu célebre 
intróito do drama de Júlio César: 

"O mal que os homens fazem vive após 
eles; o bem geralmente é enterrado com 
os seus ossos." 

Assim, deveria ser para com Cêsar naquele 
momento em que Brutus frzera a conspiração 
para eliminá-lo, e os conspiradores aquies
ceram, esquecendo-se dos bens que César 
tinha trazido para Roma, enriquecendo-a com 
os espólios Das Gálias e das terras conquis
tadas pelos romanos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador Mário Maia, a Presidência 
lembra a V. EXI' qUe, tendo desistido da sua 
inscrição, subvertendo a ordem para se inscre
ver como Uder, o tempo regimental de V. EX' 
já se esgotou há eJretamente três minutos. De 
forma que há outros inscritos e eu, então, na 
qualidade de Presidente, embora seu amigo, 
convido V, Ex" a abreviar suas considerações. 

O SR. MÁRIO MAIA - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Estava fazendo essas divagações de impro
viso, mas, paTa abreviar, passo a ler o texto 
que preparei, de apenas uma lauda. Peço a 
compreensão da Mesa. 

Sr. Presidente e srs:-senaaores;-se- fOr" Per
guntado a cada brasileiro com mals de cin
qüenta anos qual o governante que mais in
fluências deixou sobre nosso Pais, segura
mente Getúlio Vargas será o nome mais cita
do. As marcas do getulismo perduram no tem
po· e, ainda hoje, estão por toda parte e são 
sentidas no cotidiano de nossa atualidade. 

lnririigoS? Sini., sem -dúvida Vargas bs teve. 
País não se atiram pedras em árvores que 
não dão frutos. Porém, a vastíssima multidão 
de admiradores getulistas é imensamente 
maior que a não getulista. A balança pesa so
branceiramente a seu favor. A História lhe faz 
justiça. 

Os sinais da obra de Getúlio são evidentes 
por onde quer que andemos. Desde a legisla
ção social até aos postos da Petrobrás; desde 
o aço de Volta Redonda à indústria de base 

braSileira. cujOs alicerces foram lançados por 
Getúlio. Impossível, pois esquecê-lo. 

A era getulista, portanto, não acabou naque
la trágica manhã. Seu nome ainda é mencio
nado como paradigma da modernidade bra
sileira. 

O segundo Governo Vargas foi uma suces
são de crises, de infidelidades, de traíções e, 
em meio a esses acontecimentos, Getólio go
vemou _o País admiravelmente, com a sensibi
lidade de um poeta, a tolerância de um sábio . 
e a-liderança de um estadista. O Brasil deixou 
de ser um País essenciaJmente agrícola so~ 
mente depois de Getúlio, assim como a pri
meira tentativa de se realizar uma política edu
cacional genuinamentebrasil_eira também o 
foi por obra e graça de Getúlio Vargas. 

O esforço de modemizaçao empreendido 
pelo Governo de J_uscelino somente foi possí
vel porque havia estoque de energia, de maté
ria-prima e havia a infra-estrutura mínima inR 
dispensável para o grande passo rumo ao de
senvolvimento. Tudo uma bela herança do go
-verno 9etulista. 

Somente sufocando sua voz conseguiram 
impedir sua _ação para que não continuasse 
f.td_efe_oder_ o povo e os humildes. 

Às 8 horas e 30 minutos da manhã de 24 
de agosto de 1954, há 35 anos ouviu-se_ um 
estampido no Palácio do Catete. Getúlio dava 
o primeiro passo no caminho da entemidade. 
Como ele mesmo deixara dito, saía da vida 
para erifrar mi história. As multidões, em in
contida desespero, manifestaram a inconfor
midade _com aquele desfecho. 

Sr. Presidente, Srs._Senadores, atê hoje o 
Brasil padece pela ausência de Getúlio. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
naldo A}'~gão ... 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são dó orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o que me traz nesta manhã à tribuna do 
Senado é dizer da minha preocupação e, tam~ 
bém, fazer o meu apelo. Falo de uma região 
fronteiriça do meu estado com a Bolívia -
a região de Guajará-Mirim, a região de Costa 
Marques. 

É sabido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que naquela "região fronteiriça existe um inter
câmbio comercial entre as cidades do lado 
brasüeiro e as cidades do lado boliviano. Uma 
decisão da Cacex- não sei por que- deseja 
impedir que esse comércio, o chámado co
mércio formiguinha, continue a existir. 

É uma região que não se presta muito à 
agricultura. é um solo não apropriado à planta
ção de determinadas culturas de subsistência 
Essa região do Estado de Rondônia vive dessa 
troca comercial, e a Associação Comercial de 
Rondônia, em defesa dos comerciantes e da 
sua gente, que viVe quase que exclusivamente 
desse intercâmbio comercial, preocupada 
com uma CIC-=--Comunicação Interna da Ca
cex -, no sentido de parar, modificar as regras 
desse _comérico "formiguinha", que é o co-

mêrcio entre duas regiões e entre esses dois 
Países, enviou-me, Sr. Presidente, um telex, 
juntam_ente __ com o Secretário da Indústria e 
do Comércio, Dr. Paulo Henrique de Almeida; 
os PrefeitOs de Costa Marques e de Vila Nova 
do Mamoré; o Prefeito de Guajará-Mlrim; o 
Presidente da Associação Comercial, taritbém 
de Guajará-Mirim; o Presidente do Comitê 0-
vico de Guayaramerín, na Bolívia; o Alcaide 
Municipal de Guayaramerín na Bolívia; o Presi
dente da Câmara de Indústria e Comércio, 
também de Guayaramerín; o Presidente cio 
Comitê de Fronteira; o Cônsul da Bolívia e 
o Cônsul do Brasil na Bolívia, apelando para 
a Cacex, par<' o Ministro do Desenvolvimento 
da Indústria e do_ Comércio, para o Ministro 
da Fazenda- este_ telex também foi dirigido 
a S. Ex" o Governador dq Estado, Dr. Jerónimo 
Santana-, para que intercedam junto_ à Ca
cex e ao Ministério da Fazenda, a fl!Ti de que 
seja preservado esse comérdo que existe já 
há bastante tempo. 

No seu telex, diz a Associação Comerdal 
de Rondônia: 

1. O Comérdo fronteiriço entre Ron
donia/Beni, representa a _s_obrevivência 
dos municípios de Guajará-Mirim, Costa 
Marques e Vlla Nova do Marnoré, totali
zando 100.000 habitantes, no Estado de 
Rondônia, e a garantia do abastecimento 
das cidade$ bolivianas de Guayaramerín, 
Riberalta, Santana, San Joaquin, Magda
lena, San Ramon, San lgnacto, Trinidad 
e Cobija, cuja (:lOpuiação soma 350.000 
habitantes. 

Sr. Presidente, essa região do Brasil vende 
para a Bolívia arroz, óleo, açúcar, gêneros de 
primeira necessidade, Essas cidades frontei
riças, como as nossas, soDrevivem do abast~ 
cimento que é feito por GuajaráRMiriin e Costa 
Marques também no Brasil. 

Continuando o telex, Sr. Presidente, diz o 
seguinte: 

"Todos situados na faixa de fronteiras 
e isolados de seus centros de produções 
e abastecimento o que os toma obrigato
riamente dependentes do comercio bila
teral de fronteria, dai lembramos a V. Sf, 
o acordo de Roboré e a tradição-de ami
zade que conjuga esta fronteira 'amazó
nica. 

2. A retirada de mercadorias da pauta 
tradiciona1 de exportações fronteiriças em 
cruzados, desestabilizou e inviabilizou o 

-Comércio da região. Destarte este volume 
ter alcançado nos primeiros seis meses 
do correte exerddo, a soma total de 
NCZ$ 8260.000,00 (oito milhões, duzen, 
tos e sessetna mil cruzados novos), repre
sentados por 112 (cento e doze) pequ~ 
nos exportadores locais. 

3. Cofhõ__fu[ma de solucionar o im
passe causado pela intempestiva CJC Ca~ 
cex 3~ 12 - Doe. NR. 48, os abaixo-as
sinados propõem em caráter de urg_~ncia, 
conforme lhe foi exp6cado na reunião da 
Comissão de fiscalização da Câmara dos 
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Deputados pelo nosso representante De~ 
putado Moises Rennesby, o seguinte: 

3.1 -Sustar o constante da -etc:: Cacex 
3-12 --doe:: nr. 48, fazendo prevalecer 
o sistema anterior, cujas exportações 
eram praticadas em cruzados. 

3.2 Que a -cace:x. estabeleça um limite 
máximo ao equivalente de {1$ 
6.000.000,00 (seis milhões de dólares) 
para: as exportações a serem reaJizadas 
até 31-12-89. , 

3.3 Ato contínuo aprofuridaremos os 
estudos para o melhor funcionamento do 
comêrico bilateral, conciliãndo eis reais 
interesses de ambos os países, e em parti
cular da nossa região de fronteiras. 

Certos da compreensão, competência 
e do patriotismo de V. s.-s; para com nossa 
pioneira região lindeira. 

Subscrevemo-nos atenciosamente, 
Paulo Henrique de Almeida, Secretário 
Ind. Com. - representante do Oovemo 
do Estado." 

Sr. Presi~nte, é este o apelo que trago. 
hoje, às autoridades da Cacex e do Ministério 
da Fazenda, para que revejam esse doclimen~ 
to elaborado pela Cacex, porque as regiões 
que vivem desse comércio terão sérios pi'oble
rnos. 

Sr. Presidente, essas regiões, que viveram 
desde muíto tempo, do chamado ''comércio 
formiguinha", não podem, neste instante, 
prescindir de tal comérdo. 

Aca aqui, Sr. Presidente, o meu apelo às 
autoridades do Governo Federal responsáveis 
pelo íntercâmbfo comercial. (Muito bem!) ~ _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Pronuncia o seguinte discurso} -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, eU supunha que fosse 
ontem o dia preferido pelos epígonos do Dr. 
Getúlio Vargas para comemorarem a sua me
mória. E vejo que a sessão passou para a 
data de hoje, com o verb_o eloqüente do ilustre 
Senador Áureo Melfo e o sentimental do nobre 
Senador Mário Maia. · 

O Senador Mário Maia disse,_ há pouco, que 
o número de antigetuJistas era infmitãmente 
menor, ou quase isto, ou bem menor do que 
aqueles que eram getuUstas. 

Naquela ocasião eu_ não_ era político. Era 
um major do Exérdto brasileiro e vi~me envol
vido no problema que terminou no dia 24 
de agosto de 1954. É que era meu colega 
de turma de Escola Militar._ e depois foi para 
a EsCola dOs -Afonsos, do Ministério da· Aero
náutica, que tinha sido recém-criado, o Major 
Rubens Vaz. Homem pacato, discreto, bom 
amigo, e como no segundo Governo do Dr. 
Getúlio Vargas o que imperava na cidade do 
Rio de Janeir_o_ era a insegurança, caracteri
zada pelas violências praticadas em escalada 
pela GuardÇI .Presidencial, o Sr. Carlos Lacerda, 
sentindo-se ameaçado de morte e não con
fiando no apoio que a Polícia Civil lhe propor
cionava, acabou aceitando um tipo de segu· 

rança prati.cztda por oficiais da Aeronáutica 
E entre esses oficiais estava justamente o Ma 
Jor Rubens Vaz. -

Mas esses oficiais não podiam ser misera· 
velmente confunfdidos com guarda-costas, 
como foi feito por unia parte dos Setulistas. 
Tanto não podiam ser confundidos naquela 
circ-unstância que quando se deu o atentado, 
que acabou a vida de Rubens Vaz, ele estava 
desarmado. Eles iam apenas fardados, acom
panhando o Sr. Carlos Lacerda, nos comícios 
que Lacerda fazia, supondo que a presença 
da farda iiTipediria a ação dos pistoleiros que 
já se sabia coti.tratadóS. -

O Sr. T en6rio Cavalcanti, que tinha um Jor
nal do Rio de Janeiro, chamado Luta Derrlt>
crátíca, fez a interpretação c__orr_eta do episódio. 
Disse: "Por que Vaz foi morto"? Porque o pisto-
leiro, dizia Ten6rio Cavalcanti, quando é con~ 
tratado para matar alguém importante qUe 
tem Segurança; a-primeira coisa que faz é ma
tar o segurança, para depois, então, tentar atin
gir o seu alvo. De maneira que Rubens Vaz 
foi morto abrindo os bt8Ços e perguntando 
para o pistoleiro: "O que.é isto?" E recebeu 
um tiro· só, no coração e foi morto, enquanto 
Lacerda recebia um tiro rio pé. E era o LaCerda 
que estava armado. De maneira que o quadro 
estava completamente errado do ponto de vis
ta da estrutura dos pistoleiros, que são arregi
mentados e pagos para eSse tipo de trabalho. 

Isto revoltou a nós, alunos da Escola do 
Estado-Maior, como éramos, ·e as Guarnições. 
E começou, então, uma atividade muito gran
de de tentativa de rapidamente identificar os 
crimino_sos e puni-los. 

O inícj_o de -agosto áe 54, que se fez, portan
to, bem antes, não visava a deposição d6 Dr. 
Getúl_i_o Vargas; visava, isto sim, não deixar im
pune aquele crime prat(camente à sombra do 
poder. 

Sr. Presidente, aqui encerro esta parte, para 
recomeçar_ e.m seguida, dentro desses minu
tos que acho que--serão suficientes para mim, 
p~ra mostrar a diferença de concepções. 

Acho o Dr. Getúlio Vargas, indiscutivelmen
t~ uma figura 4e estadista que a história tem 
a j~lgar no seu devfd9_ momento e não com 
as paixões qt.ie ainda são relativamente recen
tes, acho - repito - que era um homem 
siderado pelo poder, absolutamente siderado 
pelo poder. 

Eu era ãíilda um jovem cadete, perto de 
ser declarado aspirante-oficial, e_ ouvi, ainda 
está no meu ouvido, a ressonância do discurso 
do Dr. Getúlio VargaS nÕ "Couraçado Minas 
Gerais", f~ando para o Almirantado, dizendo: 
"Está na hora de removermos o entulho das 
idéias mortas". O entulho das_ idéias mortas 
era a democrada. - -

E a-símpatia pessoal do Dr. Getúlio Vargas 
era pelo Eixo, e ainda não estávamos na guerra 
ne~ ocasião, viemos a entrar na guerra pou
co·depo[s. 

Poste_riormente vê-se que o Governo do Dr. 
Getúlio Vargas ficou dividido entre aqueles que 
e_ram rr:tais germanóffios do que nazistas -
nünca atribui nazismo a eles; <:om6, por eX-em
plo, ao General Qoes Monteiro - e· aqueles 

que eram inteiramente libertários, como Os
waldo Aranha, por exemplo. Até que entramos 
na guerra. 

Para julgar o Dr. Getúlio Vargas, por exem
plo, no c:ampo da AméU:ônia, como foi dito 
ainda há pouco pelo Dr. e Seni)_dor Mári-o Maia, 
ê evidente que nós, da Amazônia, devemos 
render a ele wna homenagem: foi o -criador 
do Banco da Borracha. A SP'JEA.já nem tanto, 
foi o Constituinte de 45, na Constituição de 
46, Leopoldo Peres, que fez exatamente essa 
colocaÇão d9s 3% da renda_ tributária da 
União, que ninguém pagou. Nenhum dos Pre
Sidentes, desde que a Ccinstifuiç:.ã.o de 46 foi 
vigente, nenhum transferiu para a Amazônia 
os 3% da receita tributária. 

Esta é uma réQressã6 que faço, em !-eiaçâo 
a wn perfil muito superficial da figura do Dr. 
Getúlio Vargas, que acho e insisto_ que ideolo
gicamente era o homem que eu não definiria 
senão como·- aquele que efa siderado pelo 
exercício do poder. 

O Sr. Mauro Benevldes- Perrnite-me 
V. Ex' um aparte?? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Pois 
não, nobre Senador. 

O Sr. Mauro BeneVIdes - PeÍ'mi~ 
ta-me V. Ex', Senador; este aparte nesse curso 
de rememorização que V. Ex" faz, quando_ a,lu· 
de à iniciativa do Qovemo Vargas de criar o 
Banco da Borracha; e eu me perrnitiria intervir 
no ctiscurso de V. Ex' para ressaltar que, em 
relação ao Nordeste, também a Administração 
Vargas, em 1954, teve a ínspiração -na épo
ca, a sua assessoria económic-a estava cbft.. 
fiada a Rómulo de AJmeida- de criar o Banco 
do Nordeste. Vargas entendia que a acelera
ção do desenvolvimento regional não deveria 
ser procedid"- apenas com o combate às se
cas, maS através de um instrumento de crédito_ 
oficial que estimulasse a necessidade de se 
corrigirem as disparidades regionais. Daí Sur
giu o Banco do Nordeste, que, em quase 
40 anos de func[ona,mento, tem_ prestado os 
mais assinalados serviços à nossa Região e 
ao Pais.lsto devido~ ç_larividência do extraor-
dinário Presidez:te- que foi Getúlio Vargas. -

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Sem 
dúvida, e ainda mais, teríamos que raci_ocinar 
que não era o meu objetivo, mas o meu obje
tivo é outro no momento, é cleixar aqui um 
testemunho que me parece possa s.ervir _à Hia~ 
t6ria. Porque há dias, precisando falar no 01..1_· 
be Militar sobre a Proclamação da _República, 
servimo-nos dos Anais .do Senado, onde vi 
excelentes debates entre Ouro Preto, por 
exemplo, e o VISconde-de Pelotas. 

Então, eu gostaria de deixar aqui um teste
munho de quem viveu o problema. Se tivésse
mos de analisar Dr. Getúlio Vargas do ponto 
de vista estadista, não poderíamos também 
deixar de pensar na redivisão territorial, quan
do criou Territórios. Essa foi outra fonn~ de 
dinamizar nossas área amazónica, sobretudo 
onde os Territórios vingaram, e s~ transfor
maram, agora, todos em Estados. 

Mas volto ao_ atentado da Rua Toneleros. 
N_aquela a<:;asião agitou-se a área_milltar, indu-
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sive pelo esprít de corps. Funcionou. Quer 
dizer todos queríamos a apuração da verdade. 
E começamos a sentir que essas verdades 
eram cada vez mais d.ifícies de ser atingidas. 
Isso aumentou a reação. E a Aeronáutica, prin
cipalmente a mais envolvida no caso, fez a 
instauração de um inquérito policial-militar 
que foi presiddido pelo Brigadeiro Adil de Oli
veira. E criou-se, então, aquela imagem da 
"República do Galeão". 

E era a esse ponto que eu gostaria de chegar 
quando fala o nobre Senador Mário Maia. por 
exemplo, naquela passagem que está na car
ta-testamento, em que o Dr. Getúlio diz sair 
da vida para entrar na eternidade, para entrar 
na História. Ora aqui está a diferença. Quando 
começou a crescer o movimento, que empol
gou logo em seguida o Exército e a Marinha. 
fui orador no Oube de Aeronáutica. Naquele 
momento não se falava ainda em deposição 
do Dr. Getúlio Vargas, apenas me seM de 
Maritain.Jacques Maritain dizia e escreveu que 
a autoridade está juntada ao poder. O poder 
e a autoridade são indissociáveis. Quando ai~ 
guém perde a autoridade, o poder automati· 
camente é vulnerável. E nesse discurso que 
eu fazia, no ano de 1954, no Oube de Aero
náutica, presentes o Brigadeiro Eduardo Go
mes e todos os seus Briga"deiros, em função 
no Rio de Janeiro, e nenhwn General do Exér· 
cito e nenhum Almirante, mas Coronéis e Ca
pitães-de-Mar-e-Guerra, eu mostrava exata
mente que a autoridade do Presidente Getúlio 
Vargas tinha deixado de existir, na medida em 
que tínhamos chegado, através do inquérito 
policial-militar, às figuras que estavam direta
mente envoMdas no complô para a morte 
de Carlos Lacerda. Essas figuras estavam cen
tralizadas em quem? No Sr. Gregório Fortu
nato, que era o homem, que, no segundo Go
verno Vargas, se conhecia inclusive penteando 
o Dr. Getúlio Vargas, em cerimônias oficias, 
o homem que, se foi mostrar, depois, tiÍlha 
rrg-aÇões- até- econômk:a~.-- com -aeterminaâas 
áreas da própria famí1ia do Dr. Getúlio Yargas. 
O homem era primário, mas nada me diz, 
nada me sugere que ele foss_e capaz de, ape
nas por si próprio, decidir matar o Sr. Carlos 
Lacerda 

Então, a questão cresceu.- "e -esse- d[ScCyrso 
é evidente que eu fiZ, embora não pregando 
a deposição do Dr. Getu1io Vargas; mas houve 
oficiais que pregaram~ Fui chamado ao Minis· 
tério da Guerra, no dia seguinte, convocado 
para ser preso pelo Ministro Zenóbio da Costa. 
E tive a sorte de, ele me dando a oportunidade 
de falar-lhe, sair de Já com um aperto de mão, 
e ir para casa, não sendo preso. 

Expliquei-lhe, em primeiro lugar, que ele, 
General Zenóbio, que era conhecido _como 
amigo de seus subordinados, homem que ti
nha estado na G_uerra, não era possível que, 
naquela altura, não estivesse exatamente à ~s
ta dos seus companheiros, na defesa do ponto 
de vista que era comum. 

Ora, então, a agitação cresceu- e era inte
ressante vermos isso. Hçje, sou poh'tico já há 
quanto tempo! - e era _inte:re~_nJe vermos 
civis nos pegando pela túnica do nosso unifor-

me e perguntando quando era que iríamos 
derrotar o Getúlio. No dia em que Getúlio se 
suicidou, não pudemos sair fardados à rua 
Essa era a_diferença da opinião pública. 

Então, crescemos nesse sentido- e aí vem 
o problema exato em que chamara a atenção 
dos Srs. Senadores e deixar no Senado este 
testemunho que poderá ser contraditado, mas 
tenho a impressão de que ele ê verdadeiro, 
ainda que eu me fixe num velho ditado asiático 
que diz que todo fato tem trêS versões: a sua, 
a minha e a verdadeira. 

Entao, quero colocar a minha versão, aqui: 
eu estava envolvido dfretamente nisso. Em se
guida falei no Oube Militar, a agitação cresceu. 
O General Canrobert ·pereira da Costa era o 
Presidente do Oube Militar, homem de grande 
liderança; e os oradores nessa ocasião fomos 
o General Juarez Távora e eu. Ainda no Oube 
Militar, o problema estava centrado exatam~n
te nisto: na-devida apuração dos fatos e puni~ 
ção dos culpados. Evoluiu-se para a renúncia 
a partir de quê? A partir de um manifesto que 
começou a correr no Rio de Janeiro, já agora 
entre os Generais do Exército. 

Comandava a VJia Ml1itar um homem ex
traordinário, chamado Nelson de Mello, que 
foi Interventor no Amazonas, que foi quem 
decidiu, quando jovem Cap[tão-interventor no 
AmazOnas, tomar nulas todas as concessões 

- territ6riais, que eram vigentes àquela época 
E não houve problemas. 

O Sr. Aureo MeDo- V. EX' me permite 
urri ãparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
prazer, ouço V. ~. - -

O Sr. Aureo Mello --Lá no Amazonas, 
o General Nelson de Mello era chamado de 
"seu duro". 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Foi 
o h~em _90e m~~u essa coragem na guer
ra e era o Comandante dã Vila- Mi1itar. JoSé 
Américo d~ Alll}eida escreveu uma bela pági· 
na sobre a última reunião do Ministério, quan-
do aparece uma ahecação entre Zen6bio da 
Costa ·e Tancredo Neves, que era o Ministro 
da Justiça e bem mais novo. 

Descia a Vila _JIIb1itar_ ou_não para se_ asse
gurar o poder do Dr. Getúlio Vargas? E NelsOn 
de Mello dizia, a cada hora que passava , ao 
General Zenóbio, que ficava cada vez mais 
difidl, para ele, fazer_ o CUI"flp_rimento da mis
são. Mas, homem corajoso, ele desceria, mas 
desceria com sangue derram_ado. 

Nessa discussão do Ministério, os Ministros 
têm pontos de vista _çontrários, e o General 
Zenóbio, via-se, diante dessas informações, 
partidas de um homem valente, bravo, como 
era o Gen::eraJ Nelson de Mello, de que não 
seria fácil descer a Vila Militar, porque já havia 
a dsão completa no Exército. Havia, já aí, real
mente, a idéia de que o Governo deveria ces· 
sar, o Presidente deveria renunciar ou ser de" 
posto. Houve, acabada a reunião do Ministério, 
a decisão tomada pelo próprio Presidente Ge· 
túlio Vargas - não foi de seus Ministros, foi 
ele quem disse: '1á que os Srs. não chegam 
a uma ·conclUsão eu chego a ela. Ucencio-

me". Deu até o prazo da licença. O inquérito 
podia prosseguir. Ele tinha certeza de que não 
tinha absolutamente nada com aquilo. Então. 
"eu me licencio e voltarei terminado o inqué-
rito", teria dito. -

Ora, neste momento; é preciso que tenha
mos colhido alguns testemunhos de pessoas 
que estavam lá presentes, comO o General 
Décio Escobar. Posso dar_ .cigora o que me 
foi por ele relatado. Já o General Zenóbio, 
ainda ao alvorecer daquele dia, reuniu os Ge
nerais no Ministério da Guerra e fez a comuni
cação de que a decisã_o do Presidente Getúlio 
Vargas era licença. O Gene-r.;ll Verissimo, pa
raense por sinal de Mscimento, discordou na 
ocasião, e disse, em nome doS Generais que 
estavam presentes: "Ministró,-essa não _é aSo
lução". O General Zer1õbio, ou para ganhar 
tempo,-ou porque já sentia faltar-lhe o apoio 
da tropa para poder manter o Presidente Getú~ 
lio no poder, cedeu áquela observação do Ge
neral Ve~mo, dando a impressão de que 
a lincença era apenas urna desc;ulpa. 

Parelamente o que aconteceu? O inquérito 
do Galeão tinha chegado aos assassinos: um 
era pistol~íro contradado, que matou não ape- -
nas o MaJor Vaz, mas matou adiante, depois 
de acertar um tiro na peiha de Carlos Lacerda 
um policial, do qual nem se fala nele. Ess~ 
foi outro morto na ocasião de 24 de agosto. 
Era Chefe de Polícia do Dr. GetuliO Vargas 
o General Mora~ Âncora~ que era um homem 
respeitável e estava presente à reunião. De 
maneira que quando o General Zenóbio vaci
lou, o_ General Âncora se retirou, foi para o 
telefone e avisou o Palácio do Catete, provavel
mente dizendo que o General Zen6bio traiu 
ou que estava falhando como já tinha falhado 
na reunião de Mirústério e, agora, completa
mente. Isso se deu quase· que coincTdente
~ent~ ~om wna informação do inquérito poli
oal milttar, do Brigadeiro A.dil para c Sr. Benja~ 
rrUn Vargas, que seria chamado a depor. Por 
que o Sr. Benjamin Vargas seria chamado a 
depor? Porque, quando se_ chegou ao segundo 
do Sr. Fortunato, era Oimério, o subcoman-
dante da guarda pessoal de Getúlio, este falou 
com Gregório, que ligou para Petr6polis, onde 
s_e encontrava Benjamin Vargas, e teve com 
~e um ~álogo. O resultado disso é que Gregó· 
no subiu para Petrópolis ao mesmo tempo 
em que Benjamin Vargas descia e encontra
ram~se no caminho e um passou para o carro 
do outro. = -· _ 

Conhecida essa infOrmação, o Brigadeiro 
Adil ia convoCãr para depor, primeirO como 
testemunha e possivelmente depois como in
diciado, o jrm_ão do Presidente da República 
Ora, alguns- dias ou vários dias antes - aí 
chega o ponto crucial para mim - houve 
realmente_ a inversão: aquilo que se tratay~_ 
apenas de pedir a justiça passou a se transfqr
mar no desejo de depor o Presidente Getúlio. 
Ele soube disso e foi ne~ ocasião que surgiu 
o preparo da carta. Quero caracterizar: b.em 
a diferenr;~ temporal. A carta-testamento foi 
trabalhada, porque o Dr. Getúlio Vargas fez 
conhecer a todos os que estavam Junto a ele 
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que, deposto, ele só sairia morto. Oizja: "Q~qui 
s6 sairei morto". 

E a-carta foi preparada, creio eu, a várias 
· mãos, traba1hada para ser levada a ele. E ele 

tirou cópias e uma delas entregou ao Sr. João 
Goulart, que já era o seu enfant g!rte, para 
que levasse essa carta depois do que seria 
o massacre no Palácio do catete. Devo cOnfes
sar aos Srs. que houve um momento -~m que 
nós, da Escola do Estado-Maior, recebemos, 
como oficiais, a missão de ir atac;ar o Pa1ácio 
do Catete. E foi ponderáção-rioSSa, minha e 
do então Tenente-Coronel José Pinto, de que 
era. uma estupidez sairmos de lá com pistolas 
45, majores e Tenentes-Coronêis, que não ati
rávamos com aquilo há muito tempo, para 
enfrentar metralhadoras que estariam defen· 
dendo o Palácio do Catete. E essa missão 
gorou, não foi feita, abortou, malogrou. 

Então, o Presidente devia ~ informado 
sobre essas tentativas que já se faziam lá. E 
no grupo da Aeronáutica era muito mais vio
lenta, pelo menos a retórica da deposição. 

Logo, uma coisa é a carta-testamento; a 
outra é o que vai açontecer agora, nessa ma
nhã, antes das oito horas. a que se referiu 
o Senador Mário Maia. Quando o aviso chegou 
ao Palácio do Çatete. onde eu tinha um amigo 
que era sobrinho do Dr. Getúlio Vargas, meu 
colega de turma da Escola Militar, o Major 
Domelles - e quem me contou o que se 
passou no Ministério da Guerrra foi o" Gene~aJ 
Décio Eá®bar, que tinhª sido meu Coman
dante no Comando Militar da Amazônia -, 
a noticia enviada pelo GeneraJ Âncora e a notí
cia que chegou paralelamente, partida do Bri
gadeiro -Adil, a respeito do Sr. Benjamin Var
gas, fizeram exatamente com que acontecesse 
o que acho tenha s1do o estopim do suicídio. 
Não conheço, Srs. Senadores, ninguém, na 
história dos suicidas do mundo, ninguém que 
tenha decidido dormir quatro horas para de
poiS; se suicidar! O suicídio é o climax de um 
processo! É um processo psíquico. Não posso 
entender - e há médicos no Senado - que 
alguém possa decidir: ''vou dormir quatro ho
ras para depois me matar". O Presi_dente, en
tão, saiu da reunião do Ministério, com a deci
são que ele tomará, como eu disse, foi dormir 
e foi acordado, aí sim, pelo seu irmão, o Sr. 
Benjamin Vargas, que certamente disse a ele 
duas coisas: uma, relacionada com a atitude 
do General Zen6blo, e a outra, relacionada 
com ele próprio, BenJamin, que iria depor Já 
na chamada "República do Galeão". 

Ai., o Dr. Getúlio_'l.ç~sgas, o_ que se sabe? 
O que teria dito? Ninguém sabe, porque ele 
e B~o morreram e não sabemos que diáJogo 
foi travado nessa ocasião. Mas é possível indu
zir. A partir do momento em que esse homem 
faz a conversa com_ o irmão, é acordado pelo 
irmão, ele sai dos seus aposentos, passa pelo 
seu barbeiro, que diariarn_~nt~ ia ao Palácio, 
e vai ao quarto, onde ele se _suicidçu, onde 
estava o revólver. E quefazele?Aí,sim, escreve 
wn bilhete. Esse é Q Pilhete c;lo ?yicida; não 
é a carta-testamento. E no bilhete do suicida, 
se ainda tenho de memória, deve estar próxi~ 
ma da citação literal, ele dlzlo: "À sanha dos 
meus inimigos deixo o legado do meu cadá-

ver." Algo assim. Não deixou wna palavra para 
um parente, não deixou uma paJavra para Mi
nistros, para ninguém. 

Foi a morte na solidão do Estadista, que 
se via rea1mente envolvido _possivelmente em 
quê? Agora induzo eu, especulo eu: "Bom, 
hoje vai você, BenJamin; amanhã serei eu que 
vou s~ chamado para depor no Galeão." E 
um homem com 71 anos de idade,_ com a 
condição que_ tinha, com as pOsições qUe tinha 
adotado no Pafs e as funções relevantes que 
exerceu, não se ia permitir essa suprema hu
milhação. De modo que o que entra para a 
História, no meu entender, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, é exatamente o bilhete do sui
cida. 

Eu p_ãopretendia falar sobre o Dr. Getúlio 
Vargas no seu sentido universal; apenas setori
zadQ. ~ ~ente que tive por ele, naquela altu~ 
ra, não digo animosidade, mas seguramente 
wna falta de simpatia, porque éramos muito 
envolvidos pela leitura dos artigos cada vez 
mais veementes do Sr. Carlos Lacerda, e fala
va-se muito na corrupção,_ como se fala até 
hoje. 

De modo que este testemunho aqui, Sr. Pre~ 
sidente, é algo que pode servir à perquirição 
dos historiadores futuros. Cito os fatos e dei 
os nomes. Não os vivi todos, mas os vivi par
cialmente; e lastimei muito, porque, na hora 
em que na Rádio NacionaL instantemente, 

- um locutor lia o bilhete do suicida, confesso 
a V. e;x.s que, estando eu antes faz"endo os 
discursos que fizera no Clube c;la Aeronáutica 
e no Qube Militar, chorei. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Advirto o nobre Senador Jarbas Passarino, 
que malgrado a importância do seu discurso, 
o seu tempo acabou há dois minutos. Eu lhe 
ofereci, inclusive cinqüenta minutos_ após a 
Ordem do Dia. V. Ex' recusou. À Mesa com
pete m21riter a imparcialidade das suas decl; 
sões e a implacabilidade dos horários. De mo
do que gostaria de pedir a V. Ex' que não 
concedesse apartes e terminasse o seu discur
so o mais rápido possível. E advertir o nobre 
Uder do_PDT, que já fez o seu discurso sobre 
a matéria e deve, então, colaborar com os 
companheiros já inscritos e a Ordem do Dia. 

Devo também - agora não na qualidade 
e Presidente, mas na qualidade de wn Sena
dor que eventualmente está na Presidência 
..,.... dizer que diante do testemunho para a His
tória que o Senador Jafbas Pas~arinho presta, 
eu me disponho, já na segunda~feira, '"a dar 
o m_eu_ testemunho, porque vivi como protago~ 
nista esses acontecimentos e acho que tenho 
para os Anais a obrigação de deixar o teste~ 
munho. 

f\o\as eu faço um apelo, então ... 

O Sr. Mário Maia - Peço a demência 
da Mesa para essa pequena intervenção, mes
mo porque a própria Mesa acaba de comenter 
uma irregimentalidade, aparteando o orador. 
Então, .s6 para registrar ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não, ExCe*ncia. Absolutamente. Não foi 

irregimentalidade. Foi uma advertência nes~ 
cessâria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Se 
os apartes pelo regimento são dois minutos, 
acho que a Mesa pa_ssou dos dois minuto~. 

O Sr. Mário Mala- Era apenas para dizer 
que depois que o Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-De maneira nenhuma, nobre Senador. Fo
ram apenas 30 _segundos. 

O Sr. Mário Mala- Para não polenizar 
mais ... 

. O SR. JARBA8 PASSARII'IHO - (Ri· 
sos) V. Ex", agora, me lembra Pedro n com 
um dos-seus famosos áulicos. Pedro II pergun
tava: - "Que horas são?" - ''A hora que 
Vossa Majestade desej~r." Os 30 segundos 
de V. Ex" parecem-me iguais. (Risos) _ _ _ 

Senador Mário Maia, só para concluir. Sr. 
Presidente, a Ordem do Dia não terrr g[-ande 
relevância, V. Ex' sabe, e eu não esperava ser 
aparteado. Por isso recusei realmente toriiGr 
os cinqüenta nllnutos. - - ---

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa lhe oferece cinqüenta minutos. 

O Sr. Mário Maia -Certo da clemência 
da Mesa, eu queria apenas registrar que o de
poimento que o nobre Senador Jarbas Pa~
rinho_acaba de dar, do passado da nossa His
tória, envolvendo esse estadista, esse grande 
Estadista brasileiro que foi Getú_lio Vargas, reti
fica as minhas palavras iniciais, quando falei 
que o Dr. Getúlio \!argas era o mais pol&nico 
dentre os políticos brasileiros de todo os tem· 
pos. Tanta é ,que nós estam~ ainda polemi~ 
zando a sua vida neste instante, e a depuração 
da História colocarã, como um capítulo espe~ 
cial, essa passagem da vida desse grande bra· 
sileiro. Muito _obrigado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Creio 
apenas,- Senador Mário Maia. que não estou 
aqui, na tribuna, polemizando ou "polem!can
do", porque, na verdade, quis apenas tratar 
de um problema que me parece importante, 
que é separar a carta-testamento do bil.hete 
do suicídio. 

Quem vai provavelmente provocar essa po· 
lêmica é o Senador Pompeu de Sousa, na 
_segunda-feira. E eu sou _todo -O\.lvidos, e os 
ouvidos limpos e abertos, para ouvir a palavra 
sempre brilhante do nobr~ Presidente do mo
mento. 

Era o que tiha a dizer, Sr. Presidente (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompe~ de Sousa) 
- Sobre a mesa, expediente- quer será lido 
pelo Sr. 1~ Sécretârio. 

É lida a seguinte 

Brasília, 24 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos regulamentares,- comwúco a V. 

Ex" que designei o Senador Ronaldo Aragão 
em substituição ao Senador Raimlmdo Ura, _ 
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como titular do PMDB, na Comissão Mista 
de Orçamento. 

Valho-me da ocasião- para reiterar a V. Ex" 
minhas expressões de estima e consideração-. 
- Ronan Tito, Líder PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Será feita a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetos que serão lidos 
pelo Sr. 19 SecretáriO. 

São lidos os seguintes 

PARECERN• 
(Da ComisSãO-dODistrit6 Federal) 

Sobre o anteprojeto de lei do Djstrito 
Federal que "dispõe sobre nonnas para 
a proteção do meio ambiente nos casos 
em que especmca': 

Relator: Senador Meira Filho 
A proposição é de autoria do ilustre repre

sentante do Distrito Federai, Deputado Augus
to Carvalho, ·e tem como objetivo estabelecer 
"normas para a proteção do meio ambiente", 
especialmente pclra "garantir que a exploração 
de madeira e a realização de projeto urba
nístico em área su-perior a 20 (vinte) hectares 
tenham como pré-condição a realização de 
estudo e a elaboração de relatório de impacto 
ambiental". 

O encaminhamento da matéria se deu em 
perfeita consonância com o disposto no pará
grafo único .do art. 2'~" da Resolução n9 157, 
de 1'~" de novembro de 1988. a qual estabelece 
normas para que o Senado Federal exerça 
a competência de Câmara Legislativa do Dis
trito Federal, como matlda o § 1" do art 16 
do Ato -da DisposiçõeS Coristltucionáis Tran
sitórias. 

A esta Comissão compete, conforme pre
ceitua o art. & da supradtada Resolução n9 
157, de 1988, o exame preliminar da matéria 
e a decisão sobre sua tramitação. 

Cumpre-nos rêSsaltar, de infdo, que o as
sunto abordado pelo autor da proposição, 
além de oportuno, reveste-se de grande rele
vância 

Com efeito, hoje em dia, a proteção ambien
tal tomou-se temática obrigatória na maioria 
dos parlamentos do mundo e. no Brasil, con
forme destaca o Deputado por Brasília, "a 
consciência social pela preservação do meio 
ambiente vem se desenvolvendo crescente
mente", o que levou os constituintes a incluí
rem na Constituição de 1988 urrl capítu1o es
pecial sobre o meio ambiente, -impondo "ao 
Poder Público e à coletividade o dever de de
fender o ecossistema e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações". 

Destacando a fragnidade do solo da Capital 
da República, o autor do anteprojeto refere-se 
à existência de diversos casos de erosão gra
víssimos. Com base nessa argumentação, 
considera a exigência do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente, através de resolução da
quele órgão, de refatórfos·para aproveitamento 
de áreas com mais de 100 (cem) hectares, 
como insuficiente para o Distrito Federal e 

propõe uma limitação da área para 20 (vinte) 
hectares. 

Considerando válida a argumentação, e le
- Vando em conta que a proposição em tela 
viSa a anlplíar a aÇão do Estaâo para proteção 
da natureza, obrigando-o a antecipar-se às de
predações e degradações do ecossistema, so
mos-ae parecer que a tramitação- normal do 
anteprojeto nesta Casa, cOmo um projeto de 
autoria da Comissão e com a referência "apre
sentado por sugestão do Deputado Augusto 
Carvalho~·, é oportuna e_ ·deve ser aprovada 
nos seguintes termos: 

PROJETO DE LEI DO DF N• 42, DE !989 

(Apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho) 

Dl$]26e. sobre normas para a proteçáo 
_ cfo meio éP71biente nos casos em que es

---pec!DCtJ. 

O Senado Fêderal decreta; 
Art. 19 To do projeto Urbanístico e toda ex

ploração econômlca da madeira ou lenha a 
serem realizados em área superior a 20 (vinte) 
hectares ou em área inferior à retro-referida, 
_considerada como de relevante interesse am
biental pelo órgão competente do GDF, de
penderão d~ prévia elaboração de estudo so
bre impacto ambiental e do respectivo relató
riO de impacto sobre meio ambiente (Rima). 

_Parágrãfo único. A autorização para a exe
cução de projeto e de exploração referido no 
caput deste artigo será dada pelo órgão com
petente supracitado, após a realização do Ri
ma respectivo, se o relatório em tela assim 
recomendar. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3'~" Revogam-se as disposições em 
COf1tráriO. 

JuStificação 

A consciência social pela preservação do 
meio ambiente se desenvolvendo crescente
mente em_nosso País e no mundo dos óltimos 
tempos. A nova Constituição brasileira pro
mulgada em. 5 -de OUtUbrO do ano passado, 
a esse propósito, dedica capítulo ao melo am
biente, fato inédito na história constitucional 
brasileira. Este capítulo impõe ao Poder Públi
co e à coletividade o dever de defender o ecos
_si~emga e preservá-lo para as presentes e futu
ras gerações. 
~A esSe respeito, uma das incumbências da

das ao Poder Público foi a de " ... exigir, na 
forrna da lei, para instalação de obra ou ativi
dade potencial causadora de significativa de
gradação do meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, a que se dará publici
dade", conforme o inciso IV (quarto) do art 
224 (duzentos e vinte e quatro) da Consti
tuição Federal. 

No caso que ora justificamos, procuramos 
garantir que a exploração de madeira e a reali
zação de projeto urbanístico em área superior 
a 20 (vinte) hectares tenham como pré-con-

dição a realização de estudo e a elaboração 
de relatório de impacto ambiental. O CóriSelho 
Nacional de Meio Ambiente (Conama) define, 
em resolução, que o estudo e o respectivo 
relatório devem se dar em área superior a 100 
hectares. Entretanto, a nossa proposta de limi
tação em 20 hectares se justifica em virtude 
da situação específica do Distrito Federal, on
de há comprovada fr.3giiidade dos solos con
forme pode ser observado pelos diversos _ca
sos -muitos dele graves -de erosão consta
tados. Ademais, também devido à situação 
especifica do DF, qualquer das atividàdes rela
cionadas acima afetará, necessariamente, 
área urbaria, o que reafirma a correção de 
nonTiatização nos termos propostos no pre
sente anteprojeto de lei. 

Por outro lado,_ nas situações em que estiver 
envoMda área geográfica já considerada de 
relevante interesse ambiental por órgão com
petente, é razoável que sejam exigidos os estu
dOs e relatório em tela 

Em face da relevância da matéria em ques
tão e em virtude da necessidade de aplicação 
concreta, a mais breve possível, das normas 
de defesa legal do meio amBiente, solicitamos 
a atenção dos senhores senadores para este 
anteprojeto de lei. 

SaJa das Comissões, 22 de ã.gosto dê-f 989;
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Fi
lho, Relator - WJ'son Martins - Francisco 
Ro/Jemberg - Roni!Jdo Aragão - Pompeu 
de Sousa -lrapuan Costa Júnior- Ney Ma
ranhBo- Chag4sRoddgues -Mauro Borges 
-Maurfdo Corrêa. 

ANTEPROJETO DE LEI 
N• de !989 

Dlsp6e sobre nonnas para a proteção 
do meio ambiente nos casos em Cj(Je es
peclflca. 

Art. 1" Todo projeto urbanístico e toda ex
ploração económica da madeira ou lenha a 
serem realizados em área superior a 20 (vinte) 
hectares ou em área inferior à retrorreferlda. 
considerada como de relevante interesse am
biental pelo órgão competente do GDF, de
penderão de prévia elaboração de estudo so
bre impacto ambiental e do respectivo relat& 
rio de impacto sobre meio ambiente (Rima). 

Parágrafo único. A autorização para a exe~ 
cução de projeto e de exploração referido no 
Cllput deste artigo será dada pelo órgão com~ 
petente supracitado, após a realização do Rf· 
ma respectivo, se o relatório em tela assim 
recomendar. 

Art 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 29- de jullho de" -f98Sf 
-Deputado Augusto Carvalho - PCB/DF. 

Justificação 

A consciência SOcial pela preservação do 
meio ambiente vem se desenvolvendo cres
centemente em nosso Pafs e no mundo nos 
últimis tempos. A nova Constituição -brasileira 
promulgada em 5 de outubro do ano passado, 
a esse propósito, dedica capítulo ao meio am~ 
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biente, fato inédito na história constitucional 
brasileira Este capítulo impõe ao Poder Públi
co e à coletividade o dever de defender o ecos
sistema e preservá-lo para as presentes e futu-
ras gerações. _ 

A esse respeito, uma das im~:umbéncias da
das ao Poder Público foi a d_e: ~ -· exigir, na 
forma da lei, para instalação de obra ou ativi
dade potencial cauS!3~ora de significativa de
gradação do meio amb_i~_nte, estudo prévio 
de impacto ambienta], a que se dará publici
dade", conforme o inciso IV (quarto) do art. 
224 (duzentos e vinte_ c:t quatro) da Consti
tuição Federal. 

No caso que ora justifii:::amos_, procuramos 
garantir que a exploração de madeira e a reali
zação de projeto urbanístico em área superior 
a 20 (vintre) hectares tenham como pré-con
dição a rea1ização de estudo e a elaboração 
de relatório de impacto ambiental. O Conselho 
Nacional de Meio Ambiente_ (Conama) define, 
em resolução, que o estudo e o respectivo 
relatório devem se dar em área superior a 100 
hectares. Entretcmto, a_wssa proposta de limi· 

· tação em 20 hecates se justifica em virtude 
da situação especifica do Oistr!tÇ) Federal, on
de há comprovada fragilidade dos solos con
forme pode ser observado pelos diversos ca· 
sos-multo~ deles graves- de erosão cons
tatados. Ademais, também devido à situação 
específica do DF, qualquer das atividades rela
cionadas acima afetará, necessariamente, 
área urbana, o que reafirma a correção de 
normalização nos termos propostos no pre
sente anteprojeto de lei. 

Por outro lado, nas situações em que estiver 
envolvida área geográfica já Considerada de 
relevante interesse ambiental por órgão com
petente, é razoável que sejam exígidos os estu
dos e relatório em tela. 

Em face da relevância da matéria em ques
tão e em virtude da necessidade de aplicação 
concreta, a mais breve possível, das normas 
de defesa legal do melo ambiental, solicitamos 
a atenção dos senhores senador~ para este 
anteprojeto de lei. 

Sala das Sessões, 29 de junho de r989. 
-Augusto Carvalho- Deputado PCB/DF. 

PARECERN• 
(Da ComisSão do Distrito Federal) 

Sobre o Anteprojeto de Lei, que "dis
põe sobre a utilização das águas subter· 
ráneas situadas no Distrito Federal. 

Relator: Senador Mauricio Corrêa 
Pretende a proposição em análise, de auto

ria do ilustre Deputado Augusto Carvalho, re· 
presentante do Distrito federal, regular a utili· 
zação das águas subterrâneas ~o Distrito Fe- _ 
deral, sejam de aqüíferas freáticas ou de aqüí
feras artesanats. 

A matéria foi encaminhada à- M-esa desta 
Comissão, nos termos do parágrafo único do 
art 2~>, da Resolução n9 157, de 1" de novembro 
de 1988, a qual estabelece normas para que 
o Senado Federal exerça a competência de 
Câmara Legislativa do pjstrito Federal, em 
cumprimento ao disposto no § 19, do art. 16, 

dos atas das Disposições Constituicionais 
Transitórias. 

A Constituição Federal, promu1gada em 5 
de outub~:o de" 1988, define que às águas sub
terrâneas passam a ser um bem do Estado, 
em seu art. 26, retirando, assim • .wute do con· 
trole da União sobre o subsolo. 

/V) defender a sua propos,ção, diz o ilustre 
parlamentar que se faz necessário a regula

- mentação do .uso múltiplo da água, pois ela 
têm usos conflitantes, quais sejam as do abas
tecimento dom ético, irrigaÇão, lazer e_ uso in
dustrial, entr~_ outros. A retirada indisciplinada 
~-água sl}bterrânea sem controle da c::apact
dade de recuperação dos mananciais de re
.carga dos aqüfferos e a falta_ de controle da 
qualidade de água (proveniente de poços) 
consumido pela população pode trazer sérios 
ris.,_ços à ecologia e á saúde pública. 

Realmente, em relatório t:.ecente, a ABAS 
- Associação l3rasileira de Águas Subterrâ
neas, entidade fundada em 1978, enfatiza que 
o Brasil-possui reservas de ágUas subterrâneas 
avaliadas em cerCa de 60.000 km3 e o poten
_CiéÜ_~lorável seria suficiente para proporcio~ 
nar cerca de 450 m3 per capita, por ano, 
ao tólal àa popu1ação Brasileira atual, em regi
me hidrológico eqw1ibrado, correspondendo 
a _uma taxa de demanda de 1,2 m3/habitan
te/dia, superior, portantO, à taxa registrada nos 
contexto ·muridiais mais desenvolvidos. Diz a 
ABAS que apesar de ter havido um conside
.rável avanço t~nológico no campo da perfu
ração e da_ indústria de equipamentos, o mes
mq não acqnte_~u nos setores de pesquisa 
e de fiscalização e controle. Em ·decorrência 
dísso. a exttação de águas subterrâneas em 
nosso Pais vem sendo feita de forma desorde
nada, prevendo-se que, a continuar dessa ma
neira muitos aqüíferos em breve estarão com 
a sua capacidade esgotada, se antes não ocor
rer irremediável contaminação. 

Portanto, se faz nec~ssário que se regule 
em lei a utilização desse estratégico bem mi
neral, no intuito d~ que se dê parâmetros para 
que o Governo do Distrito Federal possa iniciar 
aJiscà1ização e o controle. 

Sem dúvida, o- a__nteprojeto em análise se 
faz necessário no sentido de preservar essa 
rlquesa natur:at que por tanto tempo, como 
tantas outras, tem sido relegada a um segundo 
plano pelas autoridades deste País. 

No_entanto, para que esta lei entre em vigor 
de imediato, até que o Governo do Distrito 
Federal, através_dos estudos necessárfos regu
lamente a matéria, proponho que o antepro
jeto seja ãcolhido por esta Com!ssão na forma 
do seguinte: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N•.43,DE !989 

(Apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho) 

Disp{)e sobre a utilização das águas 
subterrâneas situadas no Distrito Federal 

Art _19 Qualquer instalação de bomba hi~ 
dráuliç:a que tenha como _fim a utili@_ção de 
águas subterrâneas n,a área geográfica do Dis-

trito Federal deve ter a licença prévia do Gover
no do Distrito FederaL 

§ 19 Até que esta lei seja regulamentada 
pelo Distrito Federal, a utilização das águas 
subterrâneas reger-se-á pelo Código de Mine
ração e, rio cjue couber, pelo Código de Águas. 

§ 29 Os proprietáiios d.:iS instalações já 
efetivadas, que tenham como fim o deflriido 
no caputdeste artigo, terão prazo de 180 (cen~ 
to e oitenta) dias para obter a licença de que 
trata esta lei. 

§ 3~> As instalações que rião obtiverem a 
devida licença, no referido prazo do parágrafo 
anterior, deverão ser desativadas pelo órgão 
competente do Distrito Federal. _ 

Art 2? Esta lei entra vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 3<? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

É-o meu parecer. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1989. 

- Mauro Bene_vides, Presidente - MQurido 
Coi"rêa - Relator - _Metra F"dho - U1"/son 
Martins - Leopaldo Peres_- FrandSco Ro
Oemberg_ - Pompeu de Sousa - Ronaldo 
Aragão- Chagas Rodrigues -lrapuam C os~ 
t8 Júnior- Ney Maranhão. 

ANTEPROJETO DE LEI 
N' , DE 1989 

Dispõe sobre a utilização das águas 
subtetrnneas situadas no Distrito Federal. 

Art 19 Qualquer instalação de bomba(s) 
hidráulica(s) que tenha como ftm a utilização 
de águas subterrâneas dentro da área geográ

-ficado Distrito Federal deve ter a licença prévia 
por parte do órgão competente do Governo 
do Distrito Federal. 

§ }9 Os proprietários das instalações já 
efetívadas que tenham como fim Q defU"J.ido 
nÕ caputdeste artigo terâo-Prazo de 180 (cen
to e oitenta) dias para obter a licença de que 
trata esta lei. 

§ 29 As instalações para as quais não fo- _ 
rem obtidas a licença devida no prazo referido 
no parágrafo anterior deverão ser desativadas 
pelo órgão competente do GDF. 

Arl 29 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Art. 3? __ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

A Constituição promulgada em 5 de outu
bro de 1988, defffie no art 26 que as águas 
subterrâneas são uin bem. doi Estados. Essa 
lacuna foi preenchida porque antertorme_nte 
todo o subsolo era bem da CJnião, excluindo~se 
as águas su~terrâneas. . _ -

ESsa:-defmição da propriedade dos Estados 
sobre as á_guas subterrâneas necessita do con
seqüente disciplinamento sobre o uso futuro 
e reordenamento do atual uso. 

As águas subterrâneas, sejam de aqüíferas 
freáticas ou aqüíferas artesianas, têm suas 
áre_as de recarga, regiões que abastecem os 
ãqüíferas. -

Aqui em Brasília não chove durante grande 
parte do ano e -os cursos de á_guas superficiais 
são perenes. Isso se deve às águas das chuvas 
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que se infiltraram através das áreas de recarga 
e mantêm depósitos subterrâneos que asse-
guram a perenidade dos dos. 

Grande parte_ das águas contíguas ao Plano 
Piloto de Brasília são compostas de chapadas 
que são ecossistemas extremamente frágeis 
em que uma pequena ação predatória do ser 
humano causa grande desequilíbrios. Temos 
exemplos _de deslizamentos de terra em _c_~i_:
lândia, Gama e &inarilbaia por prOblemas 
graves no uso das chapadas em função do 
controle inadequado das águas. _ 

Temos que disciplinar o uso múltiplo das 
águas. pois elas têm usos conHitantes, quais 
sejam as do abastecimento doméstico, irriga
ção, lazer e uso industrial, entre outros. A retira
da indisciplinada de água do subterrâneo sem 
controle _da capacidade de recuperação dos 
mananciais de recarga dos aqOíferos e a falta 
de controle da qualidade de água (proveniente 
de poços) consumida pela população pode 
trazer sérios riscos à ecologia e à saúde da 
popuJação. 

Não é possível separar o cido hidrológico 
pois as águas subterrâneas. superficiais e me
teóricas são diY'ersos estados da mesma água 
e precisa de disclp~namento homogêneo. 

As licenças necessárias para o uso das 
~as superficiais precisam ser estendidas às 
águas subterrâneas, inclusive com a exigência 
de Rimas quando assim determinarem condi
ções excepcionais. 

Este nosso anteprojeto de lei busca disci
plinar o uso das águas subterrâneas do DF 
-o que não ocorre a contento hoJe- levan
do em conta regos e rios situados na área 
geográfica da capital federal e_ dos estados 
vizinhos. Se nâo for ad6tada medida c_omo 
a que propomos, existirá o risco concreto de 
esgotamento de cursos d'água e sendo assim, 
pela sua importância para a população do DF, 
pelo bem-estar de todos que aqui vivem e 
trabalham, solicitando aos nobres pares a sua 
atenção para o presente anteprojeto de lei. 
-Deputado Augusto Carvalho. · 

Sala das Sessões, de de 1989.-
Dep. Augusto Carvalho, PCB - DF. 

PARECERN• 

(Da Comissão do Distrito Federal) 

Sobre o Anteprojeto de Lei do Distrito 
Federal que "autorizã o Governo do Dis
trito F ed~raf a iristitilir a f" undação Univer
SJ"dade Regional do Distrito Federal e dá 
outras providências·: -

Relator: Senador Pompeu de _Sousa 
A proposiçã-o em tela, de autoria do ilustre 

Deputado Valmir Campelo, representante da 
Capital Federal. tem por escopo autorfzar o 
Governo do Dtstrito Federal a instituir, na Re
gião Administrativa ID-Taguatinga, a Funda
ção Universidade Regional do Distrito Federal. 

A matéria foi encaminhada à Mesa Diretora 
desta casa, na forma de anteprojeto, nos tem
ros do parágrafo único do arl29, da Resolução 
n'157, de 19 de novembro-de 1988, que esta~ 
belece normas para que o Senado Federal 
exerça as atribuições de Câmara LegtsJativa 
do Distrito Federal, em atendimento ao dis-

posto no § 19 do art. 16f do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. 

Os obejtivos da entidade a ser: criada 
acham-se elencados no art 89 do anteprojeto, 
destacando-se a realizaçao e o desenvolvi
mento da educação de nível superior, em to
dos os ramos do saber e campos profissionaiS, 
especialmente nas áreas relacionadas com a 
~g_r_i_C:I:lltura, a pecuária, a geologia, a indústria 
e os serviços mais estritamente ligados às ne
cessidades do Distrito Federal e sua Região 
Geoeconômica. 

Na justificati..,.a_ de sua proposição, o nobre 
deputado brasiliense esclarece que a _criação 
de uma Universidade Regional, naquela locali
dade, constitui uma <l.ntiga reivindicação co
munitária e que a sua implantação visa a aten
der à região de maior densidade populacional 
do Dtstrito Federal, corrigindo, dessa forma, 
à tendência altamente concentradora dos es
tabelecimentos de ensino superior no Plano 
Piloto e à notória desasslstência a que estão 
submetidas as Cidades Satélites de Brasília 
nesse s.etor. 

Nos_seus_aspectos sociais a proposiç!o tem 
o mérito de resgatar um importante princípio 
de cidadania, consagrado na Constituição: 

"Arl 206. O eO:Sirlo será rriínistrado 
com base nos seguintes princípios: 
I- igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola." 

Evidencia-se a absoluta conveniênda da 
medida para o desenvolvimento sócioMcoltural 
do Distrito Federal. 

Não obstante a presente manifestação pe
rante esta Comissão cinja-se, preliminarmen
te, à admissJbilidade da proposição, consoante 
estabelece o art. &, da mencionada Resolução 
nç 157, de 1988, entendemos que no curso 
da tramitação alguns pontos da mesma pos
sam merecer pequenos reparos, no sentido 
do aperfeiçoamento do texto. 

Pelas razões expostas, opinamos favoravel
mente à tramitação do anteprojeto em tela, 
na forma do seguinte: 

PROJEI"O DE LEI DO DF, N' 44, DE 1989 
(Apresentado por sugestão do 

Deputado Valmtr Campelo} 

Autoriza o Oovemo do Distrito Federal 
a InStitUir_JJFuiidaç.ão Universidade Re_
gionaldo Distrito Fede_ral e dá outras pro
vidências. 

Art. }9 Fica o Governo do Distrito Federal 
autorizado a instituir, na Região Administrativa 
m- Taguatinga, fundação pública, sob a de
nominação de Fundação Universidade Regio
nal do Distrito Federal. 

Art. 29 A Fundação Universidade Regio
nal do Distrito Federal, com persOnalidade ju
rídica de direito privado, terá duração indeter
minªcla e integrará a administração descentra
lizada do Distrito Federal, vinculando-se à Se
cretaria de Educação para efeito de soper
visão, nos tennos da legislação aplicável. 

§ 1 ~ Serão_ partes integrantes dos atos de 
constituição da entidade o Estatuto e o Decre
to que o aprovar e os que se fizerem nec_es-

sários à incorporação, ao seu patrirn6nio, dOs 
bens e direitoS" referidos no ait. 59. 

§ 2Q O Governador do Distrito Federal de
signará representante do Distrito Federal nos 
atas de instituição da Fundação. 

Art. 39 A fundaÇãO Universidade Regio
nal do Distrito Federal será administrada por 
um Conselho Diretor, constituído por nove 
membros, coiTf mandatos de até três anos, 
na forma do seu Estado, sendo: 
1-cinco escolhidos entre pessoas de iliba

da reputação e notório saber é _competência, 
de livre nomeação do Governador do Distrito 
Federal; 
II-um representante da comunidade, indi

cãdo em sistema de rodizio pelas entidades 
de classe ou instituições de relevante papel 
no Distrito Federal, a convite_do Presidente 
áa Fundação; -

DI- três representantes eleitos, respectiva~ 
• mente, pelas comunidades docente, discente 
e dos servidores técnico-administrativos da 
Universidade Regional. 

Parágrafo único. O Conselho Diretor, ele~ 
gará, dentre os membros referidos no item 
I, o Presidente da Fundação, _a quem compete 
representar a entidade judicial ou extrajudi
cialmente. 

Art. 49 Ao Conselho Dfretor cabe elaborar 
o Estatuto da Fundação Universidade Regio-
nal do Distrito Federal, a ser homologado pelo 
Distrito Federal, bem como submeter à apro
vação do Conselho Federal de Educação o 
Estatuto da Universidade, na forma das dispo
sições em ví_gor. 

Art. ,59 O patiiffiônio da Fundação Univer
sidade Regional do Distrito Federal é formado 
pelos bens e valores especificados na escriturlll 
de constituição e trailsferidos ao sell_ domínio, 
e ser& acte-&:ido de: 

l-bens e direitos que lhe forem incorpo
rados em virtude de ato dos Poderes Públicos, 
e os que vier a adquirir; 
li- doações, legados, auxílios e subven

ções reçebidos de pessoas físicas_ou jurídicas, 
de direito público ou privado, nacionais ou 
estrangeiras; 

II(~ saldos dos exercícios financeiros en~ 
cerrados. 

Art. 61 São recursos financeiros da--Fun
dação Universidade Regional do Distrito Fe
deral: 
1- dotação, -sob forma global, que lhe for 

anualmente consignada no Orçamento do 
Distrito Federal; 

H- doações, auxilias e subvenções que lhe 
venham a ser feitos ou concedidos por quais
quer entidades públicas ou privadas; 
lli- rendas produzidas por seus bens patri

moniais; 
IV- remuneração de serviços prestados, 

de qualquer natureza; 
V- resuJtados das operações de crédito ou 

financiamentos contratados; 
VI- receitas eventuais. 
Art. 7Q Os bens e direitos ou recutSOS-da _ 

Fundação Universidade RegionaJ do Distrito 
Federal serão utilizados ou aplicados exclusi
vamente para a-consecução de seus objetivos, 
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n.So podendo ser _alienados os imóveis e os 
bens que foram gravados de inalienabilida_Qt; 
sem prévia autorização legal, obedecidas as 
disposições da legislação específica. 

Parágrafo único. No _c.,.so de ~xtlnguir~se 
a Fundação Universidade Regional do Distrito 
Federal, seus bens e dj(eitos se_rão incqrpo
rados ao património do Distrito Federal. 

Art. 8<> _A Universidade Regional do Dis
trito Federal t_erá_ por objetivos a realização e 
o desenvolvimento da edu~_ç_ã_o _de rúvel supe
rior, em todos os ramos cJo.saber e campos 
profissionais, em especial nas áreas _rejadq-. 
nadas com a agricultura, a pecuária, a geolo
gia, a indústria e os serviços compatíveis com 
as necessidades do Distrito federal e suaRe~ 
gião Geo_e_conômica, atendido o princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e ex
tensão. 

Parágrafo único. _A Uniyersidade Regíonal 
do Distrito Federal se voltará, ainda, para a 
ampliação das oportunidades educacionais e 
aprimoramento do ensino das classes traba
lhadoras localzadas nas_ Regiões Administra
tivas e Geôeconômic:a do Distrito Federal. 

Art. _99 A Onive:rsidade Regional do Dis
trito Federal será uma unidade orgânica inte
grada por Institutos Centrais de ensino e_pes
quisa e por Departamentos, Faculdades_ ou 
Escolas destinadas à formação profissional. 

§ 11 A estrutura da Universidade e das 
suas unidades de ensino, as relações entre 
estas e as respectivas áreas de competências 
serão organizadas e definJci!!s_no Estatuto. 

S 29 A Universidade gozará de autonomia 
didática, denb1ica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, nos termos do Esta
tuto da Fund~ção Universidade Regional do 
Distrito Federal e de seu pr6prlo_Estatuto, ob
servada a legislação de ensino em vigor. 

§ 3? Por deliberação e aprovação do Con
selho Diretor da. Fundação Universidade Re
gional do Distrito Federal, a Universidade po
derá promover a jncorporação, desmembra
mento, fusão ou transformação de unidades 
e a criação de outras, respeitado o disposto 
na legislação. _ . 

Art. 10. O Reitor e os Vi<:e-Reitores da 
Universidade Regional do Distrito Federal, 
obedecida a legislação aplicável, serão noe
mados pelo Governador do Distrito federal, 
dentre os nomes indi~ado.s em listas tríplices 
formadas mediante eleição junto às comu_ni
dades docentes, discentes e dos servidores 
tecno-administrativos da Universidade. 

Parágrafo único. O Estatuto da Universi
dade definirá as competêiiCiãS do Reitor e dos 
Vice~Reitores. _ -· . 

Art. 11. O regime jluidico do pessoal da 
Fundação Universidade Regional do Dlstrito 
Federal será o das fundações públicas do Dis
trito Federal, obedecidas as peculiaridades do 
seu sistema de _ensino, as relativas aos servi
dores das instituições educacionais e a auto
nomia universitária. 

Parágrafo único. A Universidade organiza
rá o Plano de Oassificaçã-o _e RetriQuição de 
Cargos e Empregos para ·a pessoal docente 
e para os servidores técnioo.s e ad_mirUstrativos, 

em conformidade com a legislação em vigor. 
Art. 12. Fica autorizada a destinação de 

uma área mínima de 1.000.000 ffi2_ (um mi· 
lhão de. metros quadrados) no perímetro da 
Região Administrativa III-T aguatinga, ou em 
suas adjacêridas, para coffipor o patrimônio 
da Fundação- Universidade Regtom:il do Dis
trito Federal, servir como sede da entidade 
e campus universitário, devendo o Governo 
do Distrito Federal e a Companhia Imobiliária 
de Brasília - Terracap Promover _a escolha 
e delimitação do terreno e praticar todos os 
atas necessários à sua incorporaçãO ao patri
mónio da Fundação. 

Parágrafo único. Fica, também, autoriza
da a destinação de uma área mínima de 
250.000 (duzentos e cinqüenta mil metros 
quadrados), no perímetro da Região Adminis
trativa 11- Gama, onde. a Universidade Regio
nal do Distrito Federal fará instalar um campus 
avançado, nos termos do parágrafo único do 
art. 60 das Disposições Transitórias da Consti
tuição Federal. 

Art. 13. Fica o Governo do Distrito Fede
ral responsável pela elaboração e implantação 
do projeto-piloto, devendo os recursos serem 
oríginários de sua receita própria e de outras 
fontes, de acOrdo com programação de traba
lho a ser definida e aprovada em lei própria. 

Art. 14. O Conselho Diretor dª Fundação 
Universidade Regional do Distrito Federal terá, 
no primeiro período de funcionamento, a du
_raçâo_ dos ID-ªndatos de Seus membros esta
belecida da seguinte forma; 
I- dois dos membros previstos no inciso 

I e o representante referido no inciso IT, ambos 
do art. 39 desta lei, terão mandatos de dois 
anos; 

D-os demais membros terão mandatos 
de três anos. 

Art is. Esta lei entra em vi9:or na data 
de sua pUDfiCéiçãO--:--- -

Art. 16. Revogam-se as disp9sições em 
contrário. 

JustlOcação 

A criação da Universidade Regional constitui 
antiga reivindicação da comunidade do Dis-
trito Federal. · 

Centrada na cidade satélite de Taguatinga, 
como se pretende, terá erTI tomo de si a região 
de maior densidade populacional do Distrito 
Federal, devendo projetar-se sobre as IOcali~ 
dades de Ceilàndia, Nova Samambaia, Braz
lândia, Guará I - II, Núcleo Bandeirante e 
Gama. 

Poder_á, ainda, estender seu campO de atua
çã_o às numerosas _cidades e loteamentos que 
formam o entorno do Distrito federal e se 
cglocam na sua ár_ea de infll,lência. 

MUito embora a Capital da República conte 
com várias instituições educacionais de nível 
superior, desde o excepcional campus da Uni
versidade de Brasília, entidade federa~ às ini
ciativas particulares, não se desconheçe a lo

-calização altamente concentradora desses es
tabelecimentos, que se distribuem pelo cha
mado Plano PElota de Brasília e atendem pri
macialme!J,te à população de maior renda, re
fl~o da elitização do ensino. 

Das cidades-satélítes que compõem o pla
no de ocupação territorial do Distrito Federal, 
apenas a pr6pría Taguatiriga logrou _sediar 
uma experiência semelhante, ?i cargo da 
UBEC, que Já fez implantar o campus da 
Católica. 

Todavia, o ensino público de nível superior 
nãq foi além da UnB,_ ficando as localidades 
periféricas 'totalmente desassistidas nesse- se
ter a despeito de exigirem dados estatísticos 
impressionantes e re1.,mirem amplas condi
ções para assegurar a viabilidade e o sucesso 
da presença de um campus uniVersitário ofi
cial. 

OS iriforffieS económicos e educacionais 
disponíveis sobre o entorno de B~así1ia e suas 
cidades~satélites demonstram, seja em temros 
de concentraç_ão das ãtividades industriais, co
merciais e de serviços, seja em Jelação ao 
desempenho do sisteam de ensino local, ou 
ao perfil de escolaridade das diferentes faixas 
etárfãS-:-que tuao-oonverge no sentido da ne
_cessidade inadiável de o Poder Público local 
se cOmprometer com o projeto de realiZação 

-da Universidade Regional, com a dimensã_Q_ 
e o alcance ·que merecem os aglomerados 
urbanos circunvizinhos à Capital Federal. 

Este o propósito que almejamos através do 
presente projeto de lei, que instrumentaliza a 
criação de uma entidade fundacional capaz 
de implantar e manter a tão esperada Univer
sidade Regional. 
·-Saia das CorriíSsões, 22 de agosto de ~ 9ª9. 

- Mauro Benevides. Presidente - Pompeu 
de Sousa, Relator - Francisco Rollemberg 
- Ronaldo Aragão - frapuam Costa Júnior 
- Ney Maranhão - Chagas ROdrigues --=-
WllsonMartíns-MeiraFilho-/11auroBorges 
-Mauricio Cortêa. 

ANTEPROJEfO DE LEI DO DISTRITO FE, 
DERAL 

N• , DE 1989 
(Do Deputado Valmir Campelo) 

Autoriza o Govemo_do Distrito Federal 
a Instituir a Fundação Universidade Re
gional do Distrito Federal, e adota outras 
provldêncías. 

(À Comissão do Distrito Federal} 
O Senado Federal, no uso das atribuições 

que lhe confere a Re:solução n9-l57, da -Casa:, 
nos termos do que -âispõe o § 1 ~ do arl 16 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias decretâ: 
· Art. 1" FicaoGovemodoDistritoFederai 

autoriZado alnstit.uir, na Região Administrativa 
lD- Taguatínga, fundação pública, sob a de
nominação de Fundaç_ão Universidade Regio
nal do Distrito Federal. 

- Art 2o A Fundação UniverSidade Regio
nal do Distrito Federal, com personalidade ju
rídica de direito privado, terá duração indeter
minada e integrará a administração des_centra
lizada do Distrito Federal, vinculando-se à Se
cretaria de Educação para efeito de super
visão, nos termos da legislação aplicável. 

§ 1 ~ Serão partes integrantes dos atas de 
constituição da entidade o Estatuto e o De$:re
to que o aprovar e os que se fiZerem neces-
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sários à incorporação, ao seu patr!mônio, dos 
bens e direitos referidos no art. 5~. _ 

§ 29 O Governador do Distrito Federal de
sign~rá representante do DistritO Federal nos 
atos de instituição da Fundação. 

Art. 3~> A Fundação Universidade Regip
nal do Distrito Federal será administrada por 
um Conselho Diretor, constituido por nove 
membros, com mandatos de até três anos, 
na forma do seu EstatUto, sendo: 

1-cinco escolhidos entre pessoas de iliba
da reputação e notórlo saber e competência, 
de livre nomeação do Governador do Distrito 
Federal; 

n-um representante_da comunidade, indi
cado em sistema de rodízio pelas entidades 
de classe ou institutções de relevante papel 
no Distrito Federal, a convite do Presidente 
da Fundação; 

DI- três representantes eleitos, respectiva
mente, pelas comunidades docente, discente 
e dos servidores técnico-administrativos da 
UniverSjdade Regional. __ . _ _ _ 

Parágrafo único,. _o__ COnselho Diretor ele
gerá, dentre os membros referidos no item 
~o Presidente da Fundação, a quem compete 
representar a entidade judicial ou extrajudi
cialmente. 

Art. 4~ Ao Conselho Diretor cabe elaborar 
o Estatuto da Fundação Universidade Regio
nal do Distrito Federal, a ser homologado pelo 
Governador do Distrito Federal, bem como 
submeter à aprovação do Conselho Federal 
de Educação a Estatuto da Universidade, na 
forma das disposições em vigor. 

Art. 59 O património da Fundação Univer
sidade Regional do Distrito Federal é formado 
pelos bens e valores especificados na escritura 
de constitulção e transferidos ão seU domínio, 
e será acrescido de: 
I- bens e direitos que lhe forem incorp·o

rados em virutde de ato dos Poderes Públicos, 
e os que vier a adquirir; 

U- doações, legados, aUXJlios e subven
ções recebidos de pessoas tisicas oujurfdicas, 
de direjto público ou privado, nacionais ou 
estrangeiras; 

m- saldos dos exercícios financeiros en
cerrados; 

Arl 69 Sáo recursOs financeiros da Fun
dação Universidade Regional do Distrito Fe
deral: 

l-dotação, sob_ forma global, que lhe for 
anualmente consignada no Orçamento do 
Distrito Federal; 
n-doações, auxílios e subvençPes que lhe 

venham a ser feitos ou concedidos por qual
quer entidades públicas ou privadas; 

DI- rendas produzidas por seus bens patri
moniais; 

W- remuneração de serviços prestados, 
de qualquer natureza; 

V- resultado das operações de crédito ou 
financiamentos contratados; · 

\/(-receitas eventuais. 
Art. 79 Os bens e direitos ou recursos da 

Fundação Universidade Regional do Distrito 
Federal serão utilizados ou apUcados exclusi
vamente para a consecução de seus objetivo:s, 
não podendo s_er alienados os imóveis e os 

bens que forem gravados de inaUenabilidade 
.sem prévia autorização legal, obedecidas as 
disposíçóes da legislação especifica. 

_Parágrafo único. No caso de extinguir-se 
a Fundação Universidade Regional do Distrito 
Federal, seus bens e direitos serão incorpo
rados ao pabimônio do Distrito Federal. 

Art. 8? A Universidade Regional do Dis
trito Federal terá objetivos a realização e o 
desenvolvimento da educação de nível supe
rior, em todos os ramos do saber e campos 
profissionais, em especial nas áreas relacio
nadas com a agricultura, a pecuária, a geolo
gia, a indústria e os _serviços compatíveis com 
as necessidades do Distrito Federal e sua Re
gião Geoeconõril.lca, atendido o princípio de 
indiSsõciabilldade entre ensino, pesquisa e ex
tensão. 

Piirágfafõ único. A Universidade Regional 
do Distrito Federal se voltará, ainda, para a 
ampliação das oportunidades educacionais e 
aprimoramento do ensino das classes traba
lhadoras, localizadas nas Regiões Administra~ 
tivas e Geoeconômlca do Distrito Federal. 

Art. 99 A Universidade Regional do Dis
trito Federal será uma unidade orgânica inte
grada por Institutos Centrais de ensino e pes
quisa e por Departamento, Faculdades ou Es
colas destinadas à formação profissional. 

§ 1 ~ A estrutura da Universidade e das 
suas unidades de ensino, as relações entre 
estas e as respectivas áreas de competência 
serão organizadas e definidas no Estatuto. 

§ 2~ A Universidade gozará de autonomia 
didático-dent11ka, adminiStiativa e de gestão 
financeira e pãtriinonlal, llos_ teffnos do Esta
tuto da Fundação Universidade_ Regional do 
Distrito Federal e de seu próprio Estatuto, ob
servada a legislação de ensino em vigor. 

§ 3~ Por deJiberação e aprovação do Con
selho Diretor da fun_CJaçãa Universidade Regio
nal do Distrito Federal, a.Universldade poderá 
promover a incorporação, desmembramento, 
fusão ou transformação de unidades e a cria
ção de outras, respeitado o disposto na legis-
lação: _ _ _ 

Art._ 10. O Reitor e os Vice~Reitores da 
Universidade Regional do Distrito Federal, 
obedecida a legislação aplicável, serão no
meados pelb Governador do Dlstrito Federal, 
dentre os nomeS indicados em listas tríplices 
formadas mediante eleição junto às comuni
dades docentes, discentes e dos servidores 
tecno-administrativos da Universidade. 

-Paiágf~fÕ ónico. O Estatuto da Universi
dade definirá as competências do Reitor e dos 
Vice-Reitores. 

Art. 11. O regime jurídico do pessoal da 
Fundação Universidade Regional do Distrito 
Federal será o das fundações públicas do Dis
trito Federal, obedecidas as peculiaridades do 
seu sistema de ensino, as relativas aos servi
dores das instituições educacionais e a auto
nomia universitária. 
_l?arágrafo único. A Universidade organiza

rá o Plano de O_assificação e R_etribuição c:!e 
Cãr-gos e cmprêgos para -o- peSsoal docente 

_e para os servidores técnicos e. administrativos, 
em conformidade com a JegisJação em vigor. 

Art. 12. Fica autorizada a destinação de 
uma área mínima de 1.000.000 m2 (um mi
lhão de metros quadrados) no perímetro_ da 
Região ~ministrativa IU_~Taguatinga, ou em 
suas adjacências, para compor o património 
da Fundação Universidade Regional do Dis
trito Federal, servir como sede da entidade 
e campus universitário, deven~o o Governo 
do Distrito Federal e a Companhia Imobiliária 
de Brasília - Terracap promover a escolha 
e delimitação do terreno e praticar todos <?S 
atos necessários à st.ia incorporação ao fíatri
mônlo da Fundação. 

ParáQr.::ifo único. fica, também, autoriza
da a destinação de uma 4rea mínima de 
250.000 (duzentos e cinqüenta mil metros 
quadrados), no perímetro da Região Adminis
trativa 11- Gama, onde a Universidade Regio
nal do Distrito Federal fará instalar um campus 
avançado, nos termos _ _do parágrafo único do 
art. 60 das Disposiç:,{)es Transtt6ria_s da Consti
tuição Federal. 

Art 13. Fica o GoveinO do- Dlstrito Fede
ral responsável pela elãboraÇão e implantação 
do projeto-piloto, devendo os recursos serem 
originários de sua recetta própria e de outras 
fontes, de acordo com programação de traba
lha a ser definida e aprovada em lei própria. 

Art. 14. O Conselho Diretor da Fundaç-ão 
Universidade RegionaJ do Distrito Federal terá, 
no primetro período de funcionamento, a du
ração dos mandatos de seus ·membros esta~ 
beledda da seguinte forma: 
I- dois 1:los membros previstos no inciso 

I e o representante referido no inciso 11. ambos 
do _art 39 desta lei, terão mandatos de dois 
anos; 

U- os demais membros terão mandatos 
de três anos. 

Art 15. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 16. Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A criação da Universidade Regional constitui 
antiga reivindicação da comunidade do Dis
trito_ Federal. 

Centrada na cidade-satélite de Taguatinga, 
_ como se pretende, terá em tomo de si a região 
de maior densidade populacional do Distrito 
Federal, devendo projetar-se sobre as locali
dades de Ceilândia, Nova Samambaia, Br<;tZ

- Iândfa. Guari-U - II, Núcleo Bãndeirante e 
Gama-~ 

Poderá, ainda, estender seu campo de atua
ção às numerosas cidades e loteamentos que 
formam o entorno do Distrito Federal e se 
colocam na sua áreade influência. 

Multo embora a Capital da República conte 
com várias_ instituições educacionais de nível 
superior, desde o excepcional campus da Uni
versidade de Brasília, entidade federal, às ini
ciativas particulares, não se desconhece a lo
ca1iz:ação aJtamente concentradora desses 
estabelecimentos, que se distribuem pelo cha
mado Plano Piloto de Brasília e atendem pri
macialmente à população de maior renda, re
flexo da elitizaç!o do·ensino. 
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Das ddades-satélites que compõem o pla
no de ocupação territorial do Distrito Federal, 
apenas a própria Taguatinga logrou sediar 
uma experiência semelhante, a cargo da 
UBEC, que lá fez implantar o campus da Cató
lica. 

Todavia, o ensino público de nível superior 
não foi além da UnB, ficando as localidades 
periféricas totalmente desassistidas nesse se
tor a despeito de exibirem dados estatísticos 
impressionantes e reunirem amplas condi· 
ções para assegurar a viabilidade e o sucesso 
da presença de um campus universitário ofi
cial. 

Os informes ecOnómicos e educadonals 
disponíveis sobre o entorno de Brasilia e suas 
cidades-satélites demonstram, seja em termo 
de concentraçáo das atividades industriais, co
merciais e de serviços, seja em relação ao 
desempenho do sistema de ensino local, ou 
ao perfil de escolaridade das diferentes faixas 
etárias, que tudo converge no sentido da ne
cessidade inadiável de o Poder Público local 
se comprometer com o projeto de realização 
da Universidade Regional, com a dimensão 
e o alcance que merecem os aglomerados 
urbanos circunvizinhos à Capital Federal. 

Este o propósito que almejamos através do 
presente projeto de lei, que instrumentaUza a 
criação de uma entidade fundacional capaz 
de implantar e manter a tão esperada Univer
sidade Regional. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1989. 
- Deputado Wllmk Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
- Nos termos do art a~ da Resolução IT' 57, 

·de 1988, os projetas que acabam de ser Udos 
serão considerados como de autoria da Co
missão do Distrito Federal, tramitando com 
a referência de que foram apresentados por 
sugestão dos Deputados Augusto Carvalllo e 
Valmir Campelo. 

De acordo com o arl 235, inciso II, alínea 
f, do Regimento Interno, os projetas ficarão 
sobre a mesa durante 5 sessões ordinárias, 
para recebimento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
- Na sessão de 27 de março do corrente 
ano, a Presidência despachou à Comi~o de 
Constituição,Justiça e Cidadania diversos pro
jetas que deveriam sea: examinados em face 
das novas disposições constitucionais. A refe
rida Comissão proferiu parecer pela constitu
cionalidade e juridicidade do Projeto de Lei 
da Câmara n9 33, de 1988, que considera pe
nosa, para efeito de conc~ssão de aposen
tadoria especial aos 25 anos de serviço, a ativi
dade profissional de telefonista, 

A Presidência despachará agora a propo
sição à Comiss!o de Assuntos Sociais. para 
exame do mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
-Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido a seguinte 

Çomunlcação 

Brasília, 25 de agosto de 1989 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito minha 

substituição pelo Senador Alexandre Costa na 
Comissão Mista incumbida de estudo e pare
cer sobre a Medida Provisória n9 80, de 18 
de agosto de 1989, que dispõe sobre a doação 
e venda de bens imóveis da União e de entida
des da Administração Federal indireta, e dá 
outras providênciaS. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex' protestos de estima e consideração. -
Marcondes Gade/ha, Líder do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- S~rá feita a substituição solicitada. 

65R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Terminada~ H_ora do Expediente, 

Passã.-se~á -

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara n9 33, de 
1984 (n9 2.103n6, na Casa de origem), 
que revigora, por cento e oitenta dias, dis
positivo do Decreto-Lei n9 194, de 24 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 
aplicação da legislação sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço às enti· 
dades de fins filantrópicos. 

A PJ§idência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno; e conforme o Parecer 

· n9 587, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Qdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9- 33, de 1984. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

~,,-SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Projeto de Lei da Câmara n9 487, de 
1984 (nç 705/79, -na Casa de origem), 
que altera a redação do § 1 ç do art. 475 
da ConsolidaçãQ das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 

- 19 de maio de 1943, 

A~residência, nos termos dO art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, -dã Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto-de Lei da Câmara n9 48, de 1984. (Pau
S..)" - ~ 

Não havendo objeção do Plenário a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida_ comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 3: 

Projeto de Lei do Sendo n9 7, de 1987, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que dispõe sobre o treinamento de 
menores nos estabelecimentos indus
triais, propiciando-lhes aprendizagem en
tre os 14 (quatorze) e os 18 (dezoito) 
anos. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de t'OnstltuiÇão, 
Justiça e Cidadania, declara prejudtcado o 
Projeto de Lei do Senado n9 7, de 1987. (Pau-
S!'-) . . 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai _;;tQ Arquivo. 

O SR. PRESJDENI'E (Pompeu de Sousa) 
-ltem4: 

Projeto de Lei do Senado n9 17, de 
1987 -Complementar, de autoria do 
Senador Odacir Soares, que autoriza os 
empregados a utilizar o saldo do Progra
ma Pis-Pasep para a aquisição de casa 
própria. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
il9 58, de 1989, da ComisSão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 17, de 1987 -
Complementar. (Pausa.) 

Não havendo objeçã,o do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está esgotada a matéria constante da Or-
-dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu 

Carneiro. 

O SR. DDICEU CARNEIRO, PRONUN
Cú\ DISCURSO Q(JE, ENTREGUE ARE
WSÃODO ORADOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERJORMENTE. 

Durante o discurso do Sr. Dirceu car
neiro, o Sr. Pompeu de Sousa-3r> Secre
tário, deixa a cadeira da presidência~ que 
é o_cupada pelo Sr. Aureo Mel/o, Suplente. 

O SR. PRESIDErtTE (Aureo Mello) -
_Concedo_ a palavra ao nobre Senador Aluízio 
Bezerra. 

OSR.AUIIziOBEZERRA(PMDB-AC. 
Pronuncia o seguinte discwso. Seni. revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O que trazei-nos. hoje, a esta Casa, sem dúvi
da alguma é uma manifestação que levamos, 
a partir do Senado, às autoridades, aos Minis
tros, aos setores que tomam decisão, inclusive 
aos membros da Comissão Mista de Orça
mento. sem dúvida alg\mla, chegará "a eles 
também. 

EstamOS n"ã-buscã cie solução de problemas 
para a Amazônia. I! comum~- hoje, ouvir, em 
qualquer parte deste País e .nQ ext~rior --.: a 
imPrensa nacional aSsim- r"egistra -=--. todos 
preocupados com a Amazônia. As preocupa· 
ções são expressas por todos os órgãos da 
imprensa falada, escrita e televisada. Entre
tanto, quando colocamos questões concretas, 
prátiCas e objetivas de atender, na Amazônia, 
ao _binôrnio desenvolvimento-harmonia com 
o melo ambiente, é que a "coisa pega", na 
forma popular de se expressar este ponto de 
contradição. 

Por Isso, é necessário levemos ao conheci
mento da opinião pública nacional que dois 
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pontos, além de outros, são fundamentais, ho
je, para a Amazônia, para os quais vamos pedir 
o apoio dos Parlamentares desta Casa dos 

~- • S!!JJ<:ldores e dos Deputados e dos órgãos pó
blicos, e que dizem respeito a duas medidas 
que tramitarão na Cotnissão Mista de Orça
mento, onde temos que expressar essa preo
cupação com a Amazônia, em termos concre
tos, em termos práticos, em termos operacio
nais. Um deles diz respeito à BR-364, que liga, 
hoje, Porto Velho a Rio Branco e Rio Branco 
à fronteira com o Peru, constituindo aquilo 
que já chamamos e, atualmente, é na verdade, 
fruto da consciência nacional, pelo menos a 
nível dos Parlamentares -Senadores e Depu
tados -, dos 6rgãos decisórios a nível minis
terial, a nível empresarial, e de outros setores, 
que essa estrada, ligando o Atlântico ao Paci
fico, é fundamental e decisiva para a etapa 
de desenvolvimento económico do Brasil, es
pecialmente no que diz respeito às regiões 
Centro-Oeste e Norte d"ste País. Para a Nação 
inteira, porque vem abrir um porto comercial 
no Pacífico, dando oportunidade competitiva 
para o empresariado brasileiro em ter acesso 
aos mercados do Pacífico, inclusive da costa 
oeste norte-americana. 

Outra coisa é que creio que os Parlamen~ 
tares, nesta Casa, Senadores e Deputados, ho
je, estão inclusive os setores militares que fa~ 
zem parte do Centro decisório deste País, dos 
setores civis e do empresariado, de outros se~ 
tores da população, de todas as camadas da 
população, da classe trabalhadora, sobretudo, 
dos dentistas, dos técnicos, não estamos, por
outro lado, intimidados tampouco persuadi~ 
dos pelas declarações do Presidente norte-a~ 
mericano George Bush, quando, Oa oportu
nidade dos funerais do Imperador japonês Hi
rofto; fez a maior afronta que um Chefe de 
Estado poderia fazer, ao declarar, publicamen
te, que não queria, naõ admitia, como Presi
dente dos Estados Unidos, que o Brasil exer
cesse a sua soberania e construísse a estrada 
que liga Rio Branco à fronteira com o Peru, 
portanto, estabelecendo ligação com o Pací
fico, porque o poderoso Pals, os Estados Uni
dos, atravês _do seu Presidente, lá do alto, dizia, 
em nome da ecologia, que esta estrada contra
riava os seus interesses. Sabemos que ê men
tira. Em nome da ecologia, não estava o Presi
dente dos Estados Unidos a fazer essa declara
ção, mas em nome da defesa dos interesses 
económicos norte-americanos, que não que~ 
rem submeter-se à atividade competitiva do 
empresariado nacional. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, é neste 
instante em que estamos discutindo, nesta Ca
sa, recursos orçamentárfos que estão sendo 
viabilizados, através das medidas vindas do 
Parecer Executivo e que estão sendo, pela 
ação democrática, exercidas através da nova 
Constituição, o que enseja a possibilidade de 
emendas no sentido de juntar recursos para 
a construção desta estrada, bem como, no 
Orçamento, que vamos võtai'l1os meses de 
setembro e outubro, que nos posSibilita votar 
recursos para a construção desta obra, que 
representa a afirmação da dignidade e sobe-

rãnia nacionais - onde poderemos reafirmar 
que o Plano de_ Desenvolvimento Económico 
deste País não é determinado em Wall Street. 
não é determinado na Casa Branca,- mas é 
determinado pelo voto soberano dos parla
mentares deste País, nas decisões que tomam, 
através dos seus órgãos técnicos, e na Comis
são Mista de Orçamento. 

Neste instante, já ressaltei à nossa Uderança 
que _o Acre não ateita deixar de fazer parte 

_.da Corriissão Mista de Orçamento. Já reivindi
camos positivamente à nossa Liderança, não 
vamos abrir mão. Defendemos os sagrados 
interesses do povo do meu Estado, que é o 
úniCO Estadõ- que não faz parte da Comissão 
Mista de Orçamento. Neste sentido, queremos 
condamar, desde já, o apoio, em nome da 

-defesa dos sagrados interesses do nosso País, 
da afrrmação de soberania e da afirmação da 
dignidade do povo brasileiro, que vamos, nes
te Orçamento, alocar recursos para a c_onstru
ção c:la BR~l64, como uma firme demons
tração de que o povo brasileiro não se dobra 
às intimidações da maior potência militar, eco
nómica e tecnológica do Mundo. 

O Sr. Mário Mala- Permite-me um apar
te, nobre Senador? 

O SR. ALUIZIO BEZERRA- Conceao 
o aparte ao nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Mala - Nobre_ Senador Alui
zio Bezerra, V. Ex', neste momento, faz um 
apelo veemente às autoridades responsáveis 
desta Nação, em nome do povo acreano e 
das Bancadas do Acre. tanto na Câmara quan
to no Senado, independentemente de Parti
dos. Se consultarmos os dad95 d~ Anais da 
Câmara e do Senado, talvez seja este o centé
simo ou duocentêsirno pronunciamento que 
os Parlamentares do Acre,_por unanimidade, 
fáZeril nesta e na outra casa do Congresso 
Nacional, desde 1962, quando a atual BR-364 
tinha a denominação de BR-29, quando fora 
aberta a estrada de serviço no Governo de 
Juscelino Kubitschek. De modo que, como 
lider do PDT, hipoteco, mais uma vez, como 
nas dezenas de vezes que tenho feito, solidarie
dade a V. Ex" pelo discurso e pelo_ apelo que 
faz. A reivindicação que fazemos no Acre, por 
intermédio do Partido que seja, aos órgãos 
encarregado_s do Orçamento da República 
nesta Casa do Congresso Nacional, é no sen-

- tido de que o Acre não seja, como está sendo 
no momento, discriminado~ mais uma vez, no 
pro_cesso de desenvolvimento nacional. Para
béns a V. Ex' pelo pronunciamento que faz 
e a solidariedade de seu Compa-nheiro de Ban
cada no Acre; e que aqui defende as hostes 
do Partido Democrático Trabalhista. 

O SR. ALWZIO BEZERRA- Agradeço 
o nobre Senador Mário Maia, Líder do PDT. 

O aparte de V. ~ expressa justamente o 
sentimento do conjunto da população acrea
na, como bem colocou, independentemente 
da postur~ partidária de cada um de nós. Esse 
aparte, na forma como V, Ex- o expressou, 
é bem a síntese do sentimento do povo acrea
no em qualquer Partido. Qualquer que seja 
a agremiação partidária, todos estão unidos, 

o que constitui indicador para referenciar a 
opinião pública nacional ---

Em todos os órgãos e em todas as camadas 
da população onde o assunto hoje é debatido, 
não há nenhuma dúvida, não há nenhum pon
to de vísta contrário sobre a necessidade _da 
imediáta construção da BR-364, sObretudo 
quando a Nação inteira se consdentiza de que 
essa grande via de importação e exportação 
representa um ponto fundamental para o de
senvol'limento da economia brasileira, há mui
tos_anos apenas voltacla para o Atlântico. Atra
vés da BR-364, através do princípio da recipro~ 
cidade, os peruanos terão porto Ílo Atlântico, 

-e, por oUtro lado, eles nos asseguram porto 
no Padfico, além do que faremos a integração 
do contexto sul-americano, como parte da in~ 
tegração latino-americana. 

Essa questão que estamos de~fendendo há 
muítos anos, hoje toma, como muito bem co
locou o Senador Mário Maia, uma nova dimen
são e alcança transcen-dência. A dimensão re
sulta justamente de dois fatos; primeiro, o 
amadureclme~to da opinião pública nacional 
sobre a BR-364, que a construção desse tre
cho é para desempenhar a função de corredor 
de expOrtãÇâo e irriportãção, servindo não só 
aos objetivos do Acre, da Amazônia, como, 
enfim, do Brasil; segundo, hoje já temos o 
resumo do projeto de viabilidade e engenharia 
elaborado. pelo Governador Flaviano Melo e 
a equipe de coo!'denação, a Funtac- Funda
ção Tecnológica do Acre, sob a presidência 
do Engenheiro Gilberto Siqueira, que trabalha 
com_ uma equipe de engenheiros, técnicos, 
agrônomos e assistentes sociais. Essa equipe 
concluiu um projeto, que ê, neste País, o pri
meiro de uma estrada na Amazônia.. contem
plando, ao_emsmq tempo, a abertura de uma 
rodovia asfaltada para servir ao processo de 
abastecimento e escoamento da Produção. É 
elemento de integração do Estado e da nossa 
ec:mloinia. (ntegra nosso Pais aos países vizi
nhos, além de servir de corredor de impor~ 
tação e· exportaçáo. 

Esse projeto está, sobretudo, acresddo de 
um item que surge pela primeira vez num 
projeto de rodovia na Região Amazónica, o 
do zoneamento agroeco!ógico, pelo qual uma 
rodovia deiXa de ser uma via predatória, um 
instrumento de atentado à ecologia, para ser 
fator de harmonia. EJa é devidamente plane
jada para ser uma via que estabel~ça uma 
relação _entre o homem, a te01ologia e a natu
reza, submetendo a natureza às ne_çessidades 
humanas sem destruí-la; o primor do equilí
brio entre o desenvolvimento e _o meio am

_biente. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite V. Ex" um 
aparte, Senador t\luízio Bezerra? 

O SR. ALOÍZIO BEZERRA- Tem o 
aparte o nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor J_únlor---:- _N_otu_e: Senador 
Aluízio Bezerra, o tema que V. Ex" a.borda. na 
sessão de hoje, é muito caro para todos nós 
da Amazônia, especialmente para o Estado 
dO Acre. Consideramos essa Rodovia quase 
que o prtncipill problema desse Estado, está 
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acima de qua1quer outro. Se se ftzesse, hoje, 
wna pesquisa de opinião entre os habitantes 
do Acre a respeito dos principais problemas 
que gostariam tivesse uma solução imediata, 
certamente essa Rodovia_figuraria em primei
ro lugar, como a primeira prioridade realmen
te. inclusive, o Presidente Samey tem conheci
mento cüsso, porque, em diversas oportuni
dades, tem dedarado à nossa Bancada e ao 
Governador do Acre que é prioridade nacional 
a pavimentação dessa Rodovia até o Rio Bran
co e o seu prosseguimento até à fronteira com 
o Peru. Por outro lado, estamos sentindo que 
a equipe do Presidente José Samey llão está 
imbuída desse mesmo propósito, porque não 
tem alocado recursos para a BR-364. Como 
V. Ex' sabe - e o Senador Mário Maia tam
bém, aqui presente - foi contratado um em
préstimo com o Banco Jnteramericano de De
senvolvimento BID 40%, para custear as des
pesas de execução des_sa __ Qbra e o Governo 
brasileiro entraria com 60% do montante. Em 
virtude dessas denúncias de agressão ao melo 
ambiente na Região, de que essa Estrada pro
porcionaria o desmatamento indt.scriminado 
nas suas áreas laterais, o BID suspendeu a 
liberação dessas parcelas. E parece que, de
pois da apresentação desse relatório de Im
pacto ambiental elabora.do pela Funtac, à que 
V. Ex' se referiu anteriormente, o BlD passou 
a liberar as parcelas que estavam atrasadas. 
Mas isto não é suficiente; o "GovernO brasileiro, 
da sua contrapartida de 60%, não tem desti
nado recursos para o_ prosseguimento das 
obras, nem no trecho Porto Velho-Rio J3ran
co. 

O Sr. Mário Maia- Esse trecho está para
lisado. 

O Sr. Nabor Júnior- Esse trecho está 
paralisado e já no período invernoso deste ano, 
que vai começar mais ou menos em novem
bro e se estenderá até maio _do ano seguinte, 
a estrada deve ficar interditada. Conseqüente
mente, vamos sofrer problemas seriíssimos 
no abastecimento do Estado, inclusive de 
combustíveis, de gás e de produtos impor
tados de outros Estados da Federação. Inclu
sive alimentos. Aproveitando a oportunidade 
que V. Ex'- está-me oferecendo de aparteá-lo, 
faço veemente apelo ao Governo Federal, ao 
Presidente Samey, que tem o compromisso 
com o Estado do Acre, com o seu Governo 
e com a sua bancada, no sentido de que, até 
o final do seu Govemb, essa Estrada seja con
cluída no trecho Porto Velh~io Branco. 
Ainda nutrimos essa esperança, ilustre Sena
dor, apesar de o tempo já estar multo exíguo. 
Se desde já o Governo não se dtspuser a alocar 
recursos substanciais para sa1dar o débito que 
tem com as empreiteiras e também_custear 
o término dessa obra, ficaremos realmente 
fsolados já no próxiino inverno. E teremos que 
lamentar que o Presidente Samey não cum
priu aquele compromisso assumido com o 
povo do nosso Estado, V. Ex!' sabe que apoia
mos, integralmente, aqui, o Governo do Presi
dente Samey, sempre nos manifestamos favo
ravelmente em todas as oportunidades, mas 
é predso também, neste momento, nos unir· 

1110$ para cobrar esse compromisso do Gover~ 
no Federal com o povo do Estado do Acre. 
Essa estrada não pode continuar da maneira 
como está:...... írite['ditada, sem condições de 
tráfego e o povo sofrendo essas conseqüên
cias. E o aparte que eu tenho a oferecer ao 
brilhante pronunciamento de V. Ex' 

O SR. AUiiziO BEZERRA -Agradeço 
a V. Ext nobre Senador Nabor Júnior, o aparte 
que faz ao nosso pronunciamento, especial· 
mente quando o faz enriquecendo-o com o 
conjunto de dados muito bem colocados. 

Não poderíamos deixar de lembrar que, em 
s_eu Governo, V. Ex' envidou todos os esforços 
junto às autoridades federais já na busca des-_ 
ses recursos, para viabilizarmos a BR-364, e 
nessa luta, apesar de firme e constante, não 
obtivemos o êxito desejado; todavia, continua
mos, na condição de Senadores, junto ao novo 
Governo Aaviano Melo. 

TIVemOs O Compromfsso do Excelentfsslmo 
Senhor Presidente da República José Sarney, 
de que concluiria essa estrada, pelo menos 
no trecho Porto Velho-Rio Branco, ainda em 
seu Governo. 

A posição do Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República José Samey, como muito 
bem colocou V. Ex', não está sendo corres
pondida pela sua equipe de Governo, e esse 
fato tem um agravante: é que, uma vez que 
muitos recursos já foram despendidos na es
trada - na última semana, estive na BR·364, 
faltam ser concluídos 100 qüilômetros, mas 
grande parte do trabalho de terraplenagem 
elaborado será totalmente destruído se não 
chegar o asfalto, isto já nas próximas chuvas, 
qlte ·começarão no mês de novembro, caso 
os trabalhos não possam ser concluídos neste 
final de verão amazônico, ou seja, a época 
seca- o agravante-é que recursos já gastos 
na construção da estrada serão totalmente 
inutilizados, na medida em que não haja uma 
continuidade nos trabalhos. 

Sr. Presidente, Sr, Senadores, o_ que ri_ os 
traz a esta tribuna, neste momento, é justa~ 
mente o fato de estarmos próximo -do periodo 
orçam@ntário, estarmos justamente no perto
do em que está vindo a esta Casa proposta 
para suplementação orçamentária de várias 
obras. Ora, é exatamente este o momento 
apropriado para que os órgãos governamen
tais c;:oloquem os recursos necessários para 
que o Governo possa dar a contrapartJda na 
construção da eR-364, especialmente nesse 
trecho compreendido entre Porto Velho e Rio 
Branco e :;;_e: possa chegar à conclusão desses 
100 quilómetros, fundamentais para o término 
da estrada Porto Velho~Rio Branco; O mOmen
to é agora, porque temos pouco tempo -
apenas os meses de setembro e outubro, e 
alguns dias de novembro talvez para trabalhar. 
Estou examinando, inclusive, a posstbilidade 
regimental de obstruir as votações das propos
tas que serão votadas, e o faço muito contra 
a minha vontade. 

Espero que estes reclamos cheguem aos 
órgãos ministeriais da área econômlca e haja 
urna sensibilidade, no sentido de que se possa 

contemplar, com recursos alocados, esse tre· 
cho da BR-364, a fim de que possamos dar 
continuidade à estrada. Serta o último ato; 
contra a minha própria vontade, mas serei 
obrigado a fazê·lo, para sensibilizar as autoriw 
dades da área, não com o objetivo de manik 
festar uma oposição, e sim o de provocar a 
sua senSJbilidade para com a população do 
meu Estado, e até pela defesa do património 
já investido, naquela área, na construção da 
8Rw364. As empreiteiras estão lã, paralisadas, 
e a obra por ser concluída em apenas 100 
quilômetros, e que poderá ser muito bem feita 
neste final de exercício. 

Sr. Presidente, era esse o objetivo ceil.tral 
-do meu pronunciamento, que é oportuno, pois 
esta.rrtos, justamente, no momento de sup_le
mentação de recursos orçamentárioS. Chega
ram, agora, as propostas; pode chegar mais 
urna que permita dar continuidade_ aos traba
lhos da BR-364 e outros pequenos trechos, 
- Assim sendo, desde já condamo os Sena

dores e os Deputados a nos ajudarem, os Mi
nistros de Estado, que estão ligados à área, 
a se sensibilizarem, para que possamos- con
cluir esse trabalho, a _construção _da BR-364, 
até para salvar os investimentos já feitos antes 
que as empreiterias se retirem dos locais onde 
se encontram.- - ""' -

E, mais ainda, Sr. Presidnete: assim o fazen
do, estamos construindo a "estrada da digni
dade nacional", aquela que tem a oposição 
do Sr. Presidnete dos Estados Unidos, George 
Bush, mas que tem o apoio do povo acreano, 
que muito mais representa os grandes anseios 
do povo brasileiro. 

Assim, Sr. Presidente, deixamos, aqui, neste 
pronunciamento, uma síntese da preocupa-
ção do povo a:creano, que é a expressão da 
vontade e da necessidade do povo brasileiro. 
A construção dessa estrada, hoje, está res
guardada pelo novo Projeto Acre, num esforço 
do Governador Flaviano Melo, através da equi
pe do Dr. Gilberto Slqueira, Presidente da Fun
tac, qlie representa aquilo _que todos os ecolo

-gistas, que todos os bra_sile-iros querem ver 
na Amazônia, um projeto de desenvolvimento 
em perfeita harmonia com a preservação do 
meio amJ?iente. E esse primor de projeto de 
desenvolvimento foi, o que chegou à Funtac, 
quando elaborou a continuidade da estrada 
BR-364, no trecho Rio Branco-:-Cruzeíro do 
Sul, fronteira com o Peru; ela hoje, é uma 
nova opção de desenvolvimento para o Acre, 
uma nova opção de desenvolvimento para a 
Amazônica, um modelo para o desenvo]viw 
menta da Amazônia, preservando o equilíbrio 
do ecosslstema. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcon
des Gadelha, como Líder, advertindo a S. EJc'l' 
que dispõe de 20 minutos. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL 
- PB. Como Uder, pronuncia o se-guinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre.sid
nete e nobres Srs. Senadores, está na hora 
de levantarmos uma palavra contra o pessi-
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mismo que se tenta inocular no povo brasi
leiro, quanto aos rumos da economia. 

Por diversas vezes, Sr. Presidente, tentei cha
mar a atenção desta Casa contra certa hipo
crisia, certo farísaísrno daqueles que procu
ram disseminar, cristalizar o pessimismo na 
alma do povo brasileiro neste momento. Dizia 
eu que eles estavam escondendo alguma coi
sa, que eles estaVam escamoteando uma reaJi
dade da qual eram conhecedores, com objeti
vos que só Deus pode lobrigar. 

Vejo, Sr. Presidente, que sempre_que procu
rávamos dizer que a economia do Pais estava 
bem, tínhamos que nos cercar de mil cautelas, 
usar tátlcas de aproximação, mecanismos de 
dessensibilização da audiência como se fosse 
uma heresia, como se fosse um absufdo, co.; 
mo se fosse uma grosseria contra o senso 
comum aquilo que estávamos observando. 

Sr. Prestdente, as pessoas sempre dama
wm com os índices de inflação contra qual
.quer chamamento à razão. Quando falávamos 
de crescimento da agricultura, quando faláva
mos de crescimento do volume de exporta
ções e dos saldos na balança comercial; quan
do falávamos do crescimento da indústria nes
te País, quando falávamos na queda do nfvel 
de desemprego, as pessoas torciam o nariz, 
como se estivéssemos tentando agredir a lógi
ca, como se estivéssemos tentando agredir 
a sua boa fé. Pois, Sr. Presidente, hoje fe~z
mente, a verdade começa a aparecer com fo
ros de cientifiddade. 

Aquilo que observávamos apenas em ter
mos empíricos, agora vem estampado nas pá
ginas dos principais jornais deste País. Está 
aqui, Sr. Presidente, na primeira página de O 
Estado de S. Paulo, que o crescimento do 
Produto Interno Bruto bfasileiro é o recorde 
da década. O Produto Interno Bruto brasaeiro 
cresceu 6,8% neste trimestre. Os que falavam 
em estagnação, os que falavam em recessao, 
os que usavam toda sorte de negativismo, to
do o arsenal da sinistrose para inibir a criativi
dade e a confiança do povo brasileiro no seu 
processo económico, vão ter agora que expli
car como desconheciam esta verdade que 
aflora com toda a intensidade nos jamais. O 
Brasil, neste trimestre, voltou às suas taxas 
históricas de crescimento económico; histori
camente, este País crescia, nos bons tempos, 
nos melhores tempos, nas áureas épocas do 
pós-guerra, a wna razão histórica de 7% ao 
ano. Pois agora atingimos 6,8% de crescimen
to do Produto Interno Bruto em um trimestre. 
Vamos encontrar elementos surpreendentes 
e nov·os na composição dessa taXa de cresci
mento do Produto Interno Bruto no último 
trimestre. 

Insisto num ponto. Essa taxa de crescimen
to já é por si s6 impressionante, em meio 
a toda essa descrença que se procurou inocu
lar. Disseram que o trabalho não tinha nenhu
ma improtância e a atividáde produtiva não 
compensava, e tivemos uma taxa de cresci
mento de 6,8%. 

Sr. Presidente, pediria a tenção da Casa para 
este dado. Na composição do crescimento 
de 6,8%, vamos encontrar um elemento extre
mamente representativo em qualquer proces-

so econômico: a construção civil, crescendo. 
Sr. Presidente- anote, por favor, a cosntrução 
dvil cresceu 23,9%. Isso é taxa de crescimento 
de ''tigfe asiático", isso é taxa de crescimento 
das novas nações industriais, de Hong Kong, 
de Taiwan, da Coréia do_Sul. E sabe V. Ex", 
Sr. Presidnete, que a Construção civil é o ele
mento mais representativo do conjunto da 

- economia, porque a ela estão interligados to-
dos os outros setoreS - produção de ferro, 
produção de cimento, produção de papel e 
celulose, de tintas e vernizes, de material elétri
co, tudo o que se imaginar. 

Os franceses têm um ditado que é clássico: 
Se le bâtiment va blen tout va bien. Se 
a construção civil vai bem, tudo vai bem, por
que o nível de emprego está garantido e os 
outros setores interligados também estão com 
a sua estabilidade assegwada. 

Não é só isso, Sr. Presidente. A indústria 
pesada e a de bens de consumo duráveis e 
não duráveis também tiveram um crescimen
to impressionante neste últimos três meses: 
5,5% errl todo o País, sendo que em alguns 
Estados bateram recordes, como é o caso 
do Paraná, com 9,5%. 

ConVersei há pouco com o Governador Ál
varo Dias, e S. Ex' me dizia que no mês passa
do a indústria paranaense cresceu à razão de 
12%:~ 

Isso também é c.resç_imento a nível de com
-29rtamento oriental, dentro do novo processo 
de industriaJização do Sudeste da Asia. Não 
encontra referencial semelhante aqui, na Amé-
rica Latina. - -

_Também outros setores mantêm um firme 
crescimento. O setor de seiViços. as vendas 
ao consumidor atingiram também nivels sur
preendentes. 

De modo_que está na hora de_ termos uma 
reflexão positiva, depois de tanto infortúnio, 
depois de tanta desgràça; está na hora tam
bém de se mostrar o lado positivo do processo 

_ económico. AfmaJ de contas temos algumas 
notícias boas para dar a este País na hora 
presente. Que lhe sirvam de alento, para mos
trar que ele não se perdeu na sua perspectiva 
de se tomar uma_g...!...~de Nação. 

si. Prestdente, apoiado em estatísticas fun
dadas, em dados cientificamente compilados, 
insisto que este País está pronto para ter um 
novo relance na sua economia, para dar um 
novo saJto e elevar a sua renda per caplta, 
elevar os níveis' de consumo de sua populaçao 
e democratizar sempre, cada vez mais, a parti
cipação -de todos nos frutos e nas benesses 
da civilização. 

Devemo-s manifestar o nosso otimismo 
diante desses dados que estou enumerando 
e que servem pãra eitterrar, creio eu, deflllitiva
mente, aqUeles que insistem em operar subli~ 
minarmente contra a disposição do povo bra
sileiro de sair dessa crise que atravessamos. 

Outros elementos falam sobre a situação 
de nossas empresas. 
_ A revista Veja, desta semana, mostrou tam

bém que as empresas brasileiras. o s_etor priva
do nunca teve um desempenho tão favorável 

como este de 1989, em toda a década de 
80. 

Em termos de rentabilidade, em termos de 
lucro, em termos de operacionalidade, as em
presas brasileiras estão mostrando uma saúde 
invejável. E neste momento o único problema 
com o qual nos defrontamos é_a ainda o das 
finanças públicas. É a situaç!o do setor estatal, 
que está sendo cuidado, que está tendo uma 
atenção especial, agora, do Poder Executivo 
e do Congresso Nacional, num somatório de 
ações. 

A inflação deste mês também não avançou. 
Se se considerar que estamos com uma eco
norOia toda indexada, se se considerar que 
os salários estão indexados, que os preços, 
que os contratos todos ~o indexados. uma 
variação de28% para 29% não significa qual
quer mudança de patamar no nível inflacio· 
nário. O que significa também, mais uma vez, 
que o risco da hiperinflação está definitiva
mente asfastado. 

Ainda qUe tenhamos wn descompasso na 
oferta de moeda, e na queda de seu poder 
de compra, na desvalorização da moeda, ain
da que tenhamos essa situação, que é com~ 
pen-Sada pelos diversos indexadores da econo
mia, temos que verificar a produção física, a 
produção real de bens e de serviços. Esta, 
sim, que é medida pelo Produto Interno Bruto, 
que apresenta 6,8%, é o nosso maior cacife, 
é o nosso maíor aiQumento contra os grafis
mos que apresentam as taxas de inflação que, 
em últim~ análise, também são conseqüên
cias de certa conspiração de algumas forças 
económicas interessadas em ter lucros não 
operacionais, mas que, aos poucos, se vão 
desvanecendo dessa tendência, buscando a 
aplicação em investimentos produtivos nos 
setores da economia real de bens deste Pais. 

Sr. Presidente, as Bolsas de Valores estao 
tendo crescimento contínuo insustentável. 

De modo que não temos agora ma[s nenhu
ma hesitação em afirmar: aos poucos estamos 
encontrando o eixo, estrada real da nossa ca
minhada; aos poucos estamos voltando a in
fundir a confiança e a esperança nesse povo, 
porque este, sim, é o grande responsável pela 
construção deste País. 

Junto com o Governo, junto com as institui
ções democráticas, junto com este Congresso 
Nacional, com as empresas, com os sindica
tos, haveremos de restabelecer no Brasil a 
perspectiva de wna grande Nação entre as 
maiores do mundo, capaz de assegurar à sua 
população as promessas que estão implícitas 
nas dádivas que a natweza nele acumulou. 

Muito obrigado a V. EX-, Sr. Presjdente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mel! o) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Ma
ranhão. (Pausa.) 

S. Ex!' não está presente .. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 

Júnior. 

~ O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores, 
no último dia 23 do corrente, realizou-se em 
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Brasmt~, no tc<:into do Auditório Nereu Ramos, 
da Camara dos Deputados, o I Simpósio Na
cional doo Aposentados e Pensionistas. Este 
acontedmento, inédito na vida político-admi
nistrativa da capital federal, foi prestigiado pe
las mais destacadas figuras do Poder Legis
lativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciá
rio. Foi abeito pelo Exmo:> Sr. DepUtado paes 
de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados, e será encerrado às 18 horas de hoje, 
com a presença do ilustre Senador Nelson 
Carnéiro ~ de outras autoridades que foram 
convidádas para esse acontecirriento. 

Sr. Ptes1dente, devo dizer que o I Simpósio 
Nadona1 dos Aposentados e PensJonistas al
cançou êxito que surpreendeu os seus promo
tores. Foram discutidos temas da maior im
portância e da maior atualidade para a vida 
do funcionário público aposentado e também 
dos pehsion!stas da PreVidência Social. 

O ca~rtho e o apoio dispensados por Sena
dare~. Deputados, representantes de entida
des sfl'rdlcais presentes ao evento, demons
traram -o reconhecimento da iniciativa dos pro
motores do Simpósio, marco de uma cons
cientizaçào, do apoio a ser dispensado àqueles 
que nos antecederam no trato da vida pública. 

Portanto, ao fina1izar estas breves conside
rações, apresento aos promotores do I Simpó
sio Nacional dos Aposentados e Pensionistas 
os meus sinCeros cumprimentos pela inicia
tiva, e pelo éxito alcançado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O 81\. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Carneiro. 

O Sk. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente,_ Srs. Senadores, nesta hora em que, 
para a ecologia se voltam todas as atençôes 
da sociedade e desta Casa, valiosa contribui.
ção, no setor específico do turismo, deu recen
temente O ilustre engenheiro agrônomo Antó
nio Dias Lopes, profissional de larga folha de 
servtç<m rta Secretaria de AgricuJtura do Rio 
de Jarterrn. Dat incluir nos Anais sua oportuna 
contnbuiçâo sobre esse importante assunta, 
publicada no Jornal do Brasil de 17 de julho 
passado, sob o títuJo ''Turismo Ecológico", 
a fim de quê sobre suas oportunas sugestões 
meditemos todos n6s, responsáveis pela pre
servação da natureza, tão duramente sacrifi
cada pel2) ignorância, pela cobiça e pela impu
nidade. (Muito bem!) 

DOCilME!'ITO A Q(/E SE REFERE O 
SR. NEI.S0/'1 OlRliEJRO EM SÉ([DÍS· 
Cl!RSO: 

TURISMO ECOLóúiCO 

Antôm'o Dias Lopes 

Há uma campanha no mundo inteiro, or
questrada pelos defensores do meio ambien
te, em defesa da floresta amazónica pela sua 
influência na oxigenação do melo ambiente _ 
e na redução do teor de gás carbónico na 
atmosfera, para evitar o "efeito estufa", res--

- ponsável pelo aquecimento anormal da super
lide terrestre. O ·mundo civilizado" quer pre-

. serVar o que ainda existe da natureza para 
se redimir de um passado de devastação e 
destruição feito pelas civilizações extintas e evi
tar que haja o desequilíbrio das forças vivas 
do meio ambiente, cuja ocorrência poderá afe
Uu violentamente .a vida no planeta, reduzin
do~a ou até- a extiguindo, 

O governõ brasileiro deve considerar reali
zado o processo físJco de ocupação da Amaz6.. 
nia, que, segundo o lnpe (lnstitúto de Pesqui
sas Espaciais) de São José dos Campos, re
presenta 5,12% da sua área, com cerca de 
251.000 kJn2 devastados até 1988, área equi
valente a seis vezes a da Estado do Rio. A 
colonização ou assentamento nessa região es
tá sendo, em alguns casos, feita com curiosos 
piratas de terra, aventweíros ou lavadores fra
casl)ados de outras regiões. A migração de 
lavradores de determinada região para a Ama
zônia é o mesmo que .. despir um santo para 
vestir outro" é: preciso dar um basta na ocupa
ção d_esnorteada, desenfreada e gananciosa 
de alguns em defesa do meio ambiente. Nin
guém mais concorda com a derrubada de 
floresta para se fazer pasto e nem com o con
ceito oficial de que derrubada é benfeitoria 

Os solos da Amazônia são conSiderados po
bres e ácidos, perdendo facilmente os seus 
nutrientes para o lençol freático, pela água 
de gravidade, ou para ou rios e lagos pela 
érosão, quando sao desmatados para atMda
des agropecuérias. Tanto issO é verdade que 
Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas 
são regiões importadoras de gêneros alimenM 
tícios, principalmente de alimentos básicos. 
--os 94,89.% restantes da Amazônia, para o 
bem-estar da humanidade, e a humanidade 
é uma s6, -devem ser considerados área de 

-proteção nacional, transformado-a em um 
grande centro de turismo ecológico. em que 
o turista terá condições de conhecer os segre
dos, costumes,rios, lagos, peixes, frutas, aves, 
flores, tribos indígenas, além da fantástica flora 
e fauna dessa inigualável floresta. 

O forte do turismo internacional sempre foi 
Voltado para se conhecer os feitos e as obras 
das civilizações_extintas. Por isso é que a Espa
nha, palco das dvilizações européias, é o país 
do mundo que mais recebe turista.. tendo em 
1985 recebido 42 milhõeS, número maior do 
que a sua população, em torno de 40 milhões, 
enquanto que o Brasil, na mesma época, rece
beu apenas 1 milhão e quinhentos mil turistas. 
A tendência agora do tur!sta é querer conhecer 
as grandes obras da natureza, das quais depe
dendem o bem-estar e a segurança da huma
nidade. O turismo ecológico poderá ser uma 
foilte im_e_diata e permanente de divisas para 
9 País, além de restabelecer o deserl.._,olvimen
to daquela região, sem devastá-la ou destrui
Ia. 

O goVerno para iSso terá que preparar proje
tas de investimentOS no turismo ecológico, 
a serem financiados, a fundo perdido, pela 
comunidade internacional, visando a criar 
condições de confiança, segurança e cr_edibi-

. li~de ao turis_ta. São condlçóes básicas çles
ses projetas as seguintes metas: 

1. Criar a Polícia Nacional de floreStas, 
entidade paramilitar, com organização- igual 
à do Exército, para policiar o cumprimento 
das leis de proteção à arvore, à caça e à pesca, 
como também dirigir esse setor da adminis
tração nacional. Seus integrantes serão requi
sitados de estabelecimentos especíalizados no 
ensino de silvicultura. Enquanto não se forma 
essa polícia, a Zona Militar da Amazônia pode
ria se encarr_egar da fiscalização florestal da 
região, uma vez que a floresta é patrlmônio 
nacional e, portanto, ao Exército cabe prote
gê-Ia. 

2. Criar uma unidade pára-quedista de 
bombeiros florestais, organização também pa
ramilitar, treinada na extinção de incêndios 
provocados ou criminosos e os fortuitos ou 
imprevisíveis cornO os causados por raios ou 
combustão espontânea. Taml:iém a Aeronáu
tica poderá inicialmente _colaborar, treinando 
pessoal de seus quadros para esse trabalho. 

3. Criar o s1stema cartográfico corilputa
dorizado, que consiste na coleta de dados por 
satélites e por sistemas instalados em aviões, 
que identificarão restingas, rios, lagos, áreas 
agrícolas, áreas sem vegetação, incêndios e 
as regiões onde ocorre expansão populacioM 
nal.Ainterpretação das irriagens enviadas pelo 
satélite será feita por técnicos do Instituto Na
cional de Pesquisas Espaciais de São José 
dos Campos. 

4. Detenninar que s6 poderão operar no 
turismo ecológico fumas, agentes e guias que 
tenham noções básicas de zoobotânica, ad
quiridas em escolas do ramo. 

5. Criar condições para a iniciativa privada 
ampliar' os investimentos para receber turistas 
e consolidar as bases do turismo já existentes. 

O Brasil precisa acordar para a realidade. 
Chega de projetas mirabolantes de hidroéle
tricas side;rúglcas, ferrovias, rodovias etc., e 
vamos inve·stir no turismo ecológico com a 
ajuda internacional, que quer fazer do Brasil 
a malar potência ecológica do mundo, respei
tado o direito sagrado e inalienável do brasi
leiro de administrar com exclusividade, o seu 
patrimónJo. 

As sugestões aqui feitas não são novidades, 
nem criativas. A França possui o Corpo Flore
tal, entidade paramilitar, que é responsável pe
la guarda de todo o patrimônio arbóreo do 
País. A Inglaterra possui a Política Nadonal 
de Florestas com mais de 30.000 homens 
nesse setor, pãra uma área-geográfica equiva
lente à do Estado de São Paulo. Os Estados 
Unidos possuem o Corpo Civil de ConselVa
ção, encarregado da vigilância e repressão aos 
delitos e infrações florestais, A Itália possui 
a Milicia Florestal italiana, que responde pela 
administração das florestas do governo. 

O movimento ecológico mundial é uma das 
verdades que os índios conheciam desde o 
ínicio: que as gerações não nascidas na terra 
podem reMndicá-Ja tanto quanto os que nela 
nasceram que·os homens precisam aprender 
da natureza a colar o ouvido à terra, a fortalecer 
seus espíritos em fre<:Jüentes cont<itos com 
os animais e o solo virgem. E, o que é mais 
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importante, estamos recuperando o senso de 
respeito e veneração pela terra. 

"' Diretor do Meio Ambiente da Associação 
Comercial de Jacarepaguá 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronucia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o relatório da Comissão 
Mista do Congresso Nacional, criada nos ter
mos do arl26 do Atõ das Disposições Consti
tucionais Transitórias, para examinar, analítica 
e pericialmente, os atas e fatos geradores do 
endividamento externo brasileiro, indica que 
os quatro "pacotes" (datados de 1983, 1984, 
1986 e 1 988)-de negOciação para re·compor 
o perfil da divida externa. contêm dáusu1as 
nulas de pleno direito, por infrigirem a Consti
tuição. tanto a de 1967/69, quanto a de !988. 

De acordo com a Constituição de 1967/69 
(.art. 44, I e 81, X), era atribuição do Congresso 
Nacional ratificar ou rejeitar convenções e atos 
internacionais celebrados pelo Presidente da 
República. Os pactos - o nome não importa 
- de renegociação da dívida fumados por 
autarquias, pessoa jurídica de direito públ!co, 
integrante da administração pública, ou assi
nados com a garantia formal da República, 
deveriam ter sido submetidos à aprovação do 
Congresso Nacional mas não o foram. 

Por outro lado, o reconhecimento da in
constitucionalidade não é fato novo. A incons
tltuclona1idade vem sendo denunciada de lon
ga data por parlamentares. pela maioria dos 
juristas do País e pela Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

Além disso, os acordos padecem, também, 
de vícios graves do ponto de vista da juridici
dade de muitas de suas cláusu1as, tais como 
as relativas à renóncia, à alegação de nulidade, 
à imunidade de jurisdição, à aplicação do direi
to brasileiro, bem como, espantosamente, à 
renúncia a qualquer alegação de soberania. 

Não obstante, existe a consciência de que, 
dificilmente, o Brasil conseguida fazer prospe
rarem essas teses, pois o foro é o de Nova 
Iorque, cuja jurisprudência é, no mínimo, de 
suspeição. De resto, se o Brasil, em foro ade· 
quado, obtivesse ganho de causa, o tribunal 
concluiria pela necessidade de nova negoci.3-
ção, para encontrar o valor justo dos débitos. 

Convém ressaltar, no entanto, que o enten
dimento predominante no Brasil é o de que 
o País deve honrar seus legítimos compro
missos. Porém, isso não significa aceitação 
dos acréscimos da dívida, acrésdmos produ
zidos unilateralmente pelos credores e sancio
nados por cláusulas contratuais potestativas 
que envergonham a cultura jurídica do. Oci
dente. 

Não é possível, por exemplo, que os Estados 
Unidos da Amédca, responsáveis, por força 
de uma posição hegemônica, pela comuni
dade internacional no que concerne à adoção 
do dólar como moeda de conta nos acordos 
de Bretton Woods, para controlar a inflação 

interna por meio do aumento da taxa de juros, 
aumentem a dívida externa dos outros países. 
Tal fato enquadra-se no princípio da responsa
bilidade pelos danos, de larga aceitação inter
nacional. 

É claro, que eSsa situação deve ser nego
ciada para, no âmbito do princípio da eqüida
de; fixar a -responsabJ1idcide de cada uma das 
partes. Embora consciente dos interesses en
volvidos, o Brasil não pode abrir mão de reinvi
dicar justiça. 

A nova Constituição (arts. 49 e 52) confere 
ao P'oder Legis1ativo atribuições que permitem 
o ·controle eficiente, sem tergiversações; dos 
compromissos assumidos em nome do Pais. 

o 'relat6rio da comissão Mista pi-opõe, -em 
conclusão, as seguintes medidas, através de 
proposta de resolução ao Senado Federal: es_
colba de foro neutro, indicação de árbitros 
neutros e inexistência de cláusulas unilaterais 
de favorecimento. 

Al_érn disso, a Comissão requer que a Mes_a 
do Congresso Nacional promova as medidas 
necessárias, junto ao Supremo Tdbunal Fede

-ral, Pãra a decretação da nulidade dos acordos 
relativos à dívida externa _que não abservam 
o mandamento constitucional do referendo 
do Poder Legislativo e que a mesma Mesa 
notifique o Poder Executivo para que promova 
a:s m-edidas judiciais cabíveis visando ao res
sarcimento dos danos causados ao Brasil pela 
elevação unilateral das taxas de juros. 

Decidiu a Comissão Mista, finalmente, apre
sentar projeto de lei que suspende o paga
mento do principal, juros e demWs aCessórios 
da dívida externa até que o Supremo Tdbunal 
Federal decida s_obre a constitucionalidade 
dos respectivos contratOs. 

Deu desse modo, a Comissão Mista, passos 
importantes para uma discussão mais pro
funda e para um questionamento mals firme 
do problema da Dívida Externa, o qual, se 
não resolvido, também não se_ resolverão-os 
demais e graves problemas econõmicos que 
afligem o __ País__~ seu povo. 

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

OSR.PRESIDENTE(ÁureoMello)~Na
da mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar a presente sessão, designando para 
a Ordinária de segunda-feira, às 14 horas e 
30 minutos, a Seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
.. PROJE:Tó DElErDO bF 

N• 34, DE 1989 

(1nduído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, O, d, combinado c-om o art. 375, V, 
do Regimento Interno) _ 

Discussão, em twno único, do Projeto_ de 
Lei do ÓF n~ 34, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que dispõe 
sobre a reguladzação ou desconstituição de 
pl'H"Celamentos urbanos implantados no teni
tório do Distrito Federal, sob a forma de lotea-

mentes o_u condomínios._ (Dependendo de pa. 
recer.) 

2 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1984 
(n9 d66n9, na-- Casã de ori_gem), que dispõe 
sobre a situação do empregado que se candi
date ou que seja eleito vereador. 

3. 
MATÉRIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto d.e. __ Lei da Câmara n9 62, de 1984 
(n" 82017_9, na CaSa de Origem}, qtie-aCres:. 
<:enta parágrafo ao art. 1 ~ da Lei n~ 6.260, 
de ~ de novembro de 1975, para equiparar 
ao empregador rural os filhos maiores de ida
de. 

.4 

MATÉRIA A SER DECU\RAI)A 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1987. 
de autoria do_ Senador _Ma_r_conci~s Ga.ddha. 
que dispõe sobre a organização sindical e ~ 
Outras providênciaS.· ---

5 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 29,de 1987, 
de autoria .. do Sen"ador Jamil Haddad, que 
acrescenta parágrafo ao art. 67 ·da ConSoli· 
dação das Leis do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-Se a sessãÕ -is 12 hora$ e 20 
minutos) --

ATO DO PRESIDENTE N• 217, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com- a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Aro 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de-abril de 
1973, e tendo em vista o-que corista do Prc)... 
cesso n• 012.044/89-0 : 

Resolve apcrsentar, voluntariamente, Ilde
fonso Rebouças Lacerda, Técnico Legislativo, 
Class,e "Especial", Referência NS-25, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos doartigo40, inciso IU, alínea "c", da Cons
tituição--da República Federativa do Brasil, 
combinado co_n:t os artigos 433 _e_414, § 4~', 
da Resolução SF no 58, -de _1972i artigo 39 
da Resolução SF n9 13, de 1985; artigo 2t 
da Resolução SF n9 182, de -1987, e artigo 
5• .da Resolução SF n• 155, de 1988. com· 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
observado o disposto no artigo 37, inciso Xf, 
da Constituição Federal. 

Senado Federai; 25 de agosto de 1989. -
Senador Nelson Ca"!...eiro, Presidente. 



4276 Sábado 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Agosto de 1989 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

2P Reunião da Comissão de Assuntos So
ciais, 

Extraordinária, realizada em dezesseis de 
agosto de 1989 

Às dezessete horas do dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e noye, 
na sala de reuniões da Comissão, na Ala Sena· 
dor Alexandre Costa do Senado Federal, reó
ne-se a Comissão de Assuntos Sociais, sob 
a Presidência do SenadOr- JOsé lgnáclo Fer
reira e com a presença dos Senadores: Jarbas 
Passarinho, Francisco RoUemberg, Carlos Pa
trocinio, Jutahy Magalhães, Nabor Júnior, Edi
son Lobão, João CalniOn, LeoPOldo" Peres, R O
na! do Aragão, Carlos ChiareJ~. Cid Sabóia de 
Carvalho e Nelson Wedekin. Não compare
ceram, por motivo justificado, os $enadores: 
Almir Gabriel, José Fogaça, Ronan Tito, Hum
berto Lucena, Raimundo Lira, João Lobo, 
Odacir Soares, Lourival Baptista, José Paulo 
Biso!, Mário Covas, Carlos AlbertO, Caflos De' 
Carli, Mário- Maia, Jamil Haddad e Ney MaraM 
nhão. Havendo número regimenta], o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, dig.. 
pensando a leitura da ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada A seguir Sua ExM 
celência concede a palavra ao Relator do item 
1 da pauta, Senador Carlos- Chiarelli que lê 
o seu parecer, concluindo pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n9 094/88-CompleM 
mentar, que "dispõe sobre a relação de em
prego protegida contra despedida arbitrária ou 
sem justa causa e dá outras providências", 
na forma do Substitutivo que apresenta o Se
nador Jarbas Passarinho solicitandO -a-palãvra 
para discutir a matéria, pede vista do projeto, 
que é. deferida pela Presidência. A seguir, para 
relatar o item 2 da pauta, a Presidência conce
de, novamente, a palavra ao Senador Carlos 
Chiarelli que lê o seu parecer, concluindo pela 
tramitação do PLS 088/89MCotnplementar, 
em separados dos PLS n9• 1 02/88; .027 /89; 
092/89 e 105/89, que tramitam em conjunto 
e "regulamentam o exercício_do direito_ de gre
ve, previsto no art. 9~, da Consb1uição Federal". 
Depois de prolongada discussão_ sobre a ma
téria, a Comissão decide, pre~inarmente, en
caminhar requerimento à Presidência do Se
nado _Federal, nos termos do art. 133, item 
4, § 8? do Regimento Interno da Casa, solici
tando o _desapensamento __ do PLS n 9 

088/89-Complementar dos demais projetes, 
que foram anexados em-decorrência da apro
vação, em plenário, do Requerimento n9 
203/89, do Sena<!or Cid Sao6ia de Carvalho, 
solicitando a tramitação conjunta dos referi
dos projetas. A Presidência informa ao plená
rio da Comiss_ão_que esta medida fáz-se neces
sária dado que o PLS_nlf 0_88/89-C:OmJ>lemen
tar, se aprovado, resultará em lei complementr 
e não ordinária, como _as demais matérias; 
argumento este, devidamente fun.damentado 
no brilhante relatório do Senador Canos Cflia· 
relli. Ademais, a Presidência chama a atenção 

para o fato de que o PLS n"' 088/89-Comple
mentar não é objeto de Decisão Terminativa 
nesta ComissãO, o que não ocorre com os 
outros projetas que tramitam conjuntamente, 
e que vem reiterar a necessidade desta Presiw 
dência encaminhar solicitação-à Mesa da Casa 
no sentido de desmembrar o PLS no 
088/89-Complementar dos demais projetas, 
para que_o mesmo tenha tramitação- separa
damente das demais proposições. A matéria 
é retirada de pauta para posterior deliberação 
da Comissão. Prosseguindo, a Presidência 
concede a palavra ao Senador João Calmon 
para proferir o seu parecer sobre o item 3 
_dg pauta - Projeto de Lei do Senado n~ 
025/89, que "dispõe sobre a __ concessão de 
bolsas de iniciação ao trabalho a menores as
sistidos e dá outras providências". O parecer 
do_Relator é favorável à matéria e a Comissão 
o aprova, por unanimidade dos presentes. A 
seguir, a Presidência concede a palavra ao 
Senador Jarbas Passarinho para que emita 
seu parecer sobre o item 4 da pauta -Projeto 
de Lei do Senado no 126/89, que "altera a 
r_edação_da Lei n9 7.729, de 16 dejaneiro.de 
1989, que "cria juntas de _conciliação e julga
mento nas regiões da Justiça do Trabalho, 
define jurisdições e dá outras providêndas", 
para introduzir dispositivos na forma que espew 
cifica e__mendona". O parecer do Relator é 
issão o aprova, por unanimidade dos presen
tes. Em seguida, o Senhor Presidente concede 
a palaVra ao Senador Carlos Patrocínio para 
ler o seu parecer sobre o item 5 da pauta 
~Projeto de Lei_ do Senado n9 115/88, que 
"reguJa a concessão do beneficio mensal de 
Ul"IJ salário mínimo à pessoa portadora de defi
ciência e do idoso, nas condições que especi
fica", _U_do o parecer do Relator, favorável à 
matéria, a Comissão o aprova, por unanimi
dade dos presentes. Logo a seguir, a Presi
dência_solicita ao Senador Frgncisco RoUem
berg para que leia o seu parecer sobre o item 
6 da pauta - Projeto de Lei do Senado n9 

053/89, que "concede o benefídode um salá
rio mínimo aos portadores de deficiência e 
aos idosos, nas condições que especifica". O 
parecer do Relator é favorável à matéria, na 
forma da Emenda n~ 1-CAS Que apreSenta. 
A Comissão, por unanimida-de, ãprova o pare
c_er_do Relator. O item 7da pauta- Projeto 
de Lei dq_Seu_adon~ 124/8Q, que "dispõe sobre 
a organização de trabalhadores rurais e pesca
dores em sindicatos e- cOlónias respectiva
mente"; te:õYCoffiCIReratõr o Senador Ney Ma
ranhão ~ estando Sua Excelência ausente, a 
Presidência-solicita ao SeÕador Francisco Ro
Uemberg para ler o parecer do Relator, para 
que a Corriissão tome conhecimento da maté
ria. Udo o parecer, a Presidêrida concede vista 
ao Senhor Carlos Chiarem. Prosseguindo, a 
Presidênçia retorria a palavra ao SenadOr 
Francisco Rollemberg para proferir o seu pare
cer sobre o item 8 da pauta - Aviso n9 

476-GP/88, qUe "ericaniinha -cópias da deci
são do plenário; do voto e parecer do Minis
tério Público e outras peças pertinentes ao 
relatóriO-âe auditoria operacional realizada no 
Instituto de Desenvolvimento Florestal -
JBDF, alertando pãra a necessidade de açôes 

coordenadas na p~teção do Meio Ambiente". 
O parecer de Sua Excelência conclui pelo ar
quivamento de cópia da dOcumentação do 
processo na Secretaria desta ComissãO e j:>elo 
encaminhamento da matéria para a _C9_rnissâo 
de Fiscalização e Controle do Senado Federal, 
para çonhecimento <,:laqueie órgão técnico. A 
ComiSsão, por unanimidade, aproVa o parecer 
do Relator. Com a palavra, a pedidO da Presi
dência, o Senador Jarbas Passarinho lê o pare
cer do Senador Carlos De'Carli (ausente) ao 
item 9 da pauta - Projeto de Lei do Senado 
n9 090188, que "proíbe a incineração de produ
tos oriundos de caça e dá outras providên
cias". Lido o parecer de Sua Excelência, a 
Presidência concede vista ao Senador Nelson 
wedekin. A seguir, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senador Francisco RoUem
berg para relatar o item 1 O da pauta- Projeto 
de Lei n~ 070/89, que "disciplina a prestação 
de assistência social _a pessoas idosas, por en
tidades públicas ou privadas_, e dá outras provi
dências", O parecer do Relator é contrário, 
quanto ao mérito da matéria._A Comissão, por 
unanimidade dos presentes, ?'!Prova o parecer 
de Sua Excelência. Para emitir o seu parecer 
sobre o item 11 da pauta - Projeto de Lei 
do Senado n"' 107/88 e PLS 050/89,quetrami
tam em conjunto e que "toma obrigat6ria a 
reserva, no serviço público, de empregos para 
pessoas portadoras de deficiência, fixa percen
tual e dá outras providências", _a Presiç!ência 
concede a Palavra ao Senador Carlos Patro
cínio qu_e_ lê o seu parecer favorável ao PLS 
n"~' 107/88, na fonna da Emenda no 1_-CAS 
que _apresenta e pelo arquivamento do PLS 
nç 050/89, em faCe dã aprovação- âo primeiro, 
por sua maior abrangência. A Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 
Dando continuidade aos trabalhos, a Presi
dência concede _a palavra ao Senador Carlos 
Chiarelli para relatar os dOis últimos itens da 
pauta. Com a palavra, Sua Excelência lê o 
parecer sobre o Projeto de Lei do Senado_ no 
179_/89, que "altera o artigo 459 da CLT, apro
vada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de_maio 
de 1943". O_paiecer do Relator é favorável 
à matêria, na fornia do _Substitutivo que apre
senta. A Comissão aprova o parecer do Rela
tor, em primeiro turno._ A seguir, em turno 
suplementar, não havendo discussão sobre o 
Substituivo do Relator, a Comissão o aprova, 
por unanimidade de seus membros presentes. 
Ainda com a p.alavra, o S_enador Carlos Chia
rem emite o seu parecer sobre o último item 
·da pauta ~ Projeto de Lei d_o Senado n? 
195/89, que "dispõe sobre o Sistema Unifi
cado e Descentralizado de Saúde (SUDS) es
tabelecendo_ critérios de distribuição e formas 
de repasse direto de recursos deles oriundos 
às prefeituras municipais e dá outras providên
cias". O parecer do-relator é favorável à rri:até
ria e a Comissão o aprova, por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~ 
dente agradecendo a presença dos presentes, 
declara encerrada a reunião, lavrando eu, Luiz 
Gáudio de Brito, Secretário da Comissão, a 
presente ata que, lida e aprovada, s_erá assi
nada por Sua Excelência. - Senador José 
IWJáclo_ F~~lra, Presidente. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMI
COS 

8' Reunião, realizada em 16 de agosto 
de 1989 

As dez horas do dia dezesseis de agosto 
de mil novecentos e o_itenta e nove, na sala 
de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexan
dre COsta, sob a Presidência dO Senhor Sena~ 
dor Raimundo Lira, com a presença dos Se
nhores SenadOres: Roberto CampO~opol
do Peres. Irapuan Costa Jr., Hugo Napoleão, 
João Calmon, Ruy Bacelar, João Men~zes, 
Edison Lobão, Ney Maranhão, Mauricio Cor
rêa, Teotônio Vilela Filho, Jarbas Passarinho, 
Ronan Tito, José Agripinri, Nelson Wedekin, 
José Richa, Olavo Pires e CarlóSDe'Carli, reú
ne-se a ComissãO de Assuntos Ed:ifi.ômlcos. 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Senadores: AJbano Franco, 
Severo GomeS,WilSOti Martins, Odacir SOares, 
Jorge Bomhaus_en, Carlos Chiarem, Dirceu 
Carneiro, Moisés Abrão e Jamil Haddad. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presiden
te declara abertos os trabalhos, dispensando 
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. São apreciadas as segulntes 
proposições: I - Substitutivo oferecido pelo 
Senador Mauricio Corfêa - em turno suple
mentar- ao Projeto de Lei do Senado Federa] 
no:> 30/89, que "dispõe sobre a gratificação na
taJina do aposentado e pensionista, e dá outras 
providências", de autoria do Senador Edison 
Lobão. ColoCado_ em disCussão, não foram 
apresentadas emendas ao Substitutivo que é 
considerado aprovado; II- Texto final do Pro
jeto de Lei do Senado n~_Bl/88- que "dispõe 
sobre a aplicação do Fufl.do de fnvestünentos 
da Amazônia- FINAM, e dá outras providên
cias", de autoria do Senador Francisco Ro
llemberg- oferecido pela Comissão, que c_o
cussão e votação, é aprovado; ln -Mensagem 
n<? 117/89 -"Do Senhor Pre_sidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Bonito-PE, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente __ a até 
80.848,170TN de julho de 1987,juntoà Caixa 
Econômica Federal"~ c_yjo relator, Senador 
Ney Maranhão, apresenta parecer favorável, 
concluindo por Projeto de Resolução. Colo
cado em discussão et votação, o parecer é 
aprovado. Dando prosseguimento à reunião 
o Senhor Presidente coloca em votação o re
querimento n~ 2/89; qUe visa convidar o Se
nhor Ministro da Fazenda, Mw1son da Nóbre
ga, a comparecer a esta Comissão a _fim de 
fazer uma exposição sobre o "Plano de Estabi
lização Econômica". Submetido à votação, o 
requerimento é aprovado. Requerimento no 
3/89, convidando o Senhor Paulo Mandarino, 
Presidente da Caixa Ec:onômica Federal, a 
prestar esclarecimentos perante esta Comis~ 
são sobre a "Politica Habitacional do País". 
Colocado em votação, o requerimento é apro
vado. Em face do adiantado da hora, o Senhor 
Presidente _comunica que os demais _itens da 
pauta (PLS 102/89, PLS 100/88, PLS 62189, 
PLS 103/89, PLS 60189, PLS 122/89-Comple-

mentar, PLS 37/89, PLS 116/89, PLS 57i89. 
PLS 73189, PLS 56189, PLS 86/89, PLS 
112/88, PLS 44189, PLS 161/89-Complemen
tar) serão apreciados numa pr6xíma reunião. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente declara encerrada a reunião, lavrando 
_eu, Dirceu Vieira Machado Filho, Secretário 
da CoiníSsão~- a presente Ata Que, lida e apro
vada, súá -assiriadá pelo Senhor Presidente. 
-...-senadbfRaimundo lira, Presidente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE 
INQCIÉRITO 

Destinada à "Avaliar os Prejuízos da Se
CIJ no Nordeste'~ 

·t2~ReUiúão,~ada 
em 16 de agosto de 1989 

Aos dezes.seis dias do mês de agosto do 
ano de mil_ noVecentos e oitenta e_ nove, às 
dez hQras~ n;;~, Sala número quatro, Ala Senador 
Nilo Coelho, Senado Federal, presentes os Se
nhores Senadores Teo_tônio Vilela Filho, Ç]1a
gas Rodrigues, Monsueto __ de Lavor, Hugo Na
poleão, Raimundo Ura, Ruy Bacelar~ Afonso 
Sancho, Cid Sabóia de CaiValho, Lavoisier 
Maia, Fernando Henrique CardoSo e Depu
tados Césa_r_~ls Neto .e. Ismael Wanderley, 
reúne-se a Cõrnissão Padamentar Mista de In
quérito, destinada a "avaliar os prejuizos da 
seca no [jordéste''. . _ 

Deharri de comparecer, POr motivo justifi
cado, os Senhores Senador João Lobo e De
putados CelSo Dourado, Paulo Silva, Gonzaga 
Patriota, Ubiratan Aguiar, Cássio Cunha Uma, 
Orlando Bezerra, Edme Tavares, Antônio Fer
reira e Moema São T~ago. 

Havendo número regimental, são abertos 
os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 
Teotônio Vilela Filho, que solicita, nos termos 
regimentais, a dispensa dct leitura da Ata da 
reunião anterior, que, logo apóS, é dada como 
aprovãda 

Em-seguida, _a Senhor Presidente comunica 
o recebimento do Ofício número 162, da Lide
rança do Partido da Frente Liberal, no Senado 
Federal, indicando o SelihOr Sehador Hugo 
Napoleão para integrar a Comissão, em subs
tituição ao .Senhor Senador Guilherme Palmei
ra, anteriormente-designado. 

Prosseguindo, _o Senhor Presidente conce
de a palavra ao Relator, Senhor Deputado Cé
.sar Cais Neto que emite o Relatório, nos ter
mos de Projeto de Resolução que oferece co- _ 
mo conclusão. 

Em discussão, o Senhor Presidente usa da 
palavra, oferecendo sugestões ao Relatório, 
_sobre o problema da seca no Nordeste, colhi
das ao longo dos trabalhos da Comissão, bem 
como através de diversas viagens e cantatas 
real@.dos pela Presidência sobre a região nor
destina. 

Em votação, é o Relatório aprovado, votan
do, com restrições, o S_enhor Senador Chagas 
Rodrigues. A Comissão aprova, ainda, as su
gestões apresentadas pelo Senhor Presidente, 
com o voJQfaYor.ável também do Senhor Re-
lator. _ - - -

Nada mais havendo a tratar;- encerra-se a 
rel,lil.ião e, para constar, eu, Helena Isnard Ac
cauhy Sarres dos Santos. AssiStentE: da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e içá à 
publicação. - Senador Teotónio Vilela_ Filho, 
Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Comissão /l)c_lQTJbid~ de analisar a pro- -
posta de emenda à Constituição n? I, de 
1989. ~ - ~ 

2• Reunião, realizada em 10 de agosto 
de 1989 

Às nove horas do dia dez de agosto de mil 
novecentos e_ oitenta e nove, na sala de reunião 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, na Ala Senador Alexandre Costa, com 
a presença dos Senhore~ Senadores Ff.3ricis
co Rollemberg, João Menezes, Leopoldo Pe~ 
re$, Roberto Campos, Mansueto de ,Lavor, 
Mauro Benevides, Cid Sabóia de CarvalhO, 
Moisés Abrão, Chagas Rodrigues, MaurfdO 
Corrêa e Márcio Lacerda, reúne-se a ComissãO 
incumbida de ana1isar a PrOposta de Emeriâa 
à Constituição n<? -1, de 1989. Deixam de com
parecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Alfredo Campos; Edison Lobão, 
João Lobo, José Paulo Bi.sol e Ça_rlos.Albr:rto. 
Havendo número regimental, o SenhOr Presi
dente declara abertos os trabalhos esclar_:ecen
do que a preSente_ reunião destina-s~ _a apre
dação do parecer do Relator, Senador Moisés 
Abrão, sobre a Proposta de Emenda à Consti· 
tulção no:> 1, de 1989, de autoria do Senador 
João Menezes e outros Senhores Senadores, 
que "Altera os prazos estabelecidos no § 6~ 
do art. 14, para desincompatibilização do Pre
sidente da República, dos governadores de 
Estado, do Distrito Federal e dos Prefeitos", 
Concedendo a palavra'à Sua Excelência para 
que prolate o seu voto. Após sua apresentação, 
concluindo pelo prosseguimento da tramita
ção da proposta, é o mesmo submetido a 
votação, sendo aprovado com 8 (oito) VOtOS 
favoráveis e 2 (dois) Votos c6htrári0s, dos Se
nhores Senadores Chagas Rodrigues e M~u
ricio Corrêa. Nada mais havendo a tratar,_·o 
SenhOr Presidente agradece a presença de- to
dos dando por concluídos os trabalhos da reu
nião. Lavrando eu, Paulo Roberto Almeida 
Campos, Secretário da Comissão, a presente 
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN-
QaERrrO . ~ -

Destlilada a '~'nvestlgar indícios de fi'au
de na importação e exportação de produ
tos e inswnos farmacêuticos, por Empre
sas Multinacionais, e os possíveis desdo
bramentos da atuaçio dessas empresas 
no Pais, indusíve a desnacionalização do 
set.or e a desmesurada elevação dos pre-
ços de medicé!trientos". · 
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('")Ata sucinta e circunstanciada da 6" Reu· 
nião, realizada em 5 de abril de 1989. 

('
1
') Ata sucinta e circunstanciada da 7• Reu

nião, __ realizada em 21 de junho de 1989 
("') Ata sucinta e circunstanciada da 8' R eu· 

nião, realizada em 21 de junho de 1989 

(''')-Serão_ publicadas em suplemento à presente 
edição. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE lN· 
QOÉRITO 

Destinada a apurar os conflitos de terra 
existentes no Pais. 

6' Reunião, reaiJzada em 9 de agosto de 
1989 

AI:Js nove dias do mês de agosto do ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, às dez 
horas e vinte minutos, na Sala número quatro, 
Ala Senador Nilo Coelho, Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Odac::ir Soares, 
Leite Chaves, Carlos Patrocfnio, Mansueto de 
Lavor e Severo __ Gomes, reúne-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a "apurar 
os conflitos de terra existenteS no País". 

Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadores Aluízio Bezerra, 
João Menezes, Teotônio Vilela Filho e Jamil 
Haddad. 

Havendo número regimental são abertos os 
trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 
Odacir Soares, que soliCita, nos termos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reu
nião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Necessitando o Senhor Senador Leite Cha
ves. Relator da Comissão, se ausentar em vir
tude de outros compromissos, o Senhor Presi
dente designa o Senhor Senador Mansueto 
de Lavor para funcionar como Relator ad hoc. 

Em seguida, o Senf':ior Presidente esclarece 
que a presente sessão destina-se ao -depoi
mento do Arcebispo Dom Luciano Mendes 
de Almeida, Presidente da Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil- CNBB, convidan
do-o para tomar assento à Mesa. 

Após o_ juramento, Dom Luciano Mendes 
de Almeida, em sua explanação, analisa o pro
blema dos conflitos pela posse da terra, enfati
zando que, a grande dimensão territorial do 
Brasil, muito contribui para essas ocorrências. 
Cita, também, a estrutura de ocupação, de 
aproveitamento e de mecanismo de produção 
dessa terra, dizendo da necessidade de im
plantação, em nosso Pals, de uma Justiça 
Agrária. 

Durante as interpelações, usam da palavra 
os S.enhores Senadores Odacir Soares, Carlos 
Patrodnio e Mansueto de Lavor. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Helena lsnard Ac
cauhy Sarres dos Santos, AssiStente da COmis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
publicaçao, juntamente com o apanhamento 

--taquigráfico dos debates. - Senador Odacir 
Soares, Presidente. 

Al'IEXO À ATA DA 6• REUNIÂO DA 
COM/SSÁO PARLAMENTAR DE !NbK/.t.· 
RITO DESTINADA A APURAR OS CON
FIJTOS DE TERRA EXISTENTES NO 
PAIS,REALIZADAEM9DEAGOSTODE 
J989,ÀS 10 HORAS E 20 MINUTOS, DE· 
POIMENTO DO ARCEBISPO DOM W
C/ANO MENDES DE AU1EIDA, PRESJ. 
DENTE DA CONFERÉNC!A NAOONAL 
DOS BISPOS DO BRASIL-'- CI'IBB, QUE 
SE PilBUCA COM DEWDA AUTORIZA· 
9\"0 DO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO, SENADOR ODACIR SOA· 
RES. 

Presidente: Senador odacir Soares 
Vice-Presidente: Senador Mansueto de La-

socieda-de sofre esses..conflitos, também estão 
aqui relatados. f.o\as eu, de.Yiva voz, me pronti
fico, não s6 a responder as perguntas mas, 
tarnbém·,--a focalizar o tema na perspectiva de 
que vem, justamente em mim, o desejo de 

-c-olaborar com os trabalhos desta Comissão. 

O SR. PRESiDENTE (bdac~ Soares) ..:_ 
~radeço a_ Dom Luciano, e_ ~mQs in_!egfiu 
aos tral:iãlhõs da CP! o documento._elaborado 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
siL - -

lnicialmffite, CoÕ.siderando as grandes ex
periências das dioceses cat6Ucas brasileiras 
nesse ~inpo ~_porque está Vivendo a probiê~ 
mática da terra in loco, isto é, nas diversas 
partes do Brasil, desejava indagar de S. Em• 
quais são, a seu ver, isto é, do ponto de vista 
da experiência da Igreja, quais são as princi
pais causas dos conflitos, e que remédios a 

vor 
Relator: Senador Leite Chaves 

- sociedade brasileira poderia produzir no sen-

(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico) 

O sR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Ha· 
vendo número legal, dedarq aberta a reunião, 
--Solicito ao nobre depoente Dom Luciano 

Mendes de Almeida que faça o juramento de 
praxe. 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
-Juro, sob palavra de honra, dizer a verdade 
do que souber e do que me for perguntado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Concedo a palavra a D. Luciano Mendes de 
Almeida 

O SR. D. LUCIANO MENDES bE ALMEIDA 
- Em primeiro lugar, gostaria de agradecer 
esta convocação, e também lembrar a impor
tância, cada vez mais percebida pela popula
ção, das questões lig_adas aos conflitos de ter-
ra. . 

-Acho que já é do conhecímento da Comls
são Parlamentar de Inquérito, _CPI, aquilo que 
nós diríamos a síntese estatística desses con
flitos no campo do Brasil em 1988, Na quali
dade de membro da CNBB, não sou direta
mente afeito e ligado às questões relativas à 
terra, mas, pela importância que elas vieram 
tomando, creio que hoje nenhum brasileiro 
pode se omitir, e menos ainda a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, uma vez que 
são inúmeras as dioceses nas quais, hoje, há 
~ves conflitoS- de terrãs ,e g_raves injustiças 
que os seguem. 

Sabendo dos trabalhos aqui da Comissão 
- Parlamentar de Inquérito e da abertura da sua 

convocação para vários setores da sociedade, 
go-staria - com vontade de servir - que o 
Sr. Senador Presidente, ou quem por ele for 
designado, me dissesse quais são as áreas 
de maior interesse nessa exposição, para que 
eu possa vir ao encontro, diríamos assim, do 
ponto de convergência de toda essa Comissão 
Parlamentar de lnquérito. Naturalmente, dei
xaria aqui toda parte de estatísticas e relatórios. 
Toda essa docwnentação já se encontra ar
quivada, no entanto, trata-se somente _de con
firmá-la. Se, por acaso, não estivesse arqui
vada, questão de número, não precisariam ser 
lidos; questão também das formas como a 

tido_de eliminar, de evitar, esses conflitos? 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
- Agradeço a pergunta e creio que ela nos 
coloca na perspectiva de três elementos. 

Em primeiro lugar, estamos no Brasil, um 
PaíS grande. Se_ estivéssemos hoje na Suíça, 
rio Liechtensteiii, na-Béfgíca ·ou na Holanda, 
não teriamos esse tipo de problema Desse 
modo, há um pressuposto, que é o fato de 
sermoS cidadãoS-de uma pátria que hoje ainda 
tem muita terra, ciflrial, sabe-mos que são ·a 
milhões, 45 r mil km2• 

Em segundo lugar, essa terr~_!lãO está ainda 
stificieiltefuente habitada e trabalhada. Então, 
a segunda questão que se coloca, neste Brasil, 
é a -estrutura de ocupação, de aproveitamento 
e de mecanismos de produção dessa terra. 
Então, esse fato suscita a nossa atenção por~ 
que, pelas estatisticas e estudos feitos, vemos 
que há não só uma terra grande mas uma 
ten;:a desigualmente distribufda Enquanto 
que, aproxirna_damente, 1% dos proprietários 
de terra nó Brasil, têm 46% da terra brasileira. 
Isso mostra uma desigual distribuição. 

Em terceiro lugar, sempre nessa primeira 
faixa de consideração sobre os pressupostos, 
essa terra_, ao invés de ser melhor distribuída 
recentemente, ela foi até aumentada, no que 
nós poderíamos dizer, a propriedade desse 
1%. Segundo levantam_entos feitos nos últi
mos 5 anos,· 90:"milhões de hectares fóràm 
a"crescidos ao conjuntÕ dos latifúndios, ·quan~ 
do, segundo o Plano Nacional de reforma 
agrária, seriam suficientes para uma reforma 
agrária, 47 rnü!lões de hectares. Temos, eiitão -
que, o chão necessário para a Reforma Agrá
ria, não s6 não foi utilizâdo para esse fim, mas, 
duas vezes, esse mesmo chão, essa mesma 
área foi o tot~- de acréscimo ao latifúndio. 

Então, quero dizer que há um pressuposto 
a esSes conflitos, qUe é uma naçãO precisando 
de distribuição, não a tendo e agravando essa 
falha nesses _últimos anos. 

O segundo aspecto é _a perspectiva de Unia 
reforma agrária Ela não é apenas o desejo 
de uma parte sofrida da população, mas ela 
foi sempre trabaJhada na vida constitucional 
do nosso País.-Tínhamos o Estatuto da Terra. 
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como hoje temos a COnstituição, estabelecen
do princípios para efetivação de uma reforma 
agrária. Então, à não Cumprimento dessa me
ta representa não só uma omissão; mas uma 
frustração, porque se o Senhor Presidente da 
República, se os nossos representantes no Se
nado e na Câmara a~undam à Nação a sua 
vontade efetiva de realizar uma reforma agrá
ria, é claro que isso cria uma expectativa, ba
seada na justiça, não é um_ ato de munifi
cência. Mas é, realmente, o cumprimento de 
um dever assumido pelos nossos represen
tantes. 

Creio que temos que perceber esse fator, 
que não é s6 um fator psicológico, mas é 
a criação de um fundamento de direito. Não 
só a lei existe, mas a vontade daqueles que 
a votaram, e a declaração quando foi do lança
mento do Plano Nacional de Reforma Agrágia 
- e eu estive presente naquela ocasião, em 
que o Senhor Presidente da Repóblica anun
ciava que o Plano Nacional deveria atender 
a um grande número de famílias. Nós nos 
lembramos daqueles números na época, 
quando foi lançada essa reforma agrária por
que parecia que ela havia de atender à deman
da e às aspirações da nossa população. 

Infelizmente, não foi Isso que aconteceu 
porque a reforma agrária fol insuficientemente 
apUcada. Na promessa e na proposta governa
mental, vemos ai alguma coisa que levantou 
a esperança do nosso povo, haveria neces
sidade de atender a uma grande parte da po· 
pulação -eram 12 milhões de brasileiros 
que estavam esperando esse assentamento. 
lnfelizmente,lsso não aconteceu._ Hoje, é muito 
pequena a realização: Se formos ver a· capaci· 
dade e a área, o Projeto de Reforma Agrária 
em execução, atingiu· apenas 4 milhões de 
hectares, quando a proposta era de uma desa· 
propriação muito maior em vista dos assenta· 
mentes. A área, com emissão de posse, até 
fevereiro de 1989, foi de 1 milhão e 900 mil 
hectares. o que representa apenas 6,85% da 
meta governamental para o período de 85 a 
88. A área realmente desapropriada até 31 
de dezembro de 1988 foi - como dizíamos 
- de 4 milhões e pouco mais de hectares. 
o que representa apenas 14% da meta gover· 
namental para o período de 85 a aa -

Diriamos. portanto, que houve 86% de frus
tração. Isso é uma coisa muito séria, é o mes
mo que dizermos a uma populaçao que ela 
terá casa. A população, então, espera durante 
3 anos, e só 14% têm promessa e s6 6% 
tem efetivação. Então, temos que levar isso 
para o campo, para a reaJidade terrível hoje 
que é a expectativa. Então, a realidade do con
flito deriva, em primeira instância, de um pres-
suposto que é a injusta distnbuição da terra 
Em segundo lugar, ela deriva de uma expec
tativa acompanhada de frustação. A mesma 
coisa que disséssemos a alguém: por favor, 
entre na fila da carne, daqui a algumas horas 
a senhora será atendida. E passam-se oi{dias, 
ela acampa na porta do açougue, e não acon
tece nada. 

Então, a meti ver, houve - se é possível 
dizer assim -uma proposta que criou expec
tativa, que não foi atendida, e gerou frustração. 

_ Em terceiro lugar, não somente a reforma 
aglária não foi atendida, mas, como nós vi
mos, infelizmente, o latifúndio foi beneficiado. 
lndusive, na forinulação-da Constituição de 
5 de outubro de 1988~ infelizmente, perma
nece a questão da proâutividade. 

Todos nós creio, temos que estar de acordo 
que é ponto importante para o Brasil produzir, 
que a terra seja produtiva. Ninguém está con
tr~ a produção. A que~o é que a propriedade 
produtiva- está no art. 185, quando diz que 
a propriedade produtiva é insuscetível de desa
propriação - estabelece uma prioridade do 
critério de produção sobre o critério de digni
dade da pessoa humana e, portanto, de valo
res sociais. Acho_ que deve haver um casa
mento entre os doiS critérios, beneficiar a gro
dução, mas não lesar o Jawador. E dou um 
eXemplo. Quando se faz uma reforma agrária, 
convida-se um habitante do Nordeste, ou de 
uma área superpovoada de algumas das situa
ções de Mato Grosso do Sul, ou São Paulo, 
e faz-se com que ele tenha terra na Amazônia. 

Isso cria um problema social muito grave, 
porque esse homem tem famllia, tem mãe, 
tem laços e raizes que são mais importantes 
do que critérios de produtividade. 

Em -segUnCIOIUgar, creio que não abando
namos à ·crttério de produtividade quando 
atendemos as demandas sociais, porque o ho
mem suficientemente atei1.flldo e respeitado 
na sua dignidade vai se tornar, também, um 
cidadão capaz de contribuir para a produção. 

De modo que isto não foi suficientemente 
considerado pela nossa Constit:Wçáo, de que 
há, em termos de produção, uma expectativa 
de produção maior no momento em que hou* 
ver um assentamento com resposta às de
mandas sociais. 

Então, creio que estes três fatores, conver~ 
gindo, explicam uma insatisfação, um desgas
te muito grande da população, e, por isto mes
mo, uma vontade de ver atendida esta reivin
dicação. 

Então, passamos ao segundo ponto. Qual 
é,_em ú.ltima anáJise, a causa desses conflitos 
sociais, e especialmente das ocupações assim 
chamadas? Sabemos que são, hoje, nume~ 
rosas essas ocupações. Queria lembrar, aqui 
no depoimento, uma quantificação desses ti~ 
pos de invasão, que chamamos mais freqüen
temente de ocupações, enquanto que são nó
meros elevados. Naturalmente não posso es~ 
tabelecer por mim mesmo esses índices, es
tou me vaJeridO da publicação Conflitos no 
Campo, Brasil, 1988, que ê elaborada e publi
cada pela Comissão Pastoral da Terra, na sua 
publicação de abril de 1989. 

Essa Comissão tem ligação direta com a 
CNBB, e, portanto, confiamos no resultado. 
Mas, naturalmente, também temos que nos 
valer dessas estatística, enquanto são elabo
radas por aqueles que trabalham nesta área. 

No quadro gera] dos conflitos de 1988, te
mos que os conflitos de terra envolveram 621 
áreas, com 403 mil e 733 pessoas envolvidas, 
e cobrindo 156 milhões, 866 mil e 237 hec
tares. 

E, nessa área houve diversos assassinatos, 
infelizmente, 102, e 153 ameaças de morte, 

sendo que 68 coin tentativas efetivas de assas
sinato. 

Isto nos faz pensar que, neste momento, 
aquela reivindicação desgastou a tãi Ponto as 
populações - que envolvem, portanto, aqui, 
mais da metade de-milhão de pessoas- que 
exige um atendimento por parte dos nossos 
representantes aqui do Legislativo, e muito 
também dos nossos representantes na parte 
executiva do País, para preverem essas situa
ções. Porque uma coisa é a reivindicação pro-
jetada, O!ltra cQisa é ela já encetada, empreen
dida, o que supõe- deslocamento de popula~ 
ção, acampamento, insatisfação. E o_ que é 
pior, as repressões. 

Temos, nesta mesma publicação, Estado 
por Estado, apresentado na descrição dos 
seus conflitos. E vemos qlié há uma violência 
enorme, número de conflitos, despejos Judi
ciais, expulsões. 

Para que tenham noção desses _dados, em 
19_88, dos 621 conflitos de que falávamos, 
houve 2 mil 387 despejos judiciais; tivemos 
3 mil932 expulsões. E, houve, então, também, 
9 mil 399 tentativas de expulsões; tivemos 3 
mil 402 ameaças de expulsão, destruição de 
roças, de cercas, de casas. 1.024. O que criou 
um estado quase que de beligerância dentro 
do País, enquanto que a repressão armada 
e a defesa armada das propriedades, realmen
te, atentou contra a situação de centenas de 
milhares de pessoas desprovidas, desarma
das, e na expectativa de um atendimento legal. 

De modo que, fechando um pouco a res
posta dessa primeira pergunta, eu diria que 
a nossa expectativa está não tanto na linha 
da repressão, e_ do abrandamento da repres
são, que menos depende de nós, mas na linha 
da ação legal, na linha da cobrança das pro
postas constitucionais, e na linha do encami
nhamento dos instrumentos jurídicos e admi
nistrativos para responder à demanda deste 
povo pacífico, que verdadeiramente está na 
ocupação, desejando não ficar naquela terra 
onde ele está, mas simbolizar e significar o 
desejo mais sério, que é de contar com a ação 
do próprio Governo no estabelecimento defi
nitivo e para uma transformação desta pre
sença numa presença produtiva, que venha 
a beneficiar não só essas famílias, mas, a pró
pria vida nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Vou 
formular a V. Ex' apenas uma pergunta a mrus 
e, em seguida, passar a paJavra para o nosso 
Relator ad hoc, o Senador Mansueto de Lavor, 
e para o Senador Carlos Patrocínio. 

V. Ex' fixou muito bem essa questão da terra, 
da área fixa. Não se faz reforma agrária sem 
terra, evidentemente. E, portanto, no Brasil 
não se pode fazer reforma agrária sem se de
sapropriar, porque a terra tem hoje os seus 
proprietários. 

Essa questão_ da propriedade produtiva, que 
foi· estabelecida no art. 185 da Constituição, 
que torna a propriedade improdutiva insus
cetível de desapropriação, a meu ver r esse dis
poSitivo seria uma letra morta na Constituição. 
Porque os grandes latifúndios não consegui
riam preencher os requisitos da função social 
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Não conheço nenhuma grande propriedade 
agrícola no Brasil, nem latifúndio, que esteja 
conseguindo desenvolver plenamente, hoje, 
os requisitos do art. 186, relativos à função 
social. Porque no aproveitamento racional e 
adequado, por exemplo, deveria prever, num 
prazo relativamente médio, o aproveitamento 
total, ou pardal, resguardadas as questões de 
proteção ~mbiental, prote.ção ecológica, pro
teçâo do ecossistema ele não conseguiria 
atender ao aproveitamento radonal da grande 
propriedade. ___ _ 

Isto é, acho que essa questão da proprie
dade produtiva, que restringe o efeito da desa
propriação, dificilmente seria objeto de l..lf'na 
proteção constitucional porque nenhuma pro
priedade no Brasil, por rnais bem-desenvolvida 
que seja, nenhum latifúndio no Brasil, preen
cheria esses requisitos, 

Eu queria fazer duas perguntas a V. ~. 
porque a atuar C:onstitufção predsa ser com
plementada. precisa ser regulada, por uma le
gislação- ordinária e por uma Jegislas;ão com
plementar. 

Sabemos que os conflitos de terra conti
nuam a ocorrer nos diversos pontos do Pais, 
e a Comissã_o Pastoral da Terra tem feito pes
quisas e levantado estatísticas neste sentido. 
Continuam a o<::orrer em decorrênda dessa 
situação injusta no campo, evidentemente, a 
falta de a<::esso do trabalhador rural à proprie
dade. 

Mas, como causa disso nós_ temos os crimes 
insolúveis, porque a ação policíal e a ação 
da própria máquina do Poder Judiciário não 
se faz de maneira adequada e de maneira con
seqüente. A Constituição Federai prevê, no Ca
pítulo da Segurança Pública, no art. 144 as 
abibuições deferidas à Policia Federal. 

Diz o inciso f do art. 144 o seguinte: 

"São atribuiÇões da Polícia Federar: 
apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de 
bens, serviços e interesse da Ciníão ou 
de suas entidades autárquicas e empre
sas públicas, assim como outras infra
ções, cuJa prátiCa tenha repercussão inte_
restaduaJ ou internacional, e exige a re· 
pressão uniforme segundo se dispuser 
em lei:' 

Perguntaria a V. Em• se, no cãmpo estrita
mente policial, no campo da policia judiciária, 
no campo do inquérito judicial, se viesse a 
lei e dispusesse que as infrações vinculadas 
aos conflitos de: terra dos quais resultam mor
tes, se seda de bom alvitre que elas fossem 
entregues à Policia Federal que _elaboraria o 
inquérito policial e _exercitaria a atiVidade de 
investigação e de inquérito? -

A outra pergu'nta - apenas para que V. 
Erri• possa resPonder às duas juntas - é se 
nesse mesmo campo, __ a instituição e~_justiç~ 
agrâda específica, especial, se ajUâariam no 
campo da apuração dos conflitos? Evidente
mente, que as causas deveriam ser objeto de 
outras preocupações. Se a fnstitutção de uma 
justiça-agrária também ajudaria a resolver es
sas questões, conforme acabo de colocar a 
V.Ern9 

O SR. D. WCIANO MENDES DE AJJ.1EJDA 
- Agradeço multo as perguntas e gostaria 
de me colocar na mesma perspectiva. En· 
quanto a letra do art. 185 que fixa a proprie
dade produtiva - e a alguns parece que isSO 
toma impraticável a reforma agrária - pode
ria, de fato, essa letra ser salva no sentido 
trazido pelo Sr. Presidente, de que raras seriam 
as pesSOas Ou áS-ehtídades <::apazes de atender 
aos requisitos chamados assim, das exigên
<:ias sociais que acompanham a legislação re· 
ferente à propriedade produtiva. 

Acho que é uma perspectiva sadia e que 
sana ta:mhém aquela aparente decepção cda
da no momento em que a votação não atingiu 
a propriedade produtiva. Também, a esse pro· 
pósito, gqstarla de dizer que não hâ nenhuma 
sanha, nenhuma agressão contra a proprie~ 
dade produtiva: Apenas, dentro da justa_ açáo 
do leg!§lador, pensava-se que, en-t_alguns ca· 
sos; o <:ritério social podia ser superlor ao crité
rio da produção. 

Portant;, não é dizer: " ... toda Propriedade 
produtiva a ser desapropriada" ... Isso nunca 
passou na cabeça de ninguém. Mas, em al
gum caso maior, quando antigamente na Le
gis12lção do Estatuto da Terra se previa o ver· 
-dadeiro conflito social que Se pudesse pesar 
na balança, apesar da natureza produtiva que, 
muitas vezes, é minimamente produtiva. E até 
mesmo, é s6 de fachada produtiva, como nós 
veMos: algumas cabeças, de longe, etc. Então, 
se queria privilegiar o aspecto social. 

Mas, estou de acordo com o Sr. Presidente 
no sentido de que é possível salvar a intenção 
do social, mesmo sem modificar a atual reda
ção da Constituição. Por outro lado, a pergunta 
é - mas desde que se privilegiasse, sempre. 
por leis- complementares - a dimensão do 
social que é maior do que a produção mas, 
àe5de que a produção esteja a serviço do so
cial. Mas penso que estamos plenamente de 
acordo a__ esse respeito. 

A segunda pergunta é, se na experiência 
dos contatos tidos na CNBB, podia se trazer 
uma reflexão a respeito da Polícia Federal. Cfa
ro, que o apreço pela Polícia Federal é muito 
grande - inclusive_ n_q passado desses dez 
anos J.enho podido_ acompanhar muitas dlli
gêndas da Polícia Federal que vieram supl~ 
mentar, C:orrigTr e sanar deficiências das poli· 
das estaduais e locais - porque, nós sabe
mos, que quando há casos de violência ou 
repressão não raro, as pessoas do lugar, estão 
muito envolvidas. Porque, a policia local per
tence a uma famí1ia local que pode ser alvo 
de agressões, de atentados, de corrupção. En
tão, é claro, que a Polícia Federal vem Isenta 
à área:: E pode flSc:alizar, melhor, para ver se 
todo inquérito e os diversos passos de_ um 
processo ou de uma averiguaçáo foram bem 
levados, e não tem aquele efeito, digamos. 
ae retomo quase da agressão sobre a própria, 
polícia nem tentativa de corrupção, porque 
são ações muitO rápidas e comandadas. 

Mas, gostaria de mostr:~r ~mbém ... 

O~SR. PRESIDENtE (Odacir Soares)- D. 
Ludã-n:o~·-permita-me uma intervenção. Outra 

importância seria o ·ca:rãter de uniformidade 
do processo de apuração? 

O SR. D. LUCIANO MENDES DEALMEIDA 
--Sem dúvida a1guma. Só que eu gostaria 
de lembrar o depoimento do Ministro Paulo 
Brossard. mais ou menos no dia 15 de maio 
de 1986, quaitdo ped~ em nome da CNBB, 
a intervenção da Polícia Federal no caso Padre 
Josimo Moraes Tavares. S. EX me respondeu 
que a Polícia Federal não tinha contingente 
para atender a todos os lugares do País onde 
fosse necessária sua presença e que o caso 
em tela deveria se valer, em primeira instância, 
das polícias e das forças, digamos, de averi-
guaç-ão local. _ _ 

Isso está consignado em vários jornal!? da 
época - e ainda li, na semana passada, em 
depoimento que fiZ em Goíânia, autuando a 
União, pedindo ressardr'nento de dailo:fpara 
a mãe viúva do Padre Josimo que nã.o tinha 
economia pr6pria para viver - naturalmente, 

__ t~m Que contar com a amizade de todos nós 
- mas, naquela época, o Ministro disse: a 
Polícia federal é c:hamada a intervir, mas não 
pode, porque não tem contingente. 

Então, é claro que no momento em que 
se estabelecesse - e creio que vale a pena 
estabelecer responsabilidades para a Polícia 
Federal e, em decorrência, se estabelecesse. 
tainbém, condições de presença: destaca· 
menta, possibilidade de deslocamento, verbas 
para iSSCi;ãtendimento <::oerente. 
Lembro~me de uma vez em que a Polícia 

Federal ficou 15 dias num lugar, sem poder 
entrar em contato com a própria família, sem 
ter condições melhores de salário, sem ter 
alojamento conveniente. Então, todas essas 
são também questões humanitárias que deve~ 
mos-considerar. 

Quanto ao segundo aspecto que V. E.x!'le
vantava, eu gostaria que_ formulasse melhor 
a questão da ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A 
questão da instituição, no Brasil, de uma Jus
tiça Agrária 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
- Sim, a Justiça Agrária. Então, gostaria de 
dizer que sempre me inscrevi no número da· 
queles que gostaríam de ter urna Justiça Agrá
ria .como há uma Justiça Trabalhista. Mas, o 
problema não está em saber em que capítulo 
do livro vem a Justiça, mas que ela seja apli~ 
cada. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Oaro. 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
- Então, se n6s temos uma Justiça genérica 
que pode ter os instrumentos para atender 
às demandas dé\5 causas agrárias, não é tão 
importante que haja uma Justiça Agrária. Mas, 
se vemos que há uma espécie de inflação 
de trabalho na justiça mais ampla e haveria 
um benefício em destacar uma ação judiciária 
competente para o campo agrário, é claro que 
isso seria muito benvindo, desde que, como 
(oi_a consideração para a Polída Federal, hou~ 
vesse também um instrumental jurídico e or-
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çamentário como também a capadtação das 
pessoas para Isso. 

Quero que saibam, que na área de Rio Bran
co há um julz. .• 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - .. : 
federal. 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE AL'IEIDA 
-De modo que é pouquíssimo para atender 
a uma série de situações que lá estão - e 
não é qualquer pessoa, que se forma nesses 
lugares para atender a eles - ou que aceita 
ir para lá quando, no território nacional, há 
outros lugares onde possa cada um cuidar 
de sua família, da educação de seus filhos. 
Então, não é fácil, no campo médico, no cam· 
po sanitário, no campo educacional, no cam
po judiciário termos também pessoas desape
gadas e decididas a exercer sua função, em 
vista de um bem comum, com o sacrifício 
das próprias vantagens de permanência nas 
áreas onde, com_ a sua própria habilitação, 
podem ter melhor condição de levar à frente 
sua família e também radiação do seu tra
balho. 

Então, aqui, há wn caso mutto sério que 
é o Brasil assumir o Brasil. E nós não temos 
o Brasil das grandes cidades beneficiadas e 
o Brasil das periferias abandonadas. Porque 
a Ie~ muitas vezes, é uma lei morta, como 
V. ~ disse em outro contexto, ainda hoje. 
Creio que, às vezes, as leis são muito bem 
feitas, mas não têm condições de serem efi
caunente cumpridas. 

Então, é claro que, em se estabelecendo 
uma Justiça Agrária, é preciso também que 
se recompense, convenientemente, aqueles 
que vão trabalhar nas fronteiras do País, no 
interior do País e que tenham condições de 
melhoras de salário, para compensar aquela 
situação mais difícil que enfrenta e, sobretudo. 
que tivessem também o apoio da Polícia Fede
ral e das instituições nacionais, para exerce
rem, de modo isento, a sua missão. 

Sabemos, que uma coisa é a pessoa morar 
na cidade ou num condomínio fechado; outra 
coisa é ela atravessar todo dia as ruas; onde 
há pessoas que podem colocá-Ia numa alça 
de mira e nunca, depois, ser averiguado, de 
quem foi rea1mente a responsabilidade do cri
me. 

Temos aqui um levantamento completo de 
caso por caso, para saber quais pessoas foram 
realmente - depois de terem sido assassi· 
nadas -, cobertas com o encaminhamento 
de julgamento competente. São pouqufssi· 
mos. Então, é claro que ninguém quer ser, 
além de mártir por servir, mártir por dar a 
vida, vítima de uma bala, reabnente fruto des
ses assalariamentos que são deletérios aqui 
no Brasil, mas que, infelizmente, "fazem lei 
neste faroeste do Brasil". 

O SR. PRESIDENTE (Odac~ Soares)- O 
fato, D. Luciano, é que as Justiças Estaduais, 
conforme o senhor colocou, não referente~ 
mente a elas, mas da inflação dos processos. 
Elas vivem inflacionadas por processos os 
mals diferentes. E nesse caso das ocorrêndas 
criminosas no campo1 como não há uma prlo-

ridade para os processos, não há uma legisla
ção que p·rlortse esses processos, creio que 
a instituiÇão de uma Justiça especializada po
deria facilitar a solução desses problemas. 
-- No caso de Rio Branco, que o senhor lem
brou muito bem, é mais grave ainda Temos 
um Juiz Federal em Rio Branco que é, simulta
neamente, do Estado do Acre e de Rondônia 
Ele passa uma semana em Rio Branco e uma 
sem~na em Porto Velho. Na própria esfera 
da Justiça do Trabalho temos, por exemplo, 
os Tribunais de Trabalho da região Norte, cu
jos Procuradores moram no Sul, os processos 
vêm por malotes para que eles se pronunciem 
nos processos, 

Isso acontece no campo da Justiça do Tra
balho, na esfera da Segunda Instância, onde 
os Procuradores falam nos proçessos; na Pri
meira Instância a Justiça 00 Trabalho é salva 
porque o Ministério Público não fala. 

Passo agora a palavra ao nobre Senador 
Carlos Patrocinio. 

O SR. CARLOS PATROdNIO -Muno obri
gado. 

Não teríamos muito a comentar a não ser, 
mais uma vez, congratular-me com os dirigen
tes desta Comissão pelo momento oportuno, 
ao convidar para vir aqui S. Ex' Revm• D. Lucia
no- Mendes que, evidentemente, é um dos 
ma~ enteit.QidQs _em conflitos de terras em 
nosso País, principalmente pela posição que 
ocupa frente à CNBB e, evidentemente, por 
sua _ligação à Pastoral da Terra, 

Gostãrfaffios de dizer que a essa altura, após 
ter ouvido as autoridades mais competentes 
nesta matéria de conflito de terra, já temos 
a' nosSa opinião formada. Evidieriúimente, D. 
Luciano nos deu wna verdadeira aula do que 
ele conhece, do que pensa e do que apresenta 
como solução para esses reais problert;~as. Es
sa também é a preocupação dessa Comissão, 
é a preocUpação do Congresso Nacional. A 
lei já foi discutida e inserida na Cal't?l promul
gada a 5 de outubro de 1988. Cabe a nós, 
de agora em diante, dar as diretrizes para que 
atenuemos esses conflitos de terra em nosso 
País. 

Assim, gostaria de cumprimentar D. Lucia
no por sua brilhante exposiÇão e, aproveitando 
a oportunidade, também dizer que sou da terra 
do Padre Josirno Tavares, a S_enhora sua mãe 
deve morar ainda em Xambioá. 

O SR. D. LUCL'.NO MENDES DE ALMEIDA 
- Em_São Sebastião do Tocantins. 

OSR. CARLOS PATROONIO- É a nossa 
região. E temos sentido que, felizmente, os 
conflitos de terras, naquela região têm dimi
nuído. Tem havido ação, embora não efetiva 
da Polícia Federal, mas temos tido as suas 
investidur~ lá, e os dados que nos traz devem 
coincidir com aquilo que tenho presenciado 
naquel~ região. Felizmente, temos mais calma 
agora, evidentemente que muitos pagaram 
com suã vida, como o Padre Josimo. 

Gostaria também de dizer que, como V. Ex" 
R~vm~ assegura, nos últimos cinco anos 96 
milhões de hectares foram incorporados aos 
latifúndios. Quero dizer que a experiência que 

tenho na região, que no passado havia milha
res e milhares de proprietários de terra- che-
garam quando a terra era devoluta, trabalha
mm a terra, pequenos pedaços de terra, po_u
cos hectares -que as venderam para procu
rar outros campos, hoje adentraram as matas 
do Pará, Onde a terra _é muito mais barata. 
E isso fez. com que os grandes fazendeiros 
do Sul do País sejam hoje os poucos proprie
tários daquela região do Norte do Tocantins. 
Não estou querendo justificar, mas q!Jero dizer 
que, normalmente, aquele que trabalha a terra 
pequena acaba por vendê-la para ir à procura 
de terra mais barata para tomar a fazer umá 
nova aventura. EsSe é um dos motivos que 
levam a incorporar-se alguns milhões de hec~ 
tares ao latifúndio. 

Gostaria de fazer uma pergunta a D. Luciano 
Mendes. Lemos em duas publicações conse
cutivas da revista Veja reportagem sobre o Pa
pa Pau1o II, e parece~me que o Sumo Pontífice 
haveria dado um puxão de orelhas em D. Pe-
dro Casaldáliga, em que pé ficou essa situa
ção? O. Pedro ainda é um grande colaborador 
da CNBB nesses dados de_ conflitos de terras? 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
-Em primeiro lugar, na pessoa do Senador, 
agradecer também, é claro, o trabalho desta 
Casa e, especificamente, o da Comissão Parla
mentar de Inquérito que esperamos seja o re
sultado não só positivo, mas encaminhado em 
tempo hábil, porque há um desgaste muito 
grande, sabemos quantas pessoas têm tido 
sua saúde prejudicada pelas condições desses 
acampamentos, pelas grandes migrações do 
Território Nacional, pelas decepções, doenças 
e tudo mais. Então, queria, na sua pessoa, 
aqui prestigiar todos os Membros desta Casa, 
especialmente os desta ComissOO e Congratu
lar-me também com o trabalho que vai sendo 
realizado, que não posso conhecer no seu por· 
menor, e que, acredito, é fruto -de uma grande 
vontade de vir ao encontro dessa demanda 
nacional de quase lO milhões de pessoas ou 
um pouco maís. 
· c:reioÜmbêm qUe se a reforma agrária pre· 
vista no Plano Nacional de Reforma Agrária 
tivesse stdo efetivada, hoje teríamos um Brasil 
muito mais tranqüilo, muito mais feliz, porque 
ninguém estava pensando em ocupar terras 
produtivas, mas apenas que se encontrassem 
soluções. 

Ainda apelo para ver se a Comissão Pada· 
mentar de Inquérito pode iocentivar, de algum 
modo, os munidpios. Porque uma reforma 
agrária a nível municipal é mais fácil; o prefeito 
conhece as peSsoas, pode colocá-las em si
tuação melhor, efas têm o relacionamento lo
cal. Vejam, se tivéssemos no Brasil4 mil muni
cípios mais ligados à questão de terra e pudés
semos colocar, digamos, nada mais nada me
nos do que 20 famílias em cada município, 
já assentadas, teríamos 80 mil famílias por 
ano assentadas, mas com condições de pre
sença bem acompanhada. Se multiplicannos 
isso por 4 ou 5 anos que temos aí, vejam 
que resultados teríamos para tranqüilizar um 
pouco a expectativa da população. Não seria 
ainda uma resposta completa, mas há muni-
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cípios que poderiam assentar 1 O famílias por 
mês. Teríamos quase 100 fam[]ias por ano 
assentadas e com a colaboração da popu
lação local, das instituições não governamen
tais. dos apoios internacionais. Teria sido uma 
belíssima ação. 

Então, quero lhes dizer que acredito na pos
sibilidade de um assentamento pacífico e or
ganizado, inclusive investindo na dimensão 
municipal. 

Em relação à colocação do Sr. Senador, 
também é verdade _que, para nossa informa
ção, tem havidQ uma dimlnuiçã_Q_Qe~es con· 
flitos, mas isso por duas razões, porque o povo 
está mais organizado. É meUs difícil, digamos 
assim, agredir 50 famílias unidas do que agre
dir 50 famílias desunidas. Então, a organiza
ção popular é uma conquista que devemos 
reverenciar e ver nela um caminho democrá
tico, mas também que é uma explicação. 

Quer dizer.._ não é diz:,e( que a ação judicial 
melhorou, ou a ação governamental foi mais 
eficaz, mas é que o pessoal se organizou. De 
modo que, saudamos a diminuição da agres
são, mas vemos aí, ainda, uma necessidade 
de ação dos organismos e das instituições 
governamentais. 

Em relação ao trab~_lh_Q- çlesta ComissãO 
gostaria também de lhes pedir que houvesse 
um comunicado ao Paí_s, nós proCuramos fa
zer essas publicações mostrando a situação, 
mas aqui haverá a possibilidade de mostrar 
a ação desta Casa e a proposta de ação para 
o Judiciário, para o Executivo, de caminhos 
que venham responder, para esse pessoal to
do que está aqui poder respirar dentro de um 
ambiente democrático e vendo que as pes
soas estão sendo devidamente_ atendidas. 

Em relação à pergunta do Sr. Senador, te
nho também o dever e a necessidade de res
pondê-la. 

Quando D. Pedro Casaldáliga esteve em R o· 
ma, eu também estava lá._Estive com o Santo 
Padre antes do conta to com D. Pedro e depois, 
assim como estive em di"iersas congregações 
romanas, não junto, mas símultaneamente a 
D. Pedro. 

O que se colocava naquela ocasião nao era 
o problema referente_ à ação no Brasil, por 
exemplo, no que toca a conflitos de terra, mas 
uma situação de disciplina eclesiástica, no que 
se refere à ação de um Bispo fora de sua 
terra. Foi o caso da Nicarágua, ónde D. Pedro 
Casaldáliga, diante de assassinato perpetrado 
na fronteira com Honduras, abençoou os cor
pos e disse palavras de conforto às fammas 
que estavam lá. Este ato não foi eritendidõ 
por certas autoridades que eram da então con
tra-revolução e que se prospectaram ali como 
pessoas lesadas em seus direitos, porque ti
nham visto um Bispo brasileiro atuar na área 
da Nicarágua. 

Essa questão foi suficientemente explicada
e resultou numa disciplína eclesiástica, que 
foi lembrar a D. Pedro que ele precisaria, não 
para estar presente - isto é livre, qualquer 
cidadão pode se movimerifár .:..__ mas para diri· 
gir oficialmente a palavra, de ter a prévia a pro· 
vação dos Bispos locais. Por isso, D. Pedro 
Casaldálíga não voltou à Nicarágua de lá para 

cá e só o fará no momento em que os Bispos 
de lá disserem a ele que sua presença é conve· 
niente ou que pode ser de auxílio, 

Foi em relação a esse fato e a alguns outros 
de m.enor_jmportância que se deu O contato 
com o Santo Padre. Que eu saiba, não houve 
nenhum puxão de orelha, ao contrário. Eu 
mesmo estive com o Santo Pa.dre, que mos
trou muito afeto por D. Pedro. Ainda em maio, 
voltei a estar com Sua Santidãde e pergun· 
tei-lhe: "Santidade, o senhor gostaria que D. 
Pedro voltasse aqui no ano que vem ou seria 
conveniente ele esperar os cinco anos regula· 
mel'itares? O grupo dos Bispos de Goiás virá 
no ano-que vem". Ele respondeu: "Diga a D. 
Pedro que ele será recebido com muito cari
nho e que eu teria muito pr.::izer em também 
vê-lo aqui com os Bispos de Goiás, serri que 
ele precise ficar contando os quatro anos para 
uma nova visita". 

O SR. CARLOS PATROCfNIO-Para encer
rar a nossa participação, gostaria de dizer que 
tenho procurado ajudar a vários sindicatos de 
trabalhadores rurais. Eles nos pedem insisten
temente que façamos algum trabalho junto 
aos órgãos competentes no sentido da desa
propriação de terras. Temos aí três ou quatro 
casos. 

Temos sentido que o _ _Q_o'Lemo __ se propõe 
a desapropriar terras e, às vezes, tem desapro• 
priado; m-as depois deixa de pagar o proprie
tário. Este, então, pede a reintegração de pos
se e vira o-problema novamente. 

No Munidpio de Nazaré, no Bico do Papa· 
gaio, e em Ananás, ~sta~os com _este proble
ma. Há quatro fazendas as quais estamos bri
gando para que as famflias sejam mantidas 
lá. Evidentemente, o que se verifica é uma 
ação muito retardada do Governo no sentido 
de regularizar as ações referentes àquela terra. 

Uma vez que _ajudamos a extinguir o Mirad 
e reintegramos o Incra - Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrãria - na vida 
nacional, acho que devemos trabalhar, e esta 
Comissão pode fazer parte, para que esse [nsti· 
tuto come_çe a atuar imediatamente 1)0 sentido 
de sua regularização. Não há ainda um presi__~ 
dente do ln_cra, o presidente é o próprio Minis
tro da Agricuhura Assim, cabe a nós trabalhar 
nesse sentido, para podermos resolver o mais 
rápido possível o problema fundiário. 

O SR D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
- Senàdóf, ·-rrco niuito- grato a V. Ex!'- pelo 
que diz. Como V. Ex~ se referiu tainbém ao 
trabalho desta Casa, aproveitO para agradecer 
a todos os Membros do Senado e da Câmara 
pela sua presença e atuação no que chama
mos âe Ação pela Cidadania. Seu grande pro
motor está aqui ao lado, o que para nós é 
uma grande alegria, pois alimentou nossa es· 
perénça ver que, além dos trabalhos oficiais 
da Casa, há também uma ação conjugada 
com oUtras instâncias-governamentais e não 
governamentais para o cumprimento da_ lei. 

A nossa expectativa é não s6 de que a lei 
seja bem elaborada. nesta C~ mas também 
de que nos _solid~izemos para o_ seu cumpri
mento. Se o Estatuto da Terra precedente
mente, o Estatuto do fndio e agora os artigos · 

da nova ConstituiÇão tivessem s[do cumpri
dos, muitos desses conflitos não existiriam. 
A lei não está defasada, ela não está é sendo 
cumprida. Daí nossa alegria em ver essas 
açóes complementares, para garantir o cum-
primento da lei. • 

Deixo aqui também dois fascículo~_gye -es
tão ligados a essa Ação pela Odadania e que 
mostram a necessidade de agirmos em meio 
das populações indígenas. Aljás, há um _capí
tulo no livro que passei ao Sr. Presidente sobre 
o que diriamos às ocupações em áreas indíge
nas dos povos da floresta, índios, seringueiros 
e posseiros, que têm sido chacinados e dizi
mados pela sua expulsão de suas terras. Toda 

_ essa documentação já é conhecida; fica s6 
citada neste depoimento. 

Não sei se posso resumir um pouco mais 
o depoimento já que tenho aquele outro com
promisso, mas o Senhor dirá se é possível. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Gostaria_ ~nas de fazer duas colocações. É 
provável que V. Revm"' tenha se swpreendido 
tom a, talvez, pequena, mas qualificada parti
cipação dos Senadores na nossa CPI. 

OSR D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
- - De jeito nenhum. Eu que agradeço a V. 
E#, pensei ter um só para depor aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Odaclr SoareS) -
Neste momento, o Congresso está com uma 
série de Comissões Parlamentares de Inqué
rito funcionando simultaneamente e com ou~ 
tras Comissões destinadas a implementar a 
legislação ordinária e a complementar a nova 
Constituição. Há, ainda, as Comissões de audi
fagem da dívida externa. 

~- O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
-Sf~Presidente, o que importa não é quantos 
ouvem, mas quem ouve, e eu estou muito 
satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-Tu
do isso tem tornado menor a participação dos 
Srs. SenadoreS. O fundamental, contudo, é 
que esta CPI camínha, objetivando atingir o 
tempo hábil para a apresentação das suas 
conclusões e para que estas possam se trans
formar em leis ou em projetes complemen
tares à Constítuíção. 

Congratulo-me com V. Em~ por esta suges· 
tão de que os municípios pudessem se interes
sar pela implementação da reforma agrária. 
É uma sugestão muito interessante e opor
Uma, e talvez possamos resolver o problema 
da reforma agrária por aí. 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
- Creio que se pudesse prever orçamenta
riamente que o dinheiro comprovadamente 
usado em refOrma agrária fosse deixado ao 
município em relação ao que ele poderia con
tribuir para outros gastos. 

O SR PRESIDENTE (Odacir Soares)- Ca
da município poderia fazer--um-prõgrama de 
assentamento_e receberia orçamentariamente 
recursos para isto. 

Antes de passar a palavra ao Relator, peço 
a V. EX' que encamin}:l.e sugestões à esta CPI 
relativcu;nente à regu1amentação do art 185 
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da Constituição, que est.abelece_que a lei ga~ 
rantirá tratamento especial à propriedade pro
dutiva, fiXando normas para o cumprimento 
da função social. 

Essa matéria do cumprimento da função 
social será objeto de uma lei reguladora da 
Constituiçáo. Parece-me que, dentro da expo
sição que V. Ex- faz, seria muito oportuno que 
a Igreja pudesse encaminhar à CPl sugestões 
no sentido já da regulamentação do parágrafo 
(mico do art 185. 

Concedo a palavra ao eminente Senador 
M.ansueto de Lavor. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores e eminente D. 
Luciano Mendes de Almeida, que nos traz hoje 
tun importante subsídio para esta CPI: r~spei
tando o compromisso ·que tem V. Em• para 
daqui a pouco, peço-lhe apenas que não saia 
desta reunião sem manifestar sua opinião so
bre duas questões comuni.ente abordadas 
tanto em âmbito de Comissões cOmo esta, 
como através da Imprensa Trata-se de duas 
acusações que se fazem à Igreja em aspectos 
relativos à questão de conflitos _de terra e fun
diãria. 

Comumente, atribui-se- à Igreja, e especifi
camente à CPT- Comissão Pastoral da Terra, 
um papel que é mais de instigador de conflitos 
do que mesmo d_e solucionador de:l!i'!:S· Depois 
do último depoimento_nesta CPl do_Sr. Diretor 
da Polícia Federal, toda a _Imprensa Nacional, 
em manchetes, tratou desse assunto, a_(J"ibuin
do ao Superintendente Romeu Tum a a_afuma
ção de que a Igreja fomenta conflitos de t_erra. 

Eu posso dizer que assisti aqui o depoi
mento do Superintendente e ~quer otivi dele 
uma afirmação tão incisiva, tão direta disso. 
Mas essa _notícia veiculou_ depois sobre isso. 
O que V. Em~ diz sobre e.ss.e ass_unto?_ Qyer 
dizer, o que tem a informar? 

O SR. D. LUOANO MENDES DE ALMEIDA 
-Sr.Senador,euagradeço muito. V. Ex' sabe 
a estima que tenho pela sua pessoa. E sei 
também em que sentido faz essa pergunta, 
para me dar a oportunidade de fazer um escla
recimento. Conheço também e_ tenho até ami
zade em relação a pessoa do Dr. Rorne~ Tu
ma. Eu riãO estive presente aqui, mas sempre 
coloquei em dúvida que eu tivesse feito aquela 
afirmação, porque várias vezes nos encontra- _ 
mos e ele nunca me disse algo semelhante. 
Mas ainda que a frase tenha circ_yb_do, eu creio 
que nós devemos saber interpretá-la. A Igreja 
não pode estar fora daquilo que hoje é o maior 
sofrimento- do Pais; é -ª_situação das popula
ções sem terra. Se a Igreja não estivesse aí, 
ela estaria traindo a sua missão. E é realmente 
para mim um dever de gratidão a homens 
e mu1heres que pertencem à Igreja e estão 
caminhando, não só porque são cristãos atin~ 
gidos nesta situação, mas são também, o que 
nós chamamos, "agentes de pastoral" que 
dão a vida por essa população, como também 
pelas indígenas. Ainda aqui alguns visitaram 
populações indígenas onde há pessoas dando 
a vida, às vezes _c:om malária, doenças, para 
que haja uma prestação de serviço na linha 
da caridade cristã a essas populações. 

Evidentemente, que a ação doutrinal da 
Igreja nunca foi nem nunca será par nenhuma 
açã_o violenta; mas ela é pelo cumprimento 
da lei. E urgir o cumprimento da lei é um 
ato de amor ao País. E se nós achamos que 
a nossa população desatendida deve ter o me
lhor do devotamento e desvelamento de todas 
ªs I]Q_~as instâncias governamentais e não 
_governamentais, essas pessoas que estão aí, 
estão març::-ando presença como o médico ao 
lado de um d_pente. Ou, digamos, como um 
·cidadão ao lado de um acidentado, São popu~ 
_(ações_ e_spoliadas, oprimidas, desatendidas e 
que precisam da presença de pessoas que 
re·presentem os outros setores da sociedade. 

Quanto as ações de instigação, eu as desco
nheço, mas reconheço que pode acontecer~ 
Que numa Situaç:áo de desespero a1guém di
ga:--· Bem, agora não há outra saída senão 
darmos um sinal da nossa presença, _Porque 
em nenhum momento a terra ocupada foi pre
tendida como terra estável de ocupação. Ela 
foi sempre como um sinal, uma espécie de 
greve. Nós vimos que até a Força Pública faz 
greve; até os_ médico$ fazem greve; os Magis· 
trados fizel:"am greve. E há uma greve branca 
que é o não comparecimento a esta Casa, 
também e que deixa a Nação triste. 

Agora, no momento em que populações 
como essas, que "não têm a(lnde Jr, se agru~ 
pem para dizer "nós existimos!" "nós precisa
mos, de um atendimento!", eu creio que isso 
não devia ser considerado como um ato ofen
sivo, agressivo, mas lido no contexto em que 
acontece. Tanto que nós vemos que são popu
lações sem armas, sem -Outras vontades mais 
do que ver a lei aplicada- a elas. Então, eu 
reConheço que, em algum caso que eu desco
nheço, possa ter havido até uma inflamação 
de palavra, uma atitude talvez desconsiderada. 
Lamento, mas náo é a intenção da Igreja. Pelo 
contrário, V. EX" mesmo sabe quanto a fgreja 
faz ·pará Pedir prudência, paz, para dar alimen
tos, ·para feier esj:>ei"ar,"péfrâ instar, tOmo aqui, 
jünto à-s -aUtOridades para que _acelerem os 
processos pacíficos de atendimento. 

Eritã.o, eu acho que é nesse contexto que 
âeve- ser _Interpretada a ação da Igreja. Mas 
nãogcistaria que a palavra do Dr. Romeu Tu
ma ficasse conhecida porque ela foi divulgada 
em jonlal e hão porque ela foi aqui dedarada 
nã ·presençã de V. E#, a quem compete des
mentir eSsa versão errada. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -
Perfefto, O. Luciano. -

Agora, quanto a segunda questão é interes
sante colocar para registro nos Anais a essa 
CPI, trazendo D. Luciano, quer realmente ouvir 
as questões relativas à Igreja. Acho que é fun
damental dizer isso. Costuma-Se dizer que a 
Igreja prega a reforma agrária, e prega, insiste, 
realmente, e nós somos testemunhas disso, 
mas que não faz· a reforma agrária em suas 
próprias proprieçiCJ,des. _Quer dizer, há uma 
idéia de que a Igreja é latifundiária e que real
mente defende a refoiTTla para os outros. 

O SR.D". LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
-SenadOr; é -mLJito importahte essa sua per~ 

gunta, mas eu vou fazer um pedido oficial 
a esta Casa: que nos diga onde e como fazer 
reforma agrária em terras da Igreja e ponto 
final. Onde é que há uma_ terra e que reforma 
_v. E.x"S deseja~, n?s ~aremos, 

_Q SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -
Perfeito. 

O SR. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
-Mas que não se continue dizendo isso, por~ 
que ofende. Como se nós, -com uma palavra, 
pedissemos reforma e com atitude não a fiié.S.. .. 
semos. V. ~ Sãbem muito bem que nós não 
temos terra_ NQs temos 198 mil hectares no 
Brasil inteiro. De modo que é ridícula _essa 
pretensão. Mas, por favor, coloquem isso nos 
seus docuroe_ntos, examinem isso e terminem 
com essa fábu1a, porque Isso ofende realrnen· 
te. Cóm_o d~er a _um .médico~ -_O senhor 
está tratando de wn doeiJ.te_. mas o senhor 
no fundo, está ganhando dinheiro. Quer dizer, 
é a m~sma coisa. Acho que aqui nós estamos 
despretigiando um grupo de pessoas que está 
ganhando dinheiro. Qt.l_er dizer, é a mesma 
coisa. Acho __ que aqui nós estamos despresti
giando um grupo de pessoas que está dando 
a vida por este País e que está exigindo uma 
reforma agrária de quem tem terra. Mas $€:!' 

nós tivermos terras, V.~ nos digam,_p(;lrque 
eu garanto que qualquer Bispo que eu conhe
ço no Bl"asil tem a melhor intenção de dei!, 
não só a sua_ terra, mi$ a sua vida. Nós não 
temos nenhuma terra produtiva em lugar ne~ 
nhum. Nós _temos alguns lugares_ com um 
pouco de terra que é chamada "Terra do San
to", que fica perto das beiradas de_ Jgreja e 
às margens da estrada._ E_ nunq1. -~~~?mos in~ 
centivo público para fazer nenhuma benfei
toria. FazemoS isso àS VeZes~ com o_c~pital 
de contribuição do próprio povo para poder 
colocar essas terras a seiViço. ___ _ 

Agora, nós nos_prontificarhõS-para, _com 
_orienWçào que possa emanar desta Casa, dar
mos todas as terras _da lgr~ja. Nãq_ há naQa 
que seja ainda reservado para a Igreia, nenhu
ma pretensão. V. Ext acha quando nós damos 
em nossas casas e a nossa vida vam_os fazer 
questão de um pedaço de terra improdutivo? 
Isso é ridículo. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavorf __: 
Por outro, D. Luciano, o Presidente Leite Chã
ves já havia levantado essa questão, em ter
mos práticos, diai1.te do dispositivo constitu
dona1 que está aí, e diante da prespectiva de 
l!m_a lei agrária e_Uma regulamentação do que 
é pequena e média propríedade, quai é,- em 
termos práticos, assim, a contribuição que a 
(greja poderia oferecer, a n6s Parlamentares, 
a cerca dessa legislação complell}entar rela
tiva a este setor? 

O SR. D. LUOANO MENDES DE ALM!'JDA 
-Veja, Senador, aqui a resposta é muito mo-_ 
desta. É como se agora; na compra de heli

-cópteros, nós perguntássemos à. Igreja, quai 
das quatro companhias é a mais indicada para 
assegurar uma cobertura de helicópteros à 
Marjnha? Isso não pertence à Igreja. A nossa 
expectativa é que V. Ex~1 façam um bom traba
lho, mas que atenda a população. 
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Agora, se modestamente __ n6$ pudermos tra
zer alguma sugestão, nós traremos como 
quem se interessa na questão. Mas não é hábil. 
Nós nunca dissemos qua1 é a terra produtiva, 
o que significa esse tipo de plantio, qual é 
a melhor comercialização em que pode ser 
colocado un'l. produto. Isso é área técnica. 

O SR. RELATOR (Mansueto de l~vor) -
Permita, D. Luciano, V. Em• tem um roteiro 
aí, não é questão meramente técnica, quando 
diz que não se deve desloc~r populações, por 
exemplo, de áreas u_rbanas para a Amazônia? 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
-São principias éticos. 

O SR. RELATOR(Mansueto de Lavor) -Já 
está dando um roteiro. 

O SR. D. LUCIANO MENDES, DE ALMEIDA 
- Não. M são princípios éticos. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)
Isso é importante dizer. 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
- Não. Nisso eu acho que V. Ex' -tem toda 
a razão de cobrar da Igreja. Mas n6s temos 
publicado isso à saciedade, não é que nós 
temos no bolso alguma coisa nova a dizer. 

As exigências étiCas para uma-fefoma-agrá
ria são material de publicação há mais de dez 
anos. O que n6s queremos é que a lei seja 
capaz de observar esses princípios, como 
creio que V. Ex• pretende na resposta que pe
diu que eu dess_e. _ 

Agora, nós nflo vamos dizer que tamanho 
tem que ter a propriedade? Onde que tem 
a terra melhor? Qlial é o modo como o Gover
no vai fazer? Essa é a nossa expectativa, e 
é como se perguntássemos: Olha aqui, encon
trei um homem que está sofrendo do coração, 
o senhor pode fazer a operação? Ele pode 
dizer: E o senhor me diz como ·-é que faço 
a operação? Eu: Ar não! Isso não! Pelo amor 
de Deus! Eu vou rezar para o senhor fazer 
bem feito" e fico aqui de plantão para passar 
a primeira noite ao lado da vítima. Mas por 
favor, é o senhor quem vai operar, porque 
é o senhor quem sabe operar, eu não sei ope
rar. 

Então, nesse sentido a nossa expectativa 
é que todo o brasileiro cumpra o seu dever 
e que esta Casa não decepcione o povo. Pelo 
contrário, alimente a grande esperança de ver 
toda a população atendida. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- D. 
Luciano, eu vou fazer apenas a última per
gunta a V. Revm', e que pode usar o seu poder 
de slntese, porque eu sei que tem compro
misso. 

O SR D. LUCIANO MENDES DE AL"IE!DA 
-Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Mas é uma questão muito importante, eu acho 
que é uma grande questão hoje que ocorre 
no Brasil é a questão indígena. A questão indí
gena, a questão do garimpeiro, nas áreas indf-

genas, a questão das _ _riquezas minerais, do 
intersse de exploração dessas riquezas e dos 
conflitos decorrentes dessa realidade. Como 
é que V. Revm• vê esta questão? Como é que 
a Igreja vê esta questão? 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 
- Com grande ansiedade, Sr. Presidente, e 
com a consciência de que nós estamos sendo 
espectãdores de um genocídlQ. Não é posível 
tolerar a situação de Roraima. Vemos a cêu 
aóerto essas -pOpulações constantemente 
massacradas pelo avanço da ganância, e digo 
que a céu descoberto porque qualquer pessoa 
pode ver, e aqui está o Senador que nos mos
trou fotografias que estão inclUsive em-váriaS 
publicações agora, de campos de aviação ras
gados ao lado das tabas, dos aldeamentos 
indígenas. Com que direito? Os senhores não 
votaram pela preservação da terra indígena? 
Por que não chamam a esta Casa para depor 
o Governador de Roraima? Por que não co
bram dele, nesta Casa, a observância da lei? 
Com que direito os senhores se_ omitem diante 
disso? Com que direito chamam a Igreja para 
falar do que é de seu dever? Esta Casa existe 
para defender, em primelro lugar, o índio e 
podem estar certos de que essa impunidade 
na qual se encontram aqueles que hoje, sob 
a forma de exploração de minério, _exploração 
da terra, vão invadindo as terras dos Yano
mami, Makwd, Wap-:)!xana e todos oS outros, 
essa forma de impunidade traz sobre essa ter
ra o castigo de Deus. Não teremos um bom 
PJ"esidente da República e nem teremos um 
bom governo, enquanto neste País se matar 
índio, Deus não permitirá. IsSo seria Deus ter 
duas medida: proteger o povo de um lado 
e deixar a impunidade e injustiça do outro, 
e Deus é justo. Se ___ este arasil nãQ acertar o 
paSSO de respeito à vida, não merecerá nin
guém à sua frente, melhorando essa_ situação 
e criando condições de democracia. 

Acho que teremos que enfrentar tempos 
dificies enquanto acarretarmos dificuldades 
desse tamanho às populações indígenas. As 
popuJações indígenas e o tratamento que _a 
ela se dá são um terrn6metro da falta de dda
dania de nosso povo. Se melhorarmos esse 
atendimento às crianças abandonad(JS, aos la
vradores sein_terra, mereCeremos não s6 dig
nos representantes, mas conseguiremos tam
bém, levantar esse nosso povo, essa nossa 
pátria a condições dignas de vida. 

É impossivel um torturador chegar em casa 
e d-ª_r um beijo com amor na sua filhinha. 
Se em -determinado instante _ele quebra os 
braços-e a vida de uma pessoa, como irá abra
çar a sua mulher e dar carinho a uma criança? 
Isso nós tivemos há poucos anos, mas isso 
é o Brasil de hoje, tortura-se_ o índio e depois 
quer-se uma atitude de _compreensãQda parte 
de DeuS, pãra niêihorar a condição desse povo 
e desta Nação. Continuará havendo _a corrup
ção, o servilismo, o protedonismo, o enqueci
mento fácil. a ganância, porque somos, como 
muito bem dizia V. EX', desumanos çom essas 
populações itidígenas. 

Por isso, gostaria de agradecer tudo o que 
esta Casa faz, de um tempo para cá, em defesa 
do índio. 

Nessa Constituição, que estimamos muito 
boa, um dos melhores capítuJos é referente 
aos índios. Portanto, não estou incluindo V. 
~ nisso; acho que deram uma demonstra
ção de reconhecimento da dignidade do índio. 
Mas, creio que esta Casa tem o poder de co
brança da lei também, e deve criar os dispo-
sitivos para que não fiquem impunes aQueles 
que não a cumprem, e em primeiro lugar, 
o Sr. Governador de Roraima. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Gostaria de apenas prestar um esclaredmento 
a V. Revm~ T emõs procurado, nesta CPI,levan
tar um leque bastante amplo de infOrmações, 
nessa primeira fase dos trabalhos da Comis
são Parlamentar de Inquérito, de modo que 
possamos adentrar à segunda fase mais espe
cificamente e não temos, n_os _nos_5o5 traba
lhos, nenhum tipo de condicionamento e nem 
de protecionismo a quem quer que seja. Inclu
sive, quando (ui_ convidado para ser Presidente 
desta Comfssão Parlamentar de Inquérito, dei
xei bem claro para o Senador Leite Chaves, 
que foi o principal proponente desta Comissão 
e foi, em seguida, por mim designado-Relator 
e para o meu Partido, Partido da Frente Uberal, 
que na Presidência desta Comissão conduzi
riamos os nosso trabalhos_ com absoluta in
senção e independência. 

Disse aqui, na última reunião desta Comis
são Parlamentar de Inquérito, que sequer sou 
proprietário ii.Jial e se o fosse, aceitando esse 
encargo, conduziria-me de maneira absoluta
mente isenta. Devo dizer a V. Revm~ que esse 
é o escopo principal do nosso trabalho; vamos 
realmente radiografar este País do ponto de 
vista dos conflitos rurais e vamos, se Deus 
quiser e se Deus assim o permitir, procurar 
encaminhar ao Senado Federal as nossa con
clusões de forma a que PoSsarriOS _aprimorar 
o atual texto _constitucional exatamente dentro 
do âmbito das nossas atribuições, das atribui
ções desta _Comisão Parlamentar de Inquérito. 

-Quando levantamos a questão ·aa compe
tência da Polícia Federal; quando levantamos 
a questão da justiça agrária; quando levanta· 
mos _a questão do social no conceito da pro
priedade produtiva e _maiS os aspectos que 
V. Revm~ também aqui levantou, estamos exa· 
tamente objetivando melhorar a nossa Consti
tuição, na medida em que vamos regular e 
complementar os seus conceitos básicos. 

De roodo que, tenha V. Revm~ absoluta cer
teza de que o que preside essa CPré a isenção, 
a independência e o interesse nacional. 

O SR. D. LUCIANO MENDES DE ALMEI[)A 
- Gostaria de aproveitar para agradecer o 
convite que me foi feito, à atuação do Sr. Presi
dente, do Senador Mansueto de Lavor, ao Se
nhor Senador que me dirigiu a palavra e ao 
mesmo tempo- a presença aqui do Senador 
Severo Gomes para dizer que sou, sem dúvida, 
uma pessoa que vive e trabalha na Igreja, mas 
me sinto muito brasileiro. Amo este País e 
é por isso que quero pedir que a lei seja justa 
e qUe também seja aplicada. Creio que temos 
condições de ser não só um grande País, mas 
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um Pais capaz de grandes ações por essa huR 
manidade, e há muita co1sa a cohsertar no 
Brasil. Esta CPI tem em mãos duas questões 
gravíssimas e pode contribu[r muito para acer
tarmos o passo que é justamente a questão 
dos conflitos de terra que atinge o lavrador 
e o índio. 

Então, depositamos nas mãos de V. f:xa! 
e de toda a Comissão i.lma esperança muito 
sincera e também ficamos, digamos assim, 
felizes de saber que tratam com seriedade a 
questão. Esse meu dep-Oimento aqui foi reali- -
zado simplesmente pela vontade de colaborar 

e se alguma resposta se matiza de aspectos 
bastante sofridos é porque estive no enterro 
do padre Jozimo, do padre Ezequiel Ramiro, 
nas situações. de destruição de populações 
indígenas, estive no Catrimanho, acompanho 
tudo o que está sendo feito e vejo que infeliz
mente os ano:;; passam e as soluções não são 
tomadas. Então, não é mais como no começo, 
quando _fí..nhª_rnoS ~-cOhsdência da democra
cia e a busca de caminhos; pois agora já temos 
também uma hist6ria triste de omissões. É 
preciso, é necessário e possível que haja agora 
uma retomada em mãos, de um processo de 

justiça, de reconhecimento dos direitos, de re
conhecime-nto daquilo que estâ no frontispício 
des_sa Constituição que é o valor da cidadania. 

Então, fica aqui O meu apelo para que todos 
os Deputados, Senadores, membros desta 
grande Casa, sejam os principais promotores 
da ação p-eJa cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Muito obrigado a V. Rev.o 

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 
30 minutoS.) - - -
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1.1.-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

Referente às segUintes matérias: 
- Redação do vencido para o tu mo su

plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n~_12/89 (no 
1.032/83; na Casa de oógem), que dá nova 
redação ao art. 132 da Lei n~ 5.869n3. 

- Redação final do Projeto de Resoltk 
ção n<~ 62/88, que institui a Gratificação 
de Natal. 

1.2.2 -Relatório 

- N<~ 1/89, da ComiSsão Espeicía1 do Se
nado Federal para a dívida externa. -

1.2.3- Leltum de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 240/89, 
de autoria do Sr. Senador Márdo Lacerda, 
que estabelece prazo de 2 anos para que 
as fábricas de alimentos adctem a tecno
logia de cqstura eletrónica no acon!:licio
namento de enlatados e determina a im
pressão, no rótulo ou na parte externa da 
embalagem, do número do lote, data de 
fabricação e validade do alimento acondi
cionado. 

-Projeto de Lei do Senado n9 241/89, 
de autoria do Sr. Senador Gerson Cãmata, 
que permite às instituições filantrópicas, 
esportivas e estudantis, promover a distri
buição de prêmios mediante sorteios, rifas, 
bingos ou tômbolas, nas condições que 
espedfica 

-Projeto de Lei do Senad~ n9 242/89, 
de autoqa do Sr. Senador Edíson Lobão, 

SUMÁRIO 

que altera a redação do art. 14 da Lei n9 
7. 713/88 para PeiTnitir Sejaln deduzidas do 
rendimento bruto as despesas com instru
ção. 
- .,.... Projeto de Lei do Senado n9 243/89, 
de autoria do Sr. SenãdOr Fériici.ndo Henri
que Cardoso,-{lu e -dá nOv~ red.:ição ao pa
rágrafo 49 do art:. 5o da Lei qrgâpica da 
Previdênda Social. 

1.2.4 -Requerimento 

-,- i"'f9 441/89, de autoria dos Senadores 
_Jarbas Passaónh.o e Antônio Luiz Maya, 
soücitand_o homenagens de pesar pelo fa
ledmento do ex-Ministro Rubem LudWig. 
Aprovado. após usar da palavra no seu 
encaminhamento o Senador Jarbas Pas
-~nho, tendq a P~;,e~idência se assedado 
às homenage~~ p~tadas. 

1.2.5 - Comunlcaçóes da PresJdên
da 

-Arquivalnerlto do Projeto de Lei do 
Senado n9 84-/88, que define o cdme de 
tortura e dá outras providências. 

- Transferênéiaparaõdia28desetein
bro próximo da sessão, anteriormente 
marcada para o dia -28 do correrite, dedi
cada a homenagear o Jornalista Edilson 
Cid Varela, Superintendente do Conio 
Brazfliense. 

1.2.6 -Discursos do ExpedJente 

SENADOR AFONSO SANCHO -
Antecipação do recolhimento do ICMS por 
ato do CONFAZ- Conselho' Nacional de 
Política Fazendária. 

SENADORJOSÉAGRIPINO-Respos· 
ta à colocação do Senador Marcondes Ga
delha, em aparte ao pronuncjamentq do 
Senador Dirceu Carneiro, na sessão de 

25-8-89, referente à atuação de S. EX nos 
trabalho"S da CPI da irhpórlaÇãô de c!Iiinen-
tos. . ' ' 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
ConferênCia proferida pelo Dr. Rorialdo Va~ 
lle Simóes no Seminário Sóbre o Sistema: 
Financeiro Na,cional e a Retomada do 
Crescimento Eeonômico. 

SENADOR GOMES. CARVALHO -
Apoiamento ao pronunciamento feito pelo 
Senador José Agripino. Ultimação do fe
chamento do Banco Regional de Desen
volvimento do qctremo Sul_---o- BRDE. 

1.2. 7-Requerimento 

N9 442/89, de autOria do Senador Hum
berto Lucena, s_o~citando que Seja inserida, 
~ Ata, um yo:tç de congratuJaçõe~ pelo 
transcurso do Centenário de Fundação_da 
União fnterparlamentar (UPI). 

1.2.8- Comunicação da Presfdên
da 

-Recebimento do OfíciO n9 1.827/89, 
do Presidente _da Câmara dos DepUtàdoS, 
encaminhando ao Senà.do novos autógr~
fos do Projeto .de Decreto Legislativo n~ 
3/88. 

13-0RDEMDODIA 

Projeto de Lei do DF nç 34, de 1989, 
de iniciatiVa do Governador do Distrito Fe-
deral, que dispõe soPre a regularização ou 
desconstituição de parcelamentos urba
nos implantados no território do Distrito 
FederaJ, sob a forma de loteamentos ou 
condomínios. Discussão encerrada_ após, 
parecer da Comissão do Distrito Federal, 
proferido pelo Senador Meira Filho favorá
vel com as Emendas de- n9" 1 a 3-DF, 
tendo usado da palavra os Srs. Maurício 
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CENTRO GIIÃFICO DO SENADO FEDERAL 
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Corrêa, Mauro Benevides e Pompeu de 
Sousa, devendo a votação proceder~sena 
sessão seguinte. 

Projeto de Lei da Câmara_ il~ 53; de 1984 
(n9 66(79, ·na CaSa~ de origém), que dispõe 
sobre a situação do e;_mpregado que se 
candidate ou que seja eleito vereador. De
clarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de l.,.ej d~ Câmara n" 62, de 1984 
(n~ 820n9, na Casa de origem)._ que acres
centa parágrafo ao art. J9 da Lern~ 6.260, 
de 6 de novembro de 1975, para equiparar 
aQ empregador rural os filhos maiores de 
idade. Deda_r<:~ào prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1987, 
de autoria do Senador Marcondes Gade
lha, que dispõe sobre a organização sindi
cal e dá outras providências. Declarado 
prejudicado. AQ Arquivo. 

Projeto de Lei do Seriado n9 29, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
acrescenta parágrafo ao art. 67 da Canso-

lidação tias ·_Leis dO TrabalhO. Declarado 
- '- p~ejudicadO. Ao arquivo_. · 

__13.1- Discursos após a Ordem do 
Dia 

• • SEtiÁÍJOk Aui?Ed MELL0 '-'- PropO: 
sição apfeséntada Pof s: _&,- dtiràrite oS 
trabalhos da' Assembléia Nacional toitsti~ 
tuinte, ~obre' Os' "80JdãdoS d8. borrácha". 

SEIYÁDbk 'f'IAEioR JUN!OR' -· Vehdà 
de i~T~óve'is funcionais da 'União: 

SEtfADOR JUTAHY M/1&\L.JVÍES -
Artigo de Lawrence Pih intitulado Em bus
ca de um perfil aceitável, sobre concen
tração de riqueza fio Brasil. 
-SENADOR M/lf.!R9.EIQffQES .,.-,- Defa

sagem nos. preços mínir:nP:? çl~ pr9Ci~tos 
agrícoJas._Eiaboraçãq da,prlm~ira L~i Agrí
cola Brasileira. 

SEIYADOR MARCO. M4GEL --;- Artigo 
do emb~dor Jçs~ ,Guj~~erm~ /~~e~quior, 

;_publicado em_O_Giobo, sob. o título O 
, -- _ drama da educação. 

1.3.2- Comunicação da Presidên
Cia 

-Término do prazo para apresentaçã,o 
de Émendas ao Projeto de Re~olu~;ão n~ 
52!89, que suprime a alíneà C'do art. 389 · 
do Regimento Interno do S~aqo Federai_. 

1.3.3:....:. Designação da ·Oi'dem ·cio 
Dfa da Próxitria sessão 

!.4-ENCERRAMENTO 

2- APARTES PRONUNCIADOS 
EM SESSÃO Al'ITERJOR 

-Apartes do Sr. Á~O ME:l!o ao â~ur~ 
so do Sr._Ant_ônio Lulz Ma)iat.proferido ha 

.se!s!i9 ,le )4-!l-é\9 (!"Pubficação) -

3-MESA DIRETORA 

. 4_:_ LiDERES E VICE-i.IDEREs DE 
PARTIDO 

f!- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 119~ sessão, em 28 de agosto de ·.1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs_ Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya 

J.s 14 HORAS E 30 MIN(JTOS, ACHAM-sE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Aluizio Bezerra~ Nabor Júnior --Áureo 
Mello -João Menezes- An~cmio Luiz Mê).ya 
-Alexandre Costa - Edison Lobão- Hugo 
Napoleão - Afonso Sancho - Qd Sabóia 
de Carvalho -Mauro Benevides -Raimundo 
Ura-Marco Maciel-Jutaby Magalhães
Ruy Bacelar - João Calmon - Ronan Tito 
- Mauro Borges - Pompeu de Sousa -
Meira Filho -Mendes Canele - Rachid Sal
danha Derzi- Leite Chaves ~Carlos Chiarelli 
-José fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz. Maya) 
- A l1sta de presença acusa o compareci~ 
mento de 25 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteç:ão de Deus, iniCiamos nossos 
trabalhos.. . 

O Sr. 19 Secretário procederá à-le-itufa:-do 
Expediente. 

_F. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Pareceres 

(Da Comissão Diretora) 
PARECER N• 165, DE 1989 

Redação do vencido para o turno su
plementar o Substitutivo do Senado aO 
ProJeto de Lei da Câmara n" 12, de 1989 
(n' 1.032183, na Casa ele origem). 

A Comissão apresenta a redação do vencido 
para o tuino suplementar do substitutivo do 

~.nack~ ao Projeto ~~ Lei da Câmara n9 12, 
. ~e. 1-~~L_qlle d~ nova redação ao art. _132 
da lei rt9 .5.869, de 11_ de _janeir?_ de 1~73 
-:-_ ÇQd~gÇ_ q~ PsôceSsO CiVif. · ·--- · 

Sala de reuniõeS da Comissão, em 28 de 
agosto de 1989. --Alexandre Costa, Presi
dente -Aureo Jvfeflo, Relator- Nabor Jú'nior 
-Pompeu de Sousa. 

ANEXO AO PARECER N• 165, DE 1989. 

Redação do venddo para o turno su· 
pfementar do substftutivo do Seriado do 
Projeto ele Lei ela Cllmara n• 12, de_I989 
(n 9 1.032183, na Casa de origem), que 
dá _nova_ redação ao tJrt._ 132 da L~í n~ 
5.869, de 11 de jani:lro de 1973 _- Çódi~ _ 
go de Processo CMI. 
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O Congresso Nacional decreta: § 5.9 O s~dor .demitido, não. fará jus à 
Art 1 ~ O art. 132 da Lei n" 5.869, de 11 Gratificação de Nata1, ficando'obrigado a resti-

de janeiro de 1973 - Código de Processo . tuir o adiant~ent9 r~cebido. 
Civil, passa a vigorar com a seguinte redação: § 69 Para os efeitos de pagamento de Gra-

"Art. 132. o-Juiz, titulai-Ou subStitU~ -- fifiCação de Natal, considera-se como de efeti
to, que concluir a audiêndajulgará_a lide, · vo exercido os afastamentos do servidor em 
salvo se estiver convocado, licenclado, VirtUde· de: · · · · - -
afastado por qualquer motivo, promovido I_ férias; 
ou aposentado, casos em que passará n- recesso; 
os autos ao seu sucessor. _ m-casamentcr, 

Parágrafo único.- -Ein -quaJ(Juer'hif>6: IV-luto;_ 
tese, o Juiz que proferir a sentenÇa, se V- doação de sangue; 
entender necessário, poderá mandar re- VI- reg(stro de filhos; 
petiJ' as provas já produzidas.,. VJI- convocação para o serviço militar; 

Art. 29 Esta lei entra .em vigor na data de . VIU- júri e outros serviços obrigatórios por 
SOá publica-ção.·· · · · · · · · · -,·,·J~: .... -,.- · ·- · · · ~ · · ·· ~ · 

Art. 3~ Revogam-se as dispoSições em lX-licença especial; 
contrário. X-licença gestante; 

PARECER N• 166, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"62, de 1988 -

A Comissão· apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n9 62, de 1988, de auto
ria da Comissão Diretora, que institui à (}ratifi-
cação de Natal. · 

Sala das Reuniões da Comissão, 28 de 
agosto de 1989. - Alexandre Costa, Presi
dente-Áureo.M.eUo, Relator -Nabor Júnior 
-Pompeu de Sousa. 

ANEl( O AO PARECEIH!• 166, DE 1989 

R(!dtJção final do Projeto de ReS"o!uç4o 
n" 62, de 1988._ 

Faço saber que o Senado Federa] 'aProvou 
e eu, ' · , Présidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

Institui 11 Gratificação de !'lata/. 

O Senado Federal resolve: . ~ 
Art 1~ É'instifuída a Gratifk:açãO de Natal 

a ser concedida no mês de dezembro de cada 
ano, aos ocupantes de cargos do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal. 

§ }9 A Gratificação- de Natal correspon
dente a 1112 (um doze avos) da remuneração 
d.o servidor, referente ac :nês de dezembro, 
por mês de efetivo exercício no ano, conside
rando-se como mês integra], a fração, igual 
ou superior a 15 (quinze) dias. 

§ 29 Quando, durailte o ano, o s-eiVidor 
ex,ercer mais de um cargo ou função, a gratifi
cação será cauculada de acordo com a remu
neração correspondente a cada um deles no 
mês de dezembro. 

§ 39 No mês de junho de cada ano será 
paga, como adiantamento da gratificação, 
metade da rermmeração correspondente a es
te mês. 

§ 49 O servidor exonerado, a pedldo, per
ceberá ~a gratificação na proposição estabe
lecida no § 1' deste artigo, cauculada sobre 
a remuneração do mês da exoneração e com
pensada a importância recebida a título de 
adiantamento. 

Xl-licença para tratamento de· saúde; 
XII- missão de estudo no País ou no estra

geiro, quando o afastamento houver sido auto
rizado com ónus para o Sena:do Federal; 

Xllf- exercido nos Serviços da Unfão, Es
tado, Distrito Federal 0\1 T~rri_tqrios Federais, 
qi:lândO o afãstamento houver sido autorizado 
cOm 6n~ para O Senado Federai; 

XIV- doença comprovada .em inspeção 
médica, !JOS ~e,nnos do parágrafo único do 
art 362, de;> Regu)art:~~ntq Ad~irlJ.strativo. 

Art 29 A Gratificação de Natal é devida 
élOS inativos em valor igual aos proventos do 
·mês de dezembro, aplicand9-.se-lh.es o dispos
to no § 39 do artigo anterio~. 

Art. 3~ As despesas decommtes da aplica
ção' desta resolução correrão à conta dos re
co:rsos financeiros alocados ao Senado Fe
deral. 

M 4: _ Fica ~ SuP~ecreta".ria de Adminis
tr.:iç_ão de Pessoal autorizada a republicar o 
Regufalnento ·AdÍ'ninistrativo . .do S.enado Fede
ral, com as alterações nele introduzidas até 
a presente data, renumerando-se os artigos, 
seções .e.. subseções. 

Arl 5o Està resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 6ç Revogam-se as disposições em 
contrárjo. -

Relatório 
*RELATÓRIO N•1,DE 1989 

Comissão Especial do Senado Federal 
Para a Dívida Externa 

RElATÕRIO ANAL 
AGOSTO DE 1989 

Relator: Senador Fernando Henrique Car
doso 

(•)- SeJti publlc&:io em suplemento à presente edlçiio 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Sobre a mesa, projetos de lei que serão 
lidos pelo Sr. }9 Seçretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 240, DE 1989 

Estabelece prazo de 2 anos para que 
as fábricas de alimentos adotem a tecno
logia de costura e/etrônica no acondicio· 
namento de enlatados e determina a im
pressão, no rótulo ou na parte externa 
da embalagem, do número do lote, data 
de fabricação e validade do alimento 
acondicionado. 

O Congresso Nacionid decreia: 

Art. ]9 As fábricas de alimentos enlatadOs 
ficam obrigadas, no prazà máximo ~-e dois 
anos, a substituírem a técnica- de soJOageln 

. de latas por liga de chumbo e estanho, pela 
técnica de costura eletrônica ou da resistência 
elétrica ou pela adoção de outro tipo de acon~ 
diciooamento mais moderno e inócuo à saú
de. 

Art. 29 T6d6 alimento~ aCondidôrlado ein 
qualquer tipo de emba]agem, deverá sair da 
fábrica com número de lote, data de fabrica
ção e prazo de validade impressos no rótulo 
ou na parte· externa-da embalagem, em tama
nho e local de fácil visualização pelo consu
midor. 

ParágrafQ _úÕico. _ -As fábricas de produtos 
alimenticios terão o praia de 180 (cento e 
oitenta) dias para a adoção_desta providência. 

Art. 3~ O não-cumprimento do disposto 
nos artigos 19 e 29, nos prazos estabelecidos, 
implicará na imediata interdição do estabele
cimento ou fábrica e na sUspensão da comer~ 
cialização dos seus produtos, pelo órgão com
petente do Poder EXe<:utiv6. 

Art 49 Esta lei entrará em vigor na data 
de .sua publicação. 

Art. 5 9 Revogam-se_ as disposições em 
contrário. 

- Justificação 

Após váriOs anos de utilização- da técnica 
de soldagem de latas por liga de chumbo e 
estanho, sabe-se do perigo que ronda o con
SUnifdor ao ingerir alimentos aconcüclonados 
desta forma. Ao longo do tempo, estando o 
alimento em cantata com o chumbo, estanho 
e ferro, no meio ácido que os envolve, ocorre 
corrosão e reação de ionização, liberando hi
drogênio, íons livres e moléculas destes mine
rais. O hidrogêriio Criará a bolha gasof!a, às 
vezes visível na deformidade da lata e as molé
culas e íons contaminarão os alimentos, pois 
trata-se de substâncias potencialmente tóxi
cas, acima de determinados limites. 

Tenta-se eVitar a:OcoiTêild8 deSse fenôme
no extremamente prejudicial aplicando~se 
uma camada de verniz na face interna da lata, 
o que, não obstante, não teria eficácia preten
dida, uma vez que, pela açãodo tempo, muitas 
vezes acelerada por fatores tais como, quali
dade dos materiais da embalagem, condições 
do meio em que se encontra o alimento e 
manuseio descuidado do produto, o verniz 
desgasta-se ou rompe-se, permitindo a oxida-
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ção e ~ontaminação pelas substândas irite
grantes da folha de Handres (ferro e estanho), 
bem como pelos componentes da solda da 
lata (chumbo e estanho). 

A ingestão desses contaminantes não é per
cebida de imediato, pois a sua aÇão tõxica 
é insidiosa e,_com freqüência. decorrente do 
efeito cumulativo de novas ingestões de a1i
mento contaminado. Não é desprezíVel, contu
do, os efeitos a longo prazo da intOxicação 
crónica pelo chwnb_o, chamada de satumis
mo. 

O chumbo, ao entrar na circulação, acumu
la-se no figado, baço, rins, coração, pulmões, 
cérebro; músculos fâneros e __ sistema esque-
lético. No entanto, suas principais manifes
tações patológicas eviden~i~m-s~ nos siste_
mas hematopoético_(anemia), nervoso (ence
falopatias), renal (insuficiência renal), gastroin
testinal (colite, gastrite etc.) e reprodutor (im
potência). 

Dado o caráter lento 9-e _iQto_xicação, com 
sintomas genérico.s.e fa<;.ilr:nente con_Furldíveis 
com outras_ afecções, a intoxicação_ s'aiurfiica 
quase_ nunça~ é_ devidamente diagnosticada, 
daí ser mais perigosa. · 

Ao pretender-se, por este projeto de lei, que 
as fábricas de alimentos enlatados <:~dotem_ a 
técnic_a_mª~ ªYª-nçada da c_onstur_a,_~let,rônica, 
quer evitar-se possíveis agravos à saúde do 
consumidor, pois esta técnica mostrou-se ex.~ 
tremamente benéfica e eficiente, coriló é ~o 
caso das indústrias de refrigerantes e _Cervejas, 
que reduziram a zero o percentual de chumbo 
nas bebidas. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 241, DE ~989 

Permite às institulçõe$ filantrópicas, es
portivas e_ estudantis, promover a distri
buição de prémios mediante sorteios, ri
fas, bingoS ou tômbolas, nas condições 
qi.le espedffca. 

O CQhgreSso Nacional decreta: -
Art. )9 É Permitido às in~tituições filantró

picas, esportivaS e "eStudantiS, 'réaliza:r a distri
buição de prêrhios rilédiante sórteios, rifas, 
bingos ou tômbolas, desde que atendidos os 
requisitos destà lei. · ' 

Art. 2? O _Uso da ·pemHssãO dada indepen
-de dé Qualquer formalidade, exceto a· com uni-

-cação à_P_refeittirá local dà realização-do even-
.- to, com ante_cédência inín1inã -de 20 (vinte) 

dias. 
§ 19 A comunicação conterá, no mínimo, 

as seguintes indicações: 
1-nome de entidade, número de inscrição 

no Cadastro Getal de Conbibulntes, ~ndereço , 
da sede e do local onde se realfzará o evento; 
n- informações sobre os prêrnios a serem 

sorteados e loçffl. e,rç q~e; ~ encçmtfe!TI, para 
eventual veriftç~Ç~9 d~ fi~calizaçãp c9mpeteri- · 
te· . . . . 

'm-:-compiOyan~ da Propried~de ,dOs ben-s 
a serem sorteados ou cópias do recibo de 
doação. . , . ·-· 

Arl_. 31 A LnÇ>bse~~~i~ das Cón-d!ç,õeS e · 
requisitos previstos nesta lei acarreta a resPon
sabilidade civil e!OL;l penal dos promotores do 
evento ou de terceiros inteivenientes. · · 

Arl 41 Esta lei -enfra em -v\gól- nà data dé 
sua publicação. · - - - · 

Art. 51 Revog~":l-~~ .a~ '_d~sp9~iÇ~eS _ e_m . 
contrário. 

Outro aspecto eilfocado pela prOposição é 
a atual ausência, rio rótulo de irtúrrieros ali
mentos acondicionados, do _número do lote, 
data de fabricação e prazo de Validàde. Ora, 
não existe, a rigor, alimento iri'lpe·recível ou 
acondicionamento perfeito~- tambêrn isento Justificação 
dos percalços do transporte e armazenamen- As e~tidades ffiantróPicas,- esPOrtivas e estu-
to, o que iritplica sempre na existência de um dantls, desempenham um papel da mais alta 
prazo médio de validade para qualquer subs- relevância social. Tais instituiçõ_es, em canse-_ 
tâncfa aCondicionada e destinada ao_consumo _ qüência da crise econômica, enfrentam enor-
hurnano. A fixação, pois, do prazo de váUdade, . mes do'fi Jdad fi · - d. cu es mance1ras e nao po em 
é procedimento imprescindível à preservação ___ prescindir do concurso da comunidade. 
da saúde do consumidor. - Para continuar dando- assistência às pes-

Outrossim, a numeração do lote de fabrica- soas que delas_ dependem, as referidas entida-
ção ~ medida necessária para as ações de des recorrem-aos- sorteios, rifas, birigos ou 
fiscalização e controle, pelo Poder Público, da tômbolas como a_ melhor forma d_e amaina-
qualidade e saudabilidade dos_ alimentos __ rem seus problemas fmanceiros. 
acondicionados. No caso -de eventual- conta- Entretanto, a legislação vigente só permite 
minação do alimento, pode--se, com rapidez a realização de sorteios por essas entidades, 
e eficiência, alertar o consumidor, bem como quando autorizadas pelo Ministério da Fazen-
apreender e suspender a comercialização do da, mediante o preenchimento pré~o de uma 
lote comprometido. série d_e formalidades que as interessadas ge~ 

isto posto, colocamos 0 presente projeto ralmente não têm condições de cumprir. 
de lei à consideração dos ilustres Parlamen- Na prática, a opção de seus dirigentes é 
tares, esperando que tenhamos logrado sensi- a realização dos mencionados eventos sem 
bi1izâ-los para a relevância da proposição e a clevida autorização, na esperança de que 
para o seu impres_cindível apoiamento. a fiscalização competente, cônscia de seus no-

Sa1a das Sessões, 28 de agosto de 1989. bres objetivos, não as perturb_em. Mas tal situa-
- Senador MárciO Lacerda. ção de fato não favorece nem as entidades 

nem as autoridades. 
(À Comissão de Assuntos Económicos _A nossa ·proposição ~iSa a livrá-las do ônus 

-Decisão tenninatiJ!al burocrático, inútil e contraproducente de mo~ 

verem wn prdces~so pata obtenção da licença 
ou autorização administrativa. Em atençao, 
porém, ao chamado poder de polícia, prevê-se 
a prévia comunicação do. evento. às. autori
dades municipais. 

Em sendo assim, afigura-se bem, razoável 
é de profundo alcance_social a nossa iniCiativa, 
razão por que esperamos o inestimável apoio 
dos nobres Pares para a sua aprovação. 

Salas das Sessões, 2B de _agosto de 1989. 
-senador _Oerson C;;Jmata.~ 

(i1 Comissão de Assuntos SociaiS -
Decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 242, DE 1989-

Altera a redação do artigo 14 da Leín? 7. 713. 
de 22 de dezembro de 198(). para permitir 
sejam deduzidas do rendimentO bruto as des
pesas com ínstrução. 

O Congresso Nacional decreta_: _ . 
- Art. }9 O artigo 14 da lei n~ 7.7f3, de 22 

de dezembro de_ 1988, alterado pelo artigo 
-45 da Lei n• 7.799, de 10 de julho de 1989, 

passa a vigorar com a seguinte red_ação:-

•'i\rt. i4. Na detérniinai;â-õ dei -basé 
de cálculo sujeita à incidênCia mensal do 
Imposto de Renda poderão ser deduzidas: 
I-no que exceder cin~o por cento do 

rendimento bruto do contrib!J4lte .• a parte 
dos pagamentos feitos pela pessoa físi·ca, 
no mês, a médicos, dentistas, psicólogos, 
fisiOterapeutas, terapeutas oC_upacionals 
e hospitais; 

n-a quantia equivaJente .a trinta BTN 
por dependente, no mês, atê o limite de 
cinco dependentes; 

m-as despesas feitas com a instrução 
do c.ol11ribl.Iinte, de seU$ dependentes e 
dos menores que crie ou eduque, se não 
tiverem rendimentos próprioS, até o lim1te 
individual de quarenta BTN mensais, ou 
limite global cOrresPOndente a esse valor 
multiplicado pelo número da_s_ pessoas 
com Quem seJam realiiadas, até o -rriáxí
mO de seis. 

§ 19 _ Em relação ap inciso 1 deste arti
go, devem ser obse!Vadas ãs seQuin~s 
disposições: _ - __ 

a) podem ser também deduzidos os -
pagamentoS féitQs a empresas brasileiras, 
ou autorizadas a fundonar no País, desti
nados à cobertUra- âe despesas com hos
pitalização e cuidados ffiE:dicos e dentá
rios, e a entidades que assegurem direito 
de atendimento ou ressarcimento de des
peSaS de natureza médiCa, odontológica 
e hospitalar; 

b) quando o montante dos pagamen~ 
tos ultrapassar o valor da base de c_álculo 
-do impOSto, ·ern Cada mês, o excedente, 
corrigido monetariamente, poderá ser de~ 
duzido no mês subseqüente, no Que ultra
passar a cinco por cento do rendimento 

· bruto do mês de deduÇão; 
c) não- se Incluem entre _as- deduções 

autorizadas as despesas cobertas por 
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apólices de seguro ou quando ressarci
das por_entidades de qualquer espétie; 

d) as deduções autorizadas restrin
gem-se aos pagamentos feitos pelo cón-- o 

tribuinte em proveito de seu pr6Priátiata
mento ou onde seus dependentes econô
micos, se estes não auferirem rendimen-
tos tributáveis. · · - · 

§ ~ As deduções a que se referem 
este artigo são condicionadas a que dos 
pagamentos sejam especificados e com
provados, com indlcáção do nome, ende
reço e número de inscrição no caaãStro 
de Pessoas Físicas ou no Cadastro de 
Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, 
podendo,- quando o· beneficiário for pes
soa física, na falta de documentação, ser 
feita indicação do cheque nominatativo 
pelo qual foi efetuado o pagamento. 

§ 3~ Paraocálculodoirnpostoaque 
se refere o artigo 7~ desta lei, o compro
vante ou a indicação de que trata o pará
grafo anterior deverá ser _entregue á fonte 
pagadora, que ficará responsável por sua 
gUarda ~ exibição ao, fisco. 

§ 49 No caso do parágrafo anterior, 
a fonte pagadora: poderá fixar um 'prâzo. 
para a entrega do comprovante ou da 
indicação, com vistas a ser efetuada a 
dedução do próprio mês; após esse pra
zo, a dedução poderá ser feita no mês 
seguinte, pelo valor corrigido monetaria
mente com bãse na variaÇão do BTN 
ocorrida éntre o ._i1iês do' pagamento e 
o da dedução." · · · 

Art 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O projeto de lei objetiva revigorar o abati
mento da renda bruta relativo a despesas com 
instrução ao qual os contribuintes do Imposto 

Dependentes 
Despesas com instrução 

Limite quantitativo: 
Dependentes: até cinco (Lei n? 7.713); 
Despesas com instrução: seis (cinco depen
dentes mais o contribuinte) -Proposta do 
projeto de lei. 

6. Essas, as razões que me levam a soU
citar a aprovação do projeto de lei que ora 
submeto à apreciação dos _ilustres membros 
desta Casa. -

Sala das Sessõés, 28 de agostO de 1989. 
-Senador Edfson Lobão. 

de Renda de peSsoas físicas faziam jus, até 
o exercício fmancei,ro· de· 1989, ano-base de 
1988, sendo retirado pela Lei n~ 7.713, de 22 
de dezembro de 1988 (Art 3•, § 6•). 

2. As condições-de ensino rlo Brasil che
gam a ser alannantes. A rede oficial, sem ver
bas, sem estrutura ã.dequada, sem pessoal 
Qualificado suficiente ao atendimento das suas 
mínimas rúiiaisSidades, agoniZa. A rede parti~ 
cular, igualmente sem boa estrutura e também 
carente de pessoal qualificado, enfrenta, ainda, 
um outro grave_ problema:. as taxas elevadas 
que se vê obdgada a -cobrar de seus alunos 
tomarit lnaCésSíVêl á ·gra'néte rTtã:loriâ da i)Qpu: 
Iação O ensino que iniri!Stra. A 'dasse média 
brasilefra,_ sujeita ao pagamentô dO -ImpostO -
de Renda,. está cada-vez mais fic~ndo alijadá 
do dire}to_ de. ~r~~n;ic:mar às novas gerações . 
instruções condizente com as suas reais ne
cessidades. Se parte do que for gasto com -
instrução puder ser compensada com o lm_
posto de Renda a pagar, essa situação aflitiva 
poderá ser aliviada, ainda que pennanceçam 
as dificuldades . .O projeto de lei terTI, assim, 
inauestionável alcance social. 

3. - É1ridiscittívêrque aS despesas com ins-
. fruçãO repÍ'e'séntáfri il.orrrialri-lente parcela 

considerá)[el dos rendimentos dos contnbuin· 
tes, sobretudo dos ~alariados, razão por que 
o seu abatimento conliibuirá siflnificativamen- · 
te para o equilíbrio -fínâ:riCeko Oe t.ima boa 
parte das fammas brasileiras._ 

4. _ R.e~s_alte-J?_e, por 41tirpo,_que assim co
mo é ~gurada por lei a dedução dos gastos 
efetuados para a preseryação da saúde, deve 
ser também permitida a dedução relativa às 
despeSas com- instrúção, por se tratar de me
dida igualmente justa e ínteii"amente Coinpa
tivel coin-a riatureza do Imposto de Renda. 

5. Em relação aos limites estabelecidos, 
deve-se esclarecer que foram fixados em ter
mos propordonais aos limites observados pa
ra o abatimento relativo a dependentes, obser
vando-se a_seguínte relação: 

Abat lmento para 
o ano-base 

de 
1988 

115,00 
16o.oo 

Dedução ·autorizada 
pela Lel n2 7. 713, 
ou prevista no pro
jeto em csttJdo. 

30_ BTN 
40- BTN 

LEGISU\ÇÃO CITADA 

LE1 N• 7.713, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 

Altea.J a legislaçào do lmpostn de Ren~ 
da e dá outras providências. 

Art. 14. Na detenninação da base de cál
culO -_SJJjeita à incidência mensal do Imposto 
de Renda poderão ser deduzidas: 

1-no que exceder a cinco por cento do 
rendimento bruto do contribuínte, a partir dos 
pagamentoS feitos pela Pessoa fisica. -no mês, 
a médicos, dentistas_. psicólogos, fisioterapeu
tas, terapeutas ocupacionais e hospitais; 

U-a quantia equivalente a 4 OTN por de
pendente, no mês, até o limite de 5 depen-
dentes. _ , . . ··- _ 

§ 1 ~ O disposto- no inciso I deste artigo 
aplica-se também aos pagamentos feitos a 
empresas brasileiras, ou autorizadas a funcio· 
nar no País, destinados à cobertura de despe
~s c_om hospitalização e cuidados médicos. 
e dentários, e a entidades que assegurem direi
to de atendimento ou ressarcimento de despe
sas de natureza médica, odontológica e hos
pitalar. 

§ 2~ Quando o montante dos pagamen
tos a que se refere este artigo ultrapassar o 
valor da base de cálculo do imposto, em cada 
mês, o excedente, corrigido monetariam.ente, 
pod~rá ser deduzido no mês subseqüente, no 
que ultrapassar a cinco por cento do rendi
mento bruto do mês de dedução. 

§ 3~ Nãc?. _SE; íncluem entre as deduções 
·de que trata este artigo as despesas cobertas 
por apólices de segu,ro ou quando ressarcidas 
por entidades de qualquer espécie. 

§ 49 O disposto neste artigo restringe-se 
aos pagamentos feitos pelo contribuinte rela
tivo ao seu própdo tratamento ou, quando não 
aufiram rendimentos tributáveis. o de seus de
pendentes económicos. 

§ 5~ A dedução a que se refere este artigo 
é condicionada a que os pagamentos sejam 
especificados e comprovados, com indkação 
do nome, endereço e número de instrução 
no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadas
tro de Pessoas Juridicas, de quem os recebeu, 
podendo, quando o beneficiário for pessoa 
física, na falta de documentação, ser feita indi
cação do cheque nomínativo pelo qual foi efe
tuado o pagamento. 

§ 6ç Para cálculo do imposto a que se 
refere o art 7~ desta Lei, o comproVante ou 
a indicação de que trata o parágrafo anterior 
deverá ser entregue à fonte pagadora, que fica
rá responsável por sua guarda e exibição ao 
fisco. 

§ 1~ No caso do parágrafo anterior, a fon
te pagadora poderá fiXar um prazo para a en
trega do comprovante ou da indicação, com 
vistas a ser efetuada a dedução no próprio 
rilês; após esse: ·prazo, _a dedução poderá ser 
feita no mês seguinte, pelo valor corrigido mO
netariamente. 
, ____________________ ,, ___ _ 

LEl N• 7.799, 
De 10 de julho de 1989 _ 

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências._ 

............. ·-------CA?r:rui:õ-r\/·-·-
Nollll$9 sobre à bibutação das pessoas 

-- fislcas 

Art 45. ~A partir de 1' de julho de 1989, 
os dispositivos a s_eguir enwnerados da Lei 
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n9 7.713,de22 de de_zembr_o de 1988,passam 
a vigorar com a seguinte redação: 
I-Os incisos XJ/ e XVITI do art. 6?; 
XJ/- os rendimentos provenientes de apo

sentadoria e_ pensão, transferência para a re
serva remunerada ou reforma, pagos pela Pre
vidência Social da União, dos Estados, çlo Dis
trito Federal e dos Municípios, até o valor e qui~_ 
vaJente a trezentos e dnqO.enta BTN, a partir 
do mês em que o contribuinte completar ses
senta e cinco anos de idade, sem prejuízo da 
dedução da parcela isenta previSta no art. 23 
d~sta lei; · 

xvm- a correção monetária de investi
mentos. ca1culada aos mesmos índic_es apro
vados para os Bónus do T escuro Nacional 
- BTN, e desde que seu pagamento ou· cré
dito ocorra em int~alos nª-o inferiores a trinta 
dias; 

n-O inciso D e o § 7'~ do art.. 14. 
ill ~-a quantia equivalente a trinta BTN por 

dependente, no mês, até _o limite de cinco 
dependentes; 

§ ~ No caso do parágrafo anterior, a fon~ 
te pagadora poderá fiXar um prazo para a en~ 
trega do comprovante ou da indicação, com 
vistas a ser efetuada a ~edução no próprio 
mês, após esse prazo, a dedução poderá ser 
feita no mês seguinte, pelo valor corrigido mo~ 
netariamente com base na varias-ão do BTN 
oCorrida entre o mês do pagamento e o mês 
da dedução. 

lli-0 caput do art. 17 e seus§§ lt> e 49: 
''Art. 17. O valor de aquisição de cada 

bem ou direito, expresso em cruzados novos, 
apurado de acordo com o artigo anterior, de~ 
verá ser corrigido monetariamente, da seguin-
te forma: . 

a) utilizando-se _a variaçao da OTN, da data 
do pagamento até Janeiro de I 900; 

b) utilizando-se a variação do BTN, a partir 
d~ fevereiro de 1989. 

§ ]t> Na falta de documento_que compro~ 
ve a data do pagamento, no caso de bens 
e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 
1988, a conversão poderá ser feita pelo valor 
da OTN no mês de dezembro do ano em 
que esta tiver constado pela primeira vez na 
declaração de bens. 

§ 4~ No caso de aquisição com pagamen
to parcelado, a correção monetária será efeti
vada em relação a cada parcela." 

N-Os§§ 2•, 3•, 4•, 5•, 6• e 8• do art 24: 
"§ 2~ A diferença de imposto apurada 

mE:nsalmente será convertida em ·número de 
BTN mediante sua d.i~ão pelo valor do BTN 
vigente no mês a que corresponder a dife
rença. 

§ 3~ Resultando fras-ão na apuração do 
número de BTN, considerar-se~o as duas pri
meiras casas decim~.is .. desprezando--se -as ou
tras. 

§ 49 A soma das diferenças, erri BTN, 
apuradas E:m cada um dos meses do ano, 
corresponderá ao imposto a pagar. --

§ 59 O imposto a pagar poderá ser reco~ 
lhido em até seis quotas iguais, mensais e 
suce~ivas. obseiVado o seguinte: 

a) nehhu·m· a quota s. erá inferioi. ,a _trinta,, e 
cinco BTN e o imposto de valo inferior .a 
setenta BTN será pago de uma s vez; 

b) a prinieita quota ou quota única setá 
paga no mês de abril do ano subseqüent~ 
ao da percepção dos rendirileritós; ' i 

c) as quotas vencerão_ no últim·o dia útir 
de cada mês; 

d) fica facultado ao contribuinte antecipar, 
total ou parcialmente, o pagamento do impos
to ou das quotas. 

§ 6\1 "O_núm_ero de BTN de que tratai este 
artigo será reconvertido em moeda nacional 
pelo valor do BTN no mês do pa.samento do 
imposto ou quota. . · 

§ 89 O valor das apUcações, contribuiç.ões 
e .. doações .de .qu~ .trata_ o parágrafo antertor 
será convertido em número de BTN pelo valor 
destes no rnê_s em que os desembolsos forem 
efetuados. "_ 

V-0 art. 25: 
"Art. 25. O imposto será calculado obser-

~c;lo o seguinte: · 
I-se o rendimento rriensa1 for de até 1.400 

BTN, será deduzida uma parcela Correspon
dente a 420 BTN e sobre o saldo remanes
cente incidirá a alíquota de 10%; 
II- se o rendiinento mensal for superior 

a lAOQ BTN, será deduzida uma parcela cõr
respondente- a 1.008 BTN e sobre o saldo, 
remanescente incidir~ a aJíquota de 25% 

Parágrafo único. OvaJor do BTN a ser consi-· 
derado para efeito dos incisos I e 11 é o vigente 
n? m~~ em qUe os rendimentos forem perce
bidos. _ 

VI-O§ 2• do art 28: 
"§ 29 As pessoas tisicas ou jUrídiCas (rue 

deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro 
do prazo, ou fornecerem com ínexatidão, o 
documento a que se refere este artigo, fiCarão 
sujeitas ao pagamento de multa de trinta e 
cinco BTN por docwnento." 

VD- A alínea e do § 1 ~ do art. 35: 
c) "exclus~o do vaJor, corrigido monetaria

mente, das provisões adicionadas, na fonna 
da alínea a, que tenham sido baixadas no =cur
sO· do período-base; utilizando~ se a- Variação 
qo BTN Fiscal. 

VDI-0 art. 45 e seu§ J9; 
"Art 45. O_ contribuinte pessoa física que 

possuir mais de uma conta de caderneta de 
poupança, inclusive do tipo pecúlio, fica obri
gado ao recolhimento mensaJ do imposto, à 
alíquota de vinte e cinco por cento, quando 
a soma dos rendimentos reais de todas as 
cadernetas ultrapassar o valor correspondente 
a quatro_centos e vinte BTN vigente para o 
mês. 

§ Iç Poderá ser deduzida do total perce
bido a parcela dos rendimentos reais corres
pondente .ao valor de quatrocentos e vinte 
BTN vigente para o mês." 

IX-O art. 53: 
"Art. 53. -·Os juros e as multas serão calcu

lados sobre o imposto ou quota, observado 
o seguinte: 
·- .a) quando expresso em BTN serão conver
tidos em cruzados. novos pelo valor do BTN 
no mês do pagamento; 

b) quando expresso em BTN Fiscal, serão 
convertidos em çruzados novos pelo valor do 
BTN Fiscal no dia do pagame~o." 

.............. (:;('ã;h;i;;§~·de"Z'sunto~ Ecbnómf;; 
-competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 243, DE 1989 

Dá nova redaç_ão ao. parágrafo 49 do 
artigo ,59 da Lei Órgânica da_ Previdência 
Social. . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 o § 4~ do artigo 59 da Lei no 3.807, 

de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da 
Previdência Social) com a redação da Lei n9 

6.887/80, passa a vigórar nestes tennos: . 

"§ 49 Aquele que ingressar no regi~ 
me da Previdência Social urbana ap6s 
completar setenta anos de idade terá di
reito sOmehte ao pecúlio de- que trata o 
'parágrafO anterior,- ao salário-família, à· 
renda mensal vitalícia e aos serviços, sen
do devido também o awállo-funeral". 

Art. 29 - EStã'Iei entrará em vigor na data 
. ..de sua publicação, revogadas as cüsposições 
em contrário. 

Justificação 
AJ_unta MU_i~ _em: t'969,:qUe institUiu inacei

tável __ reb:Q{:e;ssç> .mU~slas:ã~ preyideric?~a. 
~cluindo .d9 $!;:~ a,mparq çs_ que irigressaVam 
ilo teg1me da Lei Orgânica da Previdência So
cial com mais de sessenta anos de idade. 

Tal exclusão a rigo~ ofende o pr6prio texto
constituciona1 de 1967 que declara, solehe
mente: 

"Art. 165. A Constituição assegura 
aos trabalhaç:iore$ os seguintes direitos, 
além de outros. que, nos termos da lei, 
visem à melhoria de sua condiçãO social: 
..................... ~.~--~ -·--~·-· ---·-··-. 

XVI- previdência social nos casoS de 
doença, velhicE;, invalidez e morte, segu
ro-<lesemprego, seguro contra actdent~s 
do trabalho e proteção da maternidade, 
mediante contribuição da União, do em
pregador e do empregado." 

A discriminação em causa ê inadmissível, 
eis que implica em negar direito expressamen
te· assegurado pela Lei Máxima. 

Poder-se-ia, todavia. adm_itir que a idade de 
setenta anos constituísse limite para ingresso 
no sistema previdenciário por isso que ao atin
gi-la os funcionários ficam sujeitos_ à aposen· 
tadoria compulsória. 

. É pOrtanto, o que fru: a presente proposição, 
de iniludível a1cance social, na medida em que 
restaura, na legislação ordinária, cüreito consti
tucionalmente consagrado no Brasil desde a 
promulgação da Coitstituição de 1934. _ 

Sa1a das Sessões, 28 de aQó$to de 1989. 
-Senador FernandO Hemique Càrdoso. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 3.807 
DE 26 DE AGOSTO DE 1960. 

Dispõe sobre a Lei OigãiJiça· da Previ~ 
dência Social, 

TÍTULO D 
Dos Segurados, dos Dependentes 

e da Inscrição 

0\P[TULOI 
Dos Segurados 

Art. 59 São obrigatoriamente segurados, 
ressalvado o disposto no art. 2"! 

1-os_que trabalham, como_empregados, 
no território nac;icnal; 

II- os brasiletros e estrangeiros dornic;iiia
dos e contrataçl_os no Brasil para trabalharem 
c:omo empregados nas sucursais o~ agências 
de empesas nacionais no exterior; 

DI-os titulares_de .firma individual e direto
res, sócios gerentes, só_cip ,sºli0ª-ri9s de indús
tria, de qualquer empresa, cuja idade máxima 
seja no ato da inscriç:ãp de 50 (dn.qüenta) 
anos· 

IV :_os trabalhadores· avulSOs- e~ Os~autôno
mos. 

§ 19 Sâo equipai-ades aos trabalhadores 
autónomos os empregados de representa

. ç:ões estrangeiras e os dos organismos oficiais 
estrangeiros ou intemacioriaiS qUe-funcionam 
no Brasil salvo se obrigatoriamente e sujeitos 
a regime próprio de previdência. - -

§ 29 - As peSSoaS rdeddas- no art. 3ç que 
exerçam outro emprego-ou atividade-que as 
submetam ao regime desta lei, São Obrigato
riamente segUradas, no que concerne· aos re-
feridos emprego ou atividade. -

§ 39 Aquele que con_Servar a -c;ondição de 
aposentado não poderá ser _novamente filiado 
à previdência social em virtude de outra ativi
dade ou emprego. 

·················-·t:Eíi·i~---. -. --
DE I O DE DEZEMBRO DE _19Só 
Altera a legislação da Previdênda So

da/ (Jrbana e dá outras providências. 
.... ~···-··.......,...,. ..... __ _.,.,. __ ._ . ......,.,....,.. ____ _ 

(À Comissão de Assuntos SociaiS -
competência terminativa.) 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
-Os projetes lidos serão publícados e, a se
guir, remetidos às CoiniSsões- coni.petentes. 
(Pausa) 

Sobre a mesa, reqUerimento que será lido 
pelo Sr. _19 Secretáriq. __ 

É lido o seguinte 

REQOERIMENTO ri• 441, DE 1989 

Requeremos, na forma regimental, as se· 
guintes homenagens pelo falecimentO do ex
ministro Rubem Ludwig. 

a) inserção em ata de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de <::ondoléncias à farn'ília. 
Sala das SeSsões, 28 de agosto de 1989 

-Senador Jarbas Passarinho, SenadOr Antô
nio Luiz Maya. 

. O SR~ PRESIDENTE (Antóhlo Luiz Maya) 
-=- Este r_eqUeiimento depende· de votação, 
em cujo encaminhamentO poderão fazer uso 
di;!- p~~yra oS 'srs. SénaaoréS qu·e o desejarem. 

ÇÇ>ncédo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. -

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Para encaminhar a votação.)- Si'. Presi· 
dente, Srs. Senadores, prOfundamente cons
ternado_ tomei _c;;:Qnhedrnento, hoje, do faleci
mento do GenérarRubern Ludwig. Conheci-o 
_quando eu era _Tenente, rt~ Academia Militar 
das. Agulhas Negras, e ele Cã.dete, aluno da
quela A~é)d_emia. Já _naquela altura se desta
cava nb-Cõtpo-de Cadetes como um dos alu· 
1_1os maiS bem" conceituados e, também, dos 
rrtais brilhantes da sua turrna. Quando chegou 
ao generalato, ele deveria comandar exata
mente a Academia Militar das Agulhas Negras. 
Ele me revelou sempre que esse -er<J o seu 
deseJo maior quando oficial da Ativa do Exér
cito Brasileiro, que, realmente, ê~urn comando 
fasclnaot_e..._E~ précisar:nente naql.Jela ocasião, 
p~r essas_ circunstâncias e_imprevisões do des
~_!10, _o Ministro_4_a_Ed)Jçação estava se exoAe
rafldo, e o Presid_ep~ _Jo~Q eaptista de Figuei
redo Jançpu mão do O~nerc:;J Ludwig, co_mo 
se díz vulgarmente, de um curinga em J99-o 
d: baralho -que serviria para qualquer posi
çao ~e g_indic.ou para o Ministério da Edu~a
ção. Ele_sabia que não tendo sido cadete.G-om 
idade muito jov~m -:--: t~nd.o mais dois anos 
do que a média das idades- elt; sabia, repito, 
que, provavelmente, para poder chegar aGe
neral de 4 estrelas, haveria grande dificuldade 

-ríã.--~i::ryrda, ~a_ ~ua- carrelr~ rri1litar, porque 
com a mtroduçao pelo sistema chamado de 
compulsório e de expulsório feito pelo Presi
dente- C:_~tello Branco, há_ urr:ta_ cota sem-pre 
de sacrifício. que, em um dos casos, indde 
sobre a idade. E, _a_s~im, _ele_ foi relut!'lnte e 
chegou a ponderar ao Presidente Figueiredo 
-~deveria deixar de assurnii' o comando para 
o qual havia sidO designado. Foi para o Mini_s
tério da Educação. Acho qUe é de absoluta 
1u5tiça se dizer que, entre os educadores brãsi
leirOS, OS administradores que pel?J Casa paS
saram, ciu estão lá, e pelos funcionáriOs do 
-~i~ério, é unânime por todo$ eles o Julga
mento altamente favorável do 9e?empenho 
do General Ludwig na Pasta da Educação. 

Estava exatamente no momento em que 
_él-t@!lsfção com!'!çaVa e ele, que levava como 

- s_empre o estereótipo do militar para uma ár~a 
que trabalha com a inteligência nacional, sen· 
tiria de iní<:.io, como sentiu, um ttpo de precqn
ceito que se esvaneceu ao longo do tempO. 

Vejo, com gl-ande tristeza, Sr. Presiderité e 
Srs. se·nadores, que o General Ludwig tenha 
sofrido dessa doel)ça pertinaz, que tem levado 
_tantas pessoas à sepultura, e que tenha encer
ra_d.Q..g_ sua _passagem pela terra exatamente 
no momento em que ainda muito poderia 
contnb~ para a própria Nação brasileira, já 
agora corno recurso humano treinado e dispu
tado por_ empresas· privadas, que foram bus
_cá-lo ... quando a exptdsória exatamente o atin
giu e ele não pôde ser promovido a General
de-DiVisão. 

Daí a razão do requerimento que fiz, secun
da~o P.~}?. Senador António Luiz Maya, que 
~_gora preside a seSSão; para que essas home
nãgênS sejam prestadas a ele, não apenas na 
qúal!dade formal de ex-Ministro de Estado que 
o fo1 por duas vezes, no Gabinete Militar e 
na Educação, mas como um preito de justiça 
abs_olutament.e cabível para um homem que 
deu de si o máximo que pôde em benefício 
do seu País. 

O Sr. Jorge Bomhausen- Permite-me 
V. EX um aparte? _ _ 

O SR. JARBAS PASSARil'IHO- Ouço 
com muita honra o aparte dO nobfiSenador 
Jorge Bomhausen. 

O Sr. Jorge Bomhausen- Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, é com profunda tristeza 
que me associo à manifestação de V. Ex", na 
homenagem póstuma ao General-Ministro 
Rubem Ludwig. Tive oportunidade de ac:óm

-panhar de perto a sua ação no Ministério da 
Educação, pois, na época, em boa parte_ go
vernava o Estado de Santa Catarina. Cõrri tãâa 
justiça- devo dar aqui o testemunho da sua 
ação, que pude compreender ainda de foima 
mais profunda quando estive à frente do Minis
tério da EducaçãCi Homem de formação mili
tar, intelectual, um patriota, um brasileiro· que 
lutava por suas idéias,· re.sponsável também 
em boa parte peJo processo da tr~nsição de
fn()crática. com a sua participação no Governo 
do Presidente Geisel e do Presicl_ente João Fi
gueire~, _un: destemido defensor do paria· 
mentansmo, que aprendeu na França, riO pe
tiodo em que viveu naquele País, e que, com 
muita _lucidez e inteligência, defendeU junto 
aos seus PareS-ho Ministério. O Sen!=idq real
mente de~ prestar homeilagem a essé insig
ne homem público. Cumprimento a V. EX'_ e 
ao Sen_ador Antônio Luiz Maya pela autoria 
desse requerimento. Muito. obrigado. - · 

. O SR. JARIÍAS PASSARil'IHO- Muito 
obrigado a V. EX~.-nobre Senador Jorge Bor-
nhau~en._ _ _ 

O Sr. Edison Lobão-V. EX me permite 
um aparte, nobre senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Corn 
grande honra ouço V. 52' 

O SR. PRESú>El'fi"E (Antônio Li.liz Maya) 
- a Mesa gostaria apenas de lembrar que 
em requerimento de pesar -e perfeitamente 
permitido o aparte. 

O Sr. Edisõri Lobão - Não tiv~ a felici
dade de conhecer o General Rubem .Ludwig 
quando ainda na Escola Militar, corno V. EX" 
o conheceu, mas trav§!i relacionamento com 
S. EX e com ele ftz uma boa amizade, quando 
ainda era Coronel, AssessOr do Presidente Er~ 
nesto Getsef, no Palácio -do Planalto. A partir 
daí aprendi a admirá-lo, põr seu talento, sua 
capacidade e seu patriotismo. O General Ru
bem Ludwig, quando todc;>s imaginavam que 
não teria êxi"tono· Mjnlstétfo da Educação -
V. Ex~ já o disse -, foi beffi recebido, deixou 
saudades_ ali e exerceu CÇJin Cómpetênda as 
suas atribuições de Ministro de Estaqo. FoJ, 
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depois, Ministro do Gabinete Militar e sempre 
teve urna participação saliente. no sentido da 
defesa dos melhores interesses nacionais e 
da democracia em nosso País. Portanto, tam
bém associo-me a V. EX' pela homenagem 
que promove a esse grande brasileiro. 

o Sr. João Calmon- v. Ex' me Pennite 
um aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Pois 
não, ouço V. Ex', 

O Sr. João Calmon- Sem dúvida algu
ma a educação brasileira está hoje de luto. 
Perdeu um ilustre educador, um homem que 
tinha a paixão da batalha pela universalização 
do ensino no Brasil, e que, na sua passagem 
pelo Ministério da Educação e Cultura, con
quistou a admiração e a gratidão de todos 
os que lutam nessa área de tão transcendental 
importância. Devo recordar o episódio da rápi
da passagem do General Rubem Ludwig pelo 
Ministério da Educação e Cultura. Por duas 
ou três vezes ele convocara, para comparecer 
a seu gabinete e fazer-lhe um relatório sobre 
as atividades do Mobral, o Professor Arlindo 
Lopes Corrêa. Após a terceira ou quarta con
vocação, o Ministro Rubem Ludwig chamou 
o seu Chefe de Gabinete e mandou demitir 
sumariamente, pelo telefone, o Professor Ar
ündo Lopes Corrêa. Em seguida, fez esse co
mentário bem humorado: ''Vou dar um ''viva" 
a GrahamBell, que permite a dem[ssão sumá
ria pelo telefone". Isso mostra que aquele ex
traordinário Oficial do Exército brasileiro era 
também um homem que gostava de cultivar 
o bom humor. Quando ele foi nomeado.Minis
tro da Educação e Cultura, houve quem duvi
dasse do brilho e da eficiência da sua atuação. 
Entretanto, no perfodo em que esteve à frente 
do MEC, ele se destacou pela sua extraor
dinária eficiência, pela sua energia e pela visá.o 
de estadista que revelou, maís uma vez, à fren
te desse Mirlistério, qUe teve também outros 
Ministros militares, como V. EX', Senador Jar
bas Passarinho, que desempenhou papel de 
extraordinária relevância à frente dessa Pasta, 
e o nosso ex-Companheiro o General NeyBra
ga. Por algum tempo também atuou no MEC, 
numa área específica, o General Meira Mattos, 
que, em certo momento, foi encarregado de 
tratar da execução daqueles acordos entre o 
MEC e a USAID. No momento em que toma
mos conhecimento do falecimento do General 
Rubem LUdWig, rião Poderia deiXar de- as5oCiar 
a minha palavra ao pronunciamento de V. Br, 
admirável Ministro da Educação ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado. 

O Sr. João Calmon --.-.,-e à palavra de 
seu outro Colega do Ministério da Educação, 
Senador Jorge Bomhausen, e do eminente 
Senador Edison Lobão. Rubem Ludwig deixa 
uma marca imperecível na sua passagem por 
este Planeta, e creio que a sua memória há 
de ser permanentemente pranteada por todos 
os que consideram Educação a prioridade 
máxima do nosso Pafs. 

O Sr. Monso Sancho - Permite V. Ex" 
um aparte? 

. OSR.JARBÀSPÀSSARINHO-Muito 
obrigado, Senador Joáo Ca1mon. __ _ 

Ouço, com muita hon~a, o nobre .Senador 
Afonso Sancho. 

O Sr. AfonSo Sancho - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, V. E;çt se referiu exatamente 
ao fato de um militar exercer a função de Mi
nistro da Educação. Ess_e fato foi muito co
mentado na época, embora por lá tivesse pas
sado um militar da estirpe-de V. Ex",,que sem
pre foi muito considerado, tanto _nos _melas 
militares CQJnQ nos me1os_cMl_e~intelectual. 
Todavia, quando _o General .Rubem Ludwig 
foi nomeado, ouvi, dentro das minhas ligações 
militares, censura e_até surpresa pelo fato do 
Presidente ter nomeado um General para fun
ção tão delicada, como é a de Ministro da 
Educação. Logo nos primeiros dias, contudo, 
veio a grande surpresa: aquele homem tam
bém era talhado para aquela função. Ele tinha 
competência e capacidade para dirigir um Mi
nistério tão dificuhoso, tão_ cheio de problemas 
_e tão incompreendido. Ainda mais por-essa 
surpresa que o General proporcionou aos que 
pensavart1 que ele não _estaria à altura de cum
prir aquela missão, e~tou inteiramente _solidá
rio com V. Ex1' pelo registro que faz do faleci
inehto desse grahde homem público brasi
leiro. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito 
obrigado. 

.o Sr. Mauro Benevldes -Permite V. Ex" 
-um aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço 
V. Ex', nObre Senador Mauro Benevfdes. 

O Sr. Mauro Benevldes -Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, a nossa Bancada, pela 
palavra autorizada do ilustre Senador João 
Calmon, Presidente da Comissão de Educa
ção, já fez chegar a V. Ex" a nossa solidarie
dade, no instante em que se reporta ao faleci
mento, hoje ocorrido, do ex-Ministro da Edu
cação Rubem Ludwig. No exercício do meu 
primeiro mandato senatorial e quanto Titular 
da Pasta da Educação o GeneraLRubem Lud
wig, tive opOrtunidade, afgumas vezes, de sub
meter a essa autoridade pleitos de interesse 
de Prefeituras do meu E-stado, Em todªs ªs 
oportunidades, - e V. Ex" bem o sabe, fui 
Senador -da- OposiçãO -nesta Casa- recebi 
do Miilistro Rubem Ludwig demonstrações de 
sensibilidade para as questões que a ele sul>
meti em nome da comunidade cearense. Nes
te instante em que V. E;çt recebe a manifes
tação de pesar, praticamente de todos os Se
nadores presentes, pelo desaparecimento do 
Ministro Rubem Ludwig, desejo, em nome do 
PMDB, fazer chegar a V. Ex!' a manifestação 
da nossa mágoa, do nosso pesar, da nossa 
solidariedade, diante do desaparecimento 
desse ilustre bras_ilelro. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Muito 
obrigado, nobre Senador Mauro Benevides. 

Sr. Presidente, eu concluo. 
Os apartes que forain dados caracterizam 

exatamente o que eu dizia no inicio da justifi
cativa desse requerimento. Note-se aqui, por 
exemplo, -o testemunho do nobre Senador 
João Calmon, dedicado de maneira desvelada 
aos problemas da EducaçãO iló Brasil; o teste
·munho do nobre Senador Jorge Bomhausen, 
na qualidade de ex-Ministro da Educação, que 
pôde perfeitamente sentir ainda a trajetória lu
minosa que o GeneraJ Rubem Ludwig deixou 
naquela Casa; e os t~temunhos ain9-a do no
bre Senador Afonso Sancho, do nobre Sena
dor Mauro Benevides e do nobre Senador Edi
son Lobão. 

Quando o ilustre Senador Jorge Bomhau
sen se referiu _ao GenerafRUbem LudWig ainda 
como Coronel, creio que foi S. ~ou o nobre 
Senador Edison Lobão, me trouxe à memória 
exatamente isso: ela era o Secretário-Geral da 
Secretaria Geral ao· ConselhO- de segutãnça 
Nacional. E como ele tive oportunidade tam
bém de discutir alguns temas importantes. Um 
deles era relacionado com o problema que 
o Senhor Presidente da República já estava 
tomando a si, a eliminação dos chamados 
municípios de segurança nacional. Tive opor
tunidade de discutir com ·o Coronel Rubem 
Ludwig a respeito dos cinco municípios pa
raenses que estavam considerados como de 
segqrança nacional. Na verdade, alguns deles 
não tinham o menor cabimento par~ essa qua
lifiCação, uina vez que o eram municípios de 
fronteira, fronteira morta, distanciada dos cen
tros de certa importância do Pará milhares 
de quilómetros, e que náo se justificavam, ab
solutamente, a não ser por uma certa tendên
cia de abrangência maior no periodo anterior 
de qualificá-los corno municípios de seguran
ça· nacional; conseqüentemente, o prefeito era 
riomeãdo. - -

Ele concordou plenamente comigo. Depois 
tivemos uma discussão, discussão não é o 
tenno,_tivemos um _encontro a re~êito do pro
blerria dÕ Acordo NUclear Brasil/Alemanha. 
Nessa altura, como foi salientado aqui por um 
dos meus aparteantes, ele era também um 
auxiliar direto do Presidente Ernesto -Geisel, 
que era o responsável principal pelo Acordo 
que foi aprovado neste Congresso. 

A forma pela qual ele se conduzia como 
Coronel mostrava esse ecletismo que muitas 
pessoas no campo civil não se dão conta que 
um militar pode ter. 
-- Ainda -me-repor~ -ao--fat-o-da-sua-saída--do 
Ministério da Educação. Cómo dis_se abi.da há 
pouco. Ele foi relutante para o Ministério da 
Educação, porque queria ter o grande coman
do da sua vlda, que era o Comando da Acade
mia Militar das Agulhas Negras. Mas o Presi
dente não abriu mão do seu concurso de pô-lo 
no Ministério da Educação~ 

No Ministério da Educação ele poderia ter 
ficado, porque ele sabia - corno disse ainda 
há pouco - que não atingiria o divisionário, 
ele náo seria o General de Divisão, pela sua 
idade, e já estava com período próximo de 
dois anos para ficar no Ministério, e, de acordo 
com a lei do Presiden~e Cãstello Branc:o, logo 
no começo de 1965, o militar que se afasta 
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da sua atividade estritamente militar, ao cabo 
de dois anos, tem um dilema: ou volta para 
a Caserna- oú paSsa~ Obrigatoriamente, para 
a Reserva. Ele sabia que iria de qua1quer ma
nelra para a ReseNa, mas o Presidente Figuei
redo precisou dele e para quê? Para substituir 
o General Danilo Venturini, que era o antigo 
Chefe do Gabinete Militar, que passou para 
o Mirad, e o Presidente, mais uma vez, não 
abriu mão do concurso do General, que cha
mava, na intimidade, de "Rubão", pela simpa
tia que despertava. 

O Sr. Antônio Lulz Maya - Perinite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Vejo 
que o co-autor do requerimento, o nobre Se
nador Antônio Luiz Maya, me solicita um apar
te e eu o concederei para, depois, concluir, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Antônio Luiz Maya -Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, a Nação se acha de 
luto __ com o falecimento, hoje, do General Ru
bem Ludwig, que marcou presença de ma
neira forte e significativa à frente do Ministério 
da Educação e Cultura. Nesse Ministério, V. 
Ex', nobre Sr. Se-nador--JarDaS -PassárinhO, · 
também marcou a sua presença, sobretudo 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que foi prorriulgada justamente na
quela oportunidade em que V. Ext era "o Mínis-
tro da Educação ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Em 
1973 ... 

O Sr. Antônio Luiz Maya- ... e que tanto 
bem fez à Nação brasileira. Infelizmente não 
chegamos a colher os verdadeiros frutos da 
Lei de Diretrizes e Bases n9 4.024, sobretudo 
da sua refonnulação, a lei que veio, de algum 
modo complementá-la, de Diretrizes e Bases 
do Ensino de Primeiro e Segundo Graus". Ela 
ê fruto da outra. -

Assim como o Ministério da Educação deve 
a V. Ex" essa lei, e a educação nacional tam· 
bém o deve, o Ministério da Educação deve 
ao Ministro RUbem Ludwig a interiorização do 
ensino de terceiro grau. O Ministro Rubem 
Ludwig deu prioridade aos Ci!lmpi aVançados 
das nossas universidades, justamente para 
atender à necessidade de levar as universi
dades para fora de seus muros, para fazê-las 
voltarem-se para a necessidade regional e da 
comunidade. Foi na -sua época que os ClUTJpi 
foram implantados, se consolidaram, graças 
aos seus esforços no sentido de cariaUzar re
cursos para a implantação desses campf, onde 
os nossos alunos de todas as áreas faziam 
o seu estágio curricular na área de Medicina, 
na área de Saúde, na área de Ciências Exatas, 
na área de Comunicação, na área de Pedago
gia. Antes da formação, esses alunos toma
vam conhecimento da realidade, exatamente 
através de seus estágios em-ctunpl avançados, 
razão pela qual, hoje, nós, ao relembrarmos 
o falecimento do ex-Ministro Rubem Ludwig, 
ressaltamos, com esse voto de pesar que en
caminhamos à Mesa, juntamente com V. Ex;!, 
para ser transmitido à Família, enlutada, res
.saltarnos a figura ímpar desse grande brasi-

leiro, que era militar e civil, corilo muito bem 
o foi e está sendo V. Ex'?, um militar que é 
um civil, deiltiO das Armas mas que está sem
pre innanado com os ideais de toda a comu
nidade civil. Portanto, esta homenagem póstu
ma há de ressaltar, sem dúvida alguma, o tra
balho impar realizado no campo por um gran
de militar que honrou a farda do Exército, e 
que honrou, sobretudo, o órgão que ocupou 
com maior destaque, o Ministério da Educa
ção e Cuhura, enquanto Ministro. Muito obri
gado, nobre Senador. 

O SR. JAR5AS PASSARINHO- Asra
-âeço a V. E'.x!' pelo aparte, que complementa 
este encaminhamento. V. Ex", ao referir~se tão 
generosamente_ a mim e justifiCac!_amente· ao 

-General Rubem LudWig; fài~nie vir à memória 
uma lembrança dos meus primeiros diaS _de 
Ministro da Educação~ Ainda há pouco, o_ no
-bie Senador Afonso Sancho- falava sobre a 
reserva_com que foi viSta ·a indicação de um 
Oeneral para a Pasta da Educação ,..--- e era 
wn -Cietleral"dã AtiVa, eu já êi·a-úm Cordilel 
de Reserva. Mas ao chegar ao Rio de Janeiro 

'"Pãrã fai:er -~ijliinleii'a ViSita ao Conselho F'e"de· 
-ra~- de- EduCãÇãõ; fUi iriterpe!ãdo por um JOr!'ta.:-

-lista- inilito ardoroso - empurrou-me quase 
que O ffiicfofone pela boca a dentro e pergun· 
toLJ-me com certa audácia: "O Senhor vai enM 

_ trar ~gora aqui no cenáculo dos sábiOs- da 
Educação brasileira. Como é que o 5enhor 
se sente, já que o Senhor é um Coronel?" 
Q.~~ dizer, por aí ele já estava caracterizando 
exatamente a prevenção para comigo e minha 
Origem-. Meditef rapidamente e lhe perguntei: 
"\locê_conheceu Cãl6geras?" Ele disse: 
"Quein?'' Eu disse: "Sei que conhecer só_seria 
através de livros, naturalmente, mas _es_tou fa
lando Calóg-eras, Pandiá--Catógeras". Nada, 
Perguntei, então: "João Pandiá Calógeras?" 
Silêricio.Então, eu lhe disse: "Pois é, foi Minis
tro, era civil e foi Ministro da Guerra. Eu preten
do resgatar o débito". E entrei. 

É_ possível que eu não tenha resgatado o 
débito, mas, certamente, o General Rubem 
Ludwig resgatou. 

O Sr. Marco Madel- Permite V. Br um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
grande honra, ouço o aparte de V. Bel' 

O Sr. Marco .Madel- Meu caro e ilustre 
CSeriador Jarbas Passarinho, gostaria de asso
ciar-me, neste instante, às manifestações -
c_reio que de toda a Casa - de sentimento 
pelo passamento do ilustre militar e homem 
público, qi.le foi o General Rubem Ludwig. Tive 
oportunidade de conviver com ele, não _tanto 
tempo quanto V. Br, e pude ter sempre dele 
a melhor impressão do seu caráter, de suas 
qualidades de militar, de sua vocaçãO para 
o serviç_o público e, por que não dizer também, 
do seu tirodnio político. lamento, por isso 
mesmo, que ele tão cedo tenha deixado nosso 
convívio e, conseqüentemente, deixado de 
dar, como poderia ainda fazê-lo, sua cOntri
buição ao País, sobretudo agora na iniciativa 
privada, para onde se deslocara depois de ·pas
sar à Reserva. Faço minhas também as-suas 

palavras quando homenageia o General Ru
berri Ludwig e, por intermédio de suas pala
vras, tenho certeza de que o -Senado -o home· 
nageia, como ele bem o merece, pelos servi
ços que prestou ao País e peJa contribuição 
que, de modo especial, ofereceu à educação 
brasileira no curto, mas fecundo tempo -
faço .questão de frisar - qUe esteve à frente 
do Ministério da Educação e Cultura Quero, 
também,·com() fez V.&, estender os senti
mentos - que sei que são de toda a Casa 
- à farnllia do General Rubem Ludwig e, de 
modo especial, a Viúva, S~ Jui'ema Ludwig. 

O SR- JARBAS PASSARINHO -Agra
deç-o ao nobre Senador- Marco Maciel pelo 
aparte. _Sr. Presidente, é mais um aparte de 
um ex~Ministro da Educação. Portanto, vê V. 
Ex5' e vêem os Srs. Senadores que o julga
mento· é unânime a respeito da passagem do 
General Rubem Ludwig pelo Ministério da 
Educação e Cultura - MEC. da época. 

E, para finalizar, lembraria ainda que ele coM 
meçou a ser muito conhecido no Brasil a partir 
do momento em que foi porta-voz-do Governo 
do Presidente Ernesto Geisel. A suã -forma de 
expor,_a didátic~ que ele tinha, a maneira pela 
qual se dirigia à população em geral, fez com 
que fosse considerado, desde logo, justamen
te, um homem inteligente, um homem capaz, 
com grande inteligência verbal, e, a partir daí, 
marcou esSéf paSsagem~ qUe foi- aScendente 
na vida ministerial e, como salientava ainda 
há pouco, desejando ficar ainda no Ministério 
da Educação e Cultura, porque sabia que não 
teria mais carreira na vida militar, não se opôs 
a que o Presidente da República dele lançasse 
mão para vir chefaar o Gabinete Militar na sua 
última comisSão. 

É, portanto, cari-l estas palavras, Sr. _Presi
dente, que encerro ·o encaminhamento deste 
requerimento, que teve como cc-autor o no-
bre Senador pelo Estado de TocantiriS-. - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sóusa) 
-Em votação o requerimento. _ 

Os Sts. ScinaâOres que o aprovam queiram 
permanécer sentado_s. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa associa-se às homenagens que esta 
Casa acaba de prestar à memória do General 
Rubem Ludwig, e este Senador, que eventua
lemnte preside a sesaão, particularmente o Jaz 
em seu nome, porque, como professor banido 
da Universidade, oficialmente tachado de sub-
versivo, réu de IPM, teve a oportunidade de 
encontrar no poder da chamada Revolução 
- recuso-me a chamar de Revolução, trê_s 
pessoas da mais alta qualidade e da mais alta 
qualificação humana: Jarbas Passarinho, Ru· 
bem Ludwig e Otávio Costa. 

Faço questã_o de acentuar isto. --

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao plenário que 
determinou o arquivamento definitivo do Pro· 
jeto de_ lei do Senado n~ 84, de 1988, de 
autoria do Senador Itamar Franco, que derme 
o crime de tortura, e dá outras providências, 
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uma vez findo o praro previsto no art. 254 
do Regimento Interno, sem interposiçi!o do 

Je-Curso ali previsto. 
O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 

- Na sessão de 17 de agosto corrente foi 
aprovado o Requerimento rt' 421, de 1989, 
solicitando seja o perfodo destinado aos ora
dores do Expediente da sessão de 29 do cor
rente dedicado a homenagear o jornalista Edil
san Cid Varela, Superintendente do jornal Co!'
reio Braziliense. 

A pedido do primeiro signatário do requeri
mento, e o nobre Senador Raimundo Ura, esta 
Presidência, ouvidas as Lideranças e não ha
vendo objeção do plenário, transferirá a refe
rida homenagem para o dia 28 de setembro 
próximo. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a pa1avra ao nobre Senador Afon- -
soSancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tomo a liberdade de chamar 
a atenção desta casa, com a expectativa de 
fazer ressoar o alerta no âmbito do Congresso 
Nactonal, para Uma usurpação das funções 
legfslativas que se está operando por via de 
meros atos administrativos, produzidos pelas 
vontades individuais de secretários da Fazen
da com o beneplácido do ministro da área. 

Trata-se~ na verdade, d~_~ansfoimação do 
Confaz-Conselho Nacional de Política Fazen
dária em fonte legislativa utilizada ao sabor 
das conveniências da voracidade fiscal dos 
estados, profundamente estimulada pelas difi
culdades encontradas para a edição das leis 
complementares, reclamadas pela nova Cons
tituição. 

Como é do conhecimento geral, a Consb
tuição de 1988 tem- no seu art 34, § 8~>, das 
Disposições Transitórias, preceito autorizando 
os estados a fornrem, por via de convênio, nor
mas para regu1ar provisoriamente o ICMS no 
momento de sua instltudoiializaçao, se não 
tiver sido editada a lei complementar que deva 
fixar diretrizes gerais sobre o tributo. 

Segundo o pensamentO já manifestado por 
juristas não comprometidos com a adminis
tração fiscal, entre os quais se destacam os 
professores Miguel Reale, Gilberto de Ulhoa 
Canto, A1cides Jorge Costa, Gerãldo Ataliba 
e Hamilton Dias de Souza, essa norma da dis
posição provisória tem eficácia limitada ao pri
meiro momento de implantação, de institui
ção, do ICMS. 

Na verdade, sabemos todos nós que a nor
ma objetivava viabilizar a Jrnplal).tação do 
ICMS,Iogo a partir de 1 ~de janeiro do corrente 
ano, não se destinando, porém, a conferir um 
poder legislativo em aberto, mesmo depois 
de já instituído o ICMS, para que os secretâiros 
de Fazenda ficassem utilizando o convênio, 
como substituto da lei, modificando, a qual
quer hora, as leis estaduais, como se esta não 
fosse a atribuição das assembléias legislcittivas. 

Rigorosamente, o exerddo dessa compe
tênda atribuída aos s&retáríos àaFazinda 
através de convênios, haveria de se restn·ngir 

à ieãlii:açã.O_ -qo$ necess~rios ajustes nas nor
mas vigentes relativas ao !CM, o tributo antigo; 
para adequá~las à cobrança do novo tributo, 
o ICMS, que outra coisa não é senão o primeiro 
acrescido da incidência sobre a prestação _de 
serviços, antes fora da competência esta9ual. 

Entretanto, além de não se -terem limitado 
a essa adaptação para a cobrança do novo 
tnbuto, a partir de janeiro,-- os secretârios de 
Fazenda, diante da falta de resistência ao avan
ço que fizeram ao editarem o pJimeiro convê
nio, em 14 de dezembro de 1988, acharam-se 
à vontade para legislarem já agora, depois de 
implantado o ICMS, procedeildo às alterações 
em regimes tributários estabelecidos nas leis 
estaduais. 
' Exemplo-recente desse exercício autoritário, 

ilegítimo-, do poder fiscal, feito com a invoca
. ção de uma competência legislativa inconci
liável com a Constituição em vigor e com os 
priilcípios gerais de uma democracia, está nas 
últimas dedsões adotadas na reunião do con
faz realiz-ada no dia 22 deste mês. 

Por via de simples convênios, os_ Secretários 
de Fazenda encurtaram os prazos de recolhi
mento do ICMS, quando se sabe, que em ma
téria de prazos fiSCais; impõe~se a existênda 
de lei, pois implica em configurar obrigaçao 
tributária~ devendo aí, ser obedecido dois im
portantes princípios constitucionais: o da re
serva legal (Art. 150. N. I da ConstitUição) e 
o -da anterion"dade (Arl 150, N. III, letra b). 

--l?õr -OUtras j)ã.lavras, somente uma lei e não 
uirl:" siiTlPles cOnvênio, ato adininistrativo; pO
deria estabelecer novo prazo, obrigação dife
ref)te da existente, fixada na lei estadual. 

Do mesmo modo, somente seria admissível 
alteração dos prazos para Vigorar no próximo
ano, jamais naquele no qual se faz a modi
ficação. 

Não ficou nisso, porém, o exercido de um 
autõritarfsiiiO-inotiW:do pela voracidade fiscal 
dos Secretários de Fazenda. Além do encurta
mento dos prazos, decidiram, ainda, fazer ind
dir sobre os tributos recolhidos fora deles, a 
correção monetária calculada ~base do BTN 
~ai, agravando, ainda mais, a geração do 
ônus representado pela redução dos prazos. 

Essa elevação arbitrária do ônus fiscal por 
via da redução dos prazos, tem repercussão 
além da: própria empresa do contribuinte do 
ICMS, implicando na geração de um aumento 
da taxa inflacionária entre 1 a 1,5%, nominal
mente pequeno maS, indutor de agravamento 
nO ConteXto geral da Conjuntura inflacionária. 

Isto acontece, nobres senadores, no mo
mento erri que os estados estão _sendo benefi
ciados com melhor distribuição das receitas 
bibutárias da Constituição de 1988. 

Dados da Secretaria de Economia e Finan
ças do MiniStério da Fazenda, órgão que con
tabiliza os números relativos ao fCMS de todas 
as -~idades -da federação, indicam um creSci
mento real de-14,83% em relação ao ano de 
1988. - . 

Para a prática dessa voracidade fiscal, argu
menta-se com a neceSsJdadé de evitar o efeito 
da inflação sobre o produto tributário, como 
se isto não foss_e comum ao contribuinte que 
tem pagamentos a receber. 

Na verdade, essa perda inflacionária afeta 
a todos os agentes produtivos que são contri
bUintes diretos ou indiretos do ICMS, assún 
como ao trabalhador e quantos têm valores 
a receber. 

.Mes_mo, porém, que ~e- pretendess_e excluir 
o erário estadual do sacrificio comum de todos 
os contribuintes ~-brasileiros, hav~ria __ d~_ser 
por via de lei, nunca, porém, por ato adminis
trativo. 

Parece-me, pois, que não sendo possível 
editar, com a urgência riecessária, a lei_ com
plefl)_entar dando ordem _1__ m_at~ria, chegou 
a hora do Congresso Nacional exercitar sua 
competência para sustar atas normativos ex
cedentes da aut9rização legislativa, como é 
o caso, conforme o art 49; no V, da Consti
tuição brasileira. 

Fica o protesto e a sugestão para o exame 
e juizo desta Casa. 

&a o que tinha a dizer, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. (Muito bem!) --

DUmnte o discilrsci do Sr.- Jarbas Pas
sarinhO, o Sr. Antonio Luiz Maya, Suplénte 
de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência que é ocupada pelo Sr. Pompeu 
de SouSlJ, 3P SecretArio. -~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Agripino. 

OSR. JOSÉAGRIPINO (PFL-RN. Pro
nuncia o seguinte discurso. Senl. revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. senadoreS; 
confesso que fuj Sl!rpreend_f~o com o _aparte 
que, neste plenário, foi proferido pelo nObre 
Sendador Marcondes Gadelha, Líder do meu 
Partido, Partido da Frente Uberal, ao interpelar 
o nobre Senador Dirceu Carneiro, quando em 
discussão aspectos relativos à CPI destinada 
a "apurar as ~ularidade e seus responsá
veis pela importações de alimentos por órgãos 
governamentais", durante o tempo do Plano 
Cruzado. 

Faço parte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
por indicação do nobre Senador Marcondes 

__ Gádelha, Uder de meLI_PartidC?L9--essa CPI que 
teve os seus trabalhos transcorridos ao longo 
da Constituinte, o que me impediu, devo con
fessar, de participar com a assiduidade que 
deseja:va das reuniões dessa Comissão,_ que 
reputo da maior importância. 

Voltando ao que dizia, confesso a V. Ex" 
e aos meus Pares que, me vi surpreendido 
com os termos do aparte com que o nobre 
Senador Marcondes Gadelha interpelava o 
ilustre Senador Dirceu CãmeirO. Tenho em 
mãos_ cópia das notas taquigráficas do que 
foi dito. Dizia o nobre Senador Marcondes Ga
delha, referindo-se a mim: 

"Somente um último aparte, para es
darecer a V. ~". - Dizia o nobre Sena~ 
dor .Mar condes Gadelha. V._ Ex' disse que 
o PFL estava muito bem representado 
nessa CP! e citou o Senador Lourival Bap~ 
tista e o Senador José Agripfno. Quero 
dizer que tenho pelo Senador José Agri~ 
pino a maior admiração, o maior respeito 
e um afeto pessoal muito grande". 
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Pelo que vou concluir, creio que Isto não 
seria exatamente uma_ verdade,. 

Prossegue o nobre Senador Marcondes_ Qa
delha: 

"Mas na CPI da corrupção - para V. 
J:xfver a que· níVel chega o grau de- paSslo
nalismo das coisas - o nobre Senador 
José Agripino, - tehho a carta de S. Ex" 
-mandou uma carta, dizendo que apro
vava o parecer do nobre Relator Carlos 
Chiarem, antes de o parecer ter sido apre
sentado, qualquer que fosse aquele pare
cer. ·QUer dizer, é uma situação realmente 
vexatória" -dizia, afirmava o Senador 
Marcondes Gádelha. "Tenho essa carta 
e tive oportunidade de lê-la na hora. Antes 
de ser proferido a· parecer; o· Sena-dor, 
que estava ausente, manda a carta, dizen~ 
do do seu apoio. Por aí V. Exl' vê corno, 
mesmo sendo do PFL, as pessoas não 
estão isentas de paixão. 

Evidentemente, apesar da admiração refe
rida pelo Senador Marcondes Gadelha, dores
peito referido pelo Senàdor Marcondes ·aade
lha, e do afeto pessoal muito grande, também 
referido Pelo Senador Marcondes GadeJha, 
sdu citado e são feitas consíderações a res-
peito do meu comportamento parlamentar 
que poderiam deixar nesta CaSa dúvidas muito 
sérias. sobre as quais desejo prestar esclare
cimentos. 

Acarta à que se refere o Senador Mafcondes 
Gadelha foi remetida a S. Ext quando fui infor
mado - estava_ no meu Estado - de_ que_ 
havia sido destituído __ da minha condição d_e 
Membro Titu1ar dessa CPI, através de uma co-_ 
municação que nunca recebi. . . . . 

Fui, portantO, destituído à minha revelia, 
sem um contato pessoa1, ou por telefone, ou 
por telegrama, como manda a prática da cor
tesia parlamentar. 

Mesmo assim, para que minha posiç-ão não_ 
fosse mal interpretada no futuro, dirigi ao Se
nador Marcondes Gadelha uma carta, que 
contradiz o que ele aflfiT1a nesta ca-sá. E me 
permito ler essa carta, datada de 25 de novem-
bro de 1988. · · - · · · 

Brasllia, 25 de novembro de 1988. 
Exrn• Sr. 
Seriador Marcondes Gadelha 
DD. Líder do PFL no Senado Federal 

Senhor Líder, 

Venho a presença de V. Ex" para mani
festar a minha surpresa ante a informação 
que recebi ao retomar a Bras~1ia, de que 
fora destituído por esta Uderança da con
dição de membro efetivo da CPI da Cor
rupção do Senado da República. 

Participei durante 10 (dez) meses dos 
trabalhos desta CPI, com assiduidade e 
zelo parlamentar. Em nenhum momento 
cogitei dela me afastar, sobretudo nesta 
fase finâl em que resta a apreciação do 
relatório final do Exm9 Sr. Senador Carlos 
Chiarelli,já do meu conheicmento, e para 
o qual daria o meu voto favoráveL 

Ora, se eu informava ao Senador Marcon
des Gadelha, que me destitufa da função de 

Titular dessa CPI, que já era do meu conheci
m~nto o teor .d..o Rela~ório~_ S. EX não poderia, 
n~~-Q.~.r~ferir-se SI IlJiJ::n como um trêfega; 
praticamente_ de veleidades, que manifestava 
um voto sem o oonhecimento do .Relatório. 
A .CP! fcif_s~nipre Conduzida a_ muitas mãos, 
e _Q Relatório foi feito, igualmente, também 
a várias mãos. 

Desse relatório, independente de tê-lo vota
do, já tinha conhecimento prévio dos seus ter· 
mos e conc:ordava com el~. Çr~io que pelo 
fato de concordar com ele é que fui destituído, 
para ser substituído por um outro, que_ fez 
o que_ eu não _faria. 

O Sr. Carlos Chlarelll- V. EX me per
mite um aparte, nobre Senador? 

O SR: jOSÉ AGRIPINO- Com prazer, 
ouç:oV.~ · 

O Sr. Carlos ChiarelH- Nobre Senador 
José Agripino, ouvi a sua manifestação e vim 
ao plenário para, de corpo presente e de viva 
voz, associar-me à sua justa indignação e soli
darizar-me com o seu pronunciamento. No 

-decurso dos traba1hos da CP!, V. ~ foi um 
partícipe pennanente. Assiduo, assistente nos 
dois .sentidos: de quem vê e de quem dá assis
tência, sobretudo ao_ relator. V~ EJ( foi um ar
güidor perspicaz; V. Ex' foi relator ad hoc de 
vários processos e de várias denúncias levadas _ 
ao s_elo da Comissão. Infelizmente pessoas 
que mm.<: a Já estiveram, a não ser nos momen
tos finais, ansiosas de defender os indiciados, 
mesmo que não tivessem documentos ou ar
gumentos para tanto, e_ que não comparti· 
lharam dos trabalhos nos 11 meses, por Já 
não_ estarem, não o viram, proque, não compa
r&endo, não poderiam saber o que lá se suce· 
dia, foram aqueles que não__ieram, não viram 
e não gostaram das coisas que aconteceram 
na CP!, fundadas e fundamentadas num traba
lho árduo de investigação séria, do qual fez 
parte, com _raro brilho e com invulgar inteli
gêl.'lcia, o Senador José Agripino, que, diga-se 
de passagem - eu o digo com absoluto CO· 
nhecimento de causa, pois que autor do pare
cer e do relatório- o Senador José Agripino, 
c-omo de resto os demais membros da CPI, 
antes da votação, como seria recomendável 
e aconselhável, recebera o inteiro teor do rela
tório com antecedência das mais satisfatórias. 
A!k porque as pessoas não se lembram dos 
fatos. O parecer ficou pronto dia 31 de outubro 
e foi votado no :dia 30 de novembro,_ inidan
do-se exatamente o período eleitoral, tempo . 
necessário para que todos recebessem o ma
terial, examinassem, estudassem e, sobretudo, 
se posicionassem. O Senador José Agripino 
sabia do que se tratava, por duas razões:. pri~ 
meira, porque fo~ de certa forma, co-autór 
do relator, como membro atuante da CPI, se
gundo, porque o conhecia na s~ redação 
final, como os demais membros, já que rece
bera o texto. Por isso, Senador José Agripino, 
receba a minha solidariedade, tenha no seu 
brilhante depoimento a possibilidade de inser
rídica contribuição, para estancar as dúvidas 
de quantos puderem ler sobre esses fatos, e, 
sobretudo, para rebater as acusações dos que 
não sabem ou não querem saber. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO- Agradeço ao 
Senador Carlos Chiarelli, que, em muito boa 

-hora, se manifesta~ Agr-ãdeço pela oporturii
dadé, porque ninguém melhor do que V. Ex" 
para se manifestar sobre este-assuntO, porque, 
inclusive, V. & acaba de ratificar na íntegra 
o que eu acabava de dizer e eu nem percebera 
a presença ilustre de V. Ext no plenário. 

0-S_r. CarlOs Chlarelli- Cheguei sorratei~ 
ramente. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Veja V. Ex', 
Senador _Carlos Chiarelli, que o _S_enador Mar
condes Gadelha se refere ao hipotético com~ 
portarriento que eu teriã a-dotado como situa· 
ção vexatória. Creio que; ãõ COntrário, situação 
vexatória é a em que S. Ex" se encontra, presta
dos estes esclarecimentos. 

Vou concluir a leitura da carta que enderecei 
ao Senador-Marcondes Gadelha. Eu- dizia, Sr. 
Presidente: 

" ... sobretudo nesta fase final em que 
resta a apreciação do relatório fmal do 
Exm~ Sr. Senador- Carlos Chiarem, já do 
meu conheicmento"- como S. Ex" aca
bou de atestar - "e· para o qual daria 
o meu voto favorável." 

Daria, se ainda fosse Titular da CPI, não 
tivesse sido eu, sorrateiramente, destituído 
desta CP! quando me encontrava em fina] de 
campanha eleitoral no meu Estado, o Rio 
Grande do Norte; isso pelo próprio Senador 
Jl.tarcondes Gadelha, que exercia, como exerce-_ 
ainda hoje, a Uderança do PFL. 

E concluía a minha carta: 
"Sei que V. Ex" pode fazer o que fez. 

Todavia, é tradição parlamentar uma sa
tisfação ou comunicação pessoal ao afas
tado, o que não ocorreu. 

Indago a V. Ex!', até como esclareci
mento histórico de minha conduta, as ra
zões pelas_quais fui afastado. Igualmente 
ao direito de V. Ex• afastar-me, corres
ponde o meu direito de conhecer oS moti
vos dessa decisão _unilateral. 

Dou conhecimento do inteiro teor des
ta ao Plenário da CPI da Corrupção, atra
vés de seu Presidente, e à C~sa, para que 
o fato em si e os eSclarecimento solicita
dos incorporem-se aos Anais parlamen~ 
tares. 

No aguardo do pronunciamento de V. 
Ex!' subscrevo-me, 

Senador José Agripino 
Nunca recebi, nem verbal nem por escrito, 

qualquer esclarecimento acerca dos fatos que 
cito nesta carta. Nunca! 

Inicialmente, sou colocado como um trêfe
ga, como alguém que iria votar sem ter conhe
cimento do que iria fazer. Através das minhas 
palavras, com o testemunho enriquecedor do 
depoimento do Senador Carlos Chiarelli, fica 
provado que a situação a mim referida como-
vexatória é vexatória para quem me acusou. 

Diz ainda o Senador Marcondes Gadelha: 

"Antes de ser proferido o parecer, o 
Senador que estava ausente manda carta, 
dizendo do seu apoio." 
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Evidente! Estava ausente, porq~e estava 
destituído, já não era mais Membro. O que 
me cabia era mandar a carta. pedindo explica
ções sobre a minha destituição. E aqui sOu 
dtado como ausente e como faltoso. Faltoso, 
não! Destituído, contra a minha vontade! 

Lá para a frente, o Senador Dirceu Carneiro 
manifesta-se mais uma vez, dizendo: 

"Nobre Uder Marcondes Gadelha, V. 
Ex" le\!'antou suspeita sobre um Membro 
do seu Partido que pertence à Comissão 
e que foi V. Ex~-mesnio que designou. 
S. Ex• eStá pertecendo à-Comissão há 
p-ouco- tempo, já que quem era Titular 
na oportunidade em que começamos os 
trabalhos era o Senador Ivan Bonato, que 
depots, pela volta do Senador Jorge Bor
nhausen, fÇ>i substituído." 

Responde o Senador Marcondes GadeJha: 

"Devo dizer a V. EX' que o Senador 
José Agripino não foi indicado por r:nfm. 
Se o fosse .. :" 

E ãí tece novas conSiderações faVoráveis 
à minha pessoa. 

A bem da verdade, quero ler o expediente 
do Senador Marcondes Gadelha, que diz: 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de me dirigir a V. 

Ex' para indicar o nobre Senador José 
Agripino, como Membro Titular, que irá 
compor a Comissão Parlamentar de In
quérito destinada a apurar as irregulari~ 
dades e seus responsáveis pelas impor
tações de alimentos por órgãos governa
mentais. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. 
EX' meus protestos de elevada conside-
ração e apreço. · 

Cordialmente, 
Senador Marcondes Oade/ha Líder do 

PFL 
S. Ex', portantO, nos seus apartes, referiu-se 

com impropriedade dupla ou tripla. Referiu-se 
a uma ausência minha do plenário, como se 
eu fosse um faltoso; referiu-se a mim como 
autor ou pretenso autor de um voto incons
ciente; referiu-se a mim como indicado por 
alguém que não fosse S. Ex" 

E aqui estão, Sr. Presidente e .Srs. Senado
res, as provas do que acabo de falar e a minha 
manifestação de repúdio absoluto às coloca
ções que, permitam-me dizer, não condizem 
com o meu comportamento parlamentar e 
com a vida pública que há alguns anos pratico 
no meu Estado e nesta Casa. 

Multo obrigado. (Muito bem!) 

DOCOMENTOS A Q(JE SE ReFERE 
O SR. JOSÉ ACiRIPINO EM SE(f PRO
NilNC/AMENTO: 

Apartes do Senador Marcondes Gadelha ao 
discurso do Seandor Dirceu Cainelro, prOfe-
rido no dia 25-8-89: 

O Sr. Marcondes Gadelha - Somente 
um último aparte, para esclarecer. V. Ex' disse 
que o PFL estava muito bem representado 

·,nessa CPI e citou o Senador Lourival Baptista 

e 9 Senad.or .José Agripino. Quero dizer que 
tenho pelo Senador José Agripino a maior 
_admiração, o maior respeito e um afeto pes
soãr muito graitde, mas na CPI da corrupção 
- para V. ~ ver a que nivel chega o grau 
d.~ passion~ismo d.as coisas- o nobre Sena
dor José Agripino - tenho a cartel: de S. ~ 
- mandou uma carta, dizendo que aprovava 
o parecer do nobre Relator Carlos Chiarelli, 
antes de o parecer ter sido apresentado, qual
quer que fosse aquele parecer. Quer dizer, é 
uma situação realmente vexatória. Tenho essa 
carta e tive a oportunidade de lê~la na hora. 
Antes de ser proferido o parecer, o Senador, 
que estava ausente, manda a carta dizendo 
do seu apoio. Por aí V. ~ vê como, mesmo 
sendo do Pf'L.. as Pessoas não estão isentas 
de paixão. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Nobre Lí
der Marcondes Gadelha, V. EX levantou sus
peita sobre um membro do seu partido que 
pertence à comissão e que foi V. ~ mesmo 
que designou: S. Ex' eStá pertencendo à co
rriis~ão há poucÇi}erripO, já que quem era 
titular na oportunidade em que começamos 
os trabalhos era o Senador Ivan Bonato, que 
depois, pela volta do Senador Jorge Bomhau
sen, foi substituído. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Devo .dizer 
a V. ~ que o Senador José Agripino não 
foi indicado por mim. Se o fosse, não seria 
nenhum desdouro, eu estaria honrado, pois 
é um nOme que honra qualquer partido, qual· 
quer agremiação. S. EX já estava indicado an
tes d.e eu assumir a Uderança. Apenas, num 
dado momento, tive a oportunidade de indicar 
o Senador Alexandre Costa, para poder dar 
um voto em separado, semelhante a esse que 
o hobre Senador Nabor Júnior está pedindo, 
sobre o qual foi feito tábula rasa, foi feito vista 
grQssa. Ninguém fala absolutamente nada so~ 
Dr e ilqUefe-VOto do Senador Alexandre Costa, 
um voto judicioso. Quero, com Isso, advertir 
ao nõbre Senador Nabor Júnior que não esta
râ isento desse tipo de desconsideração. Sim
plesmente o voto do nobre Senador Alexandre 
Costa não foi considerado, apesar de todo o 
exaustivo trabalho. A votação já estava prede
tenninada, num jogo de carta marcada, e foi, 
natura1mente, onze contra zero. 

-Brasília, 25 de novembro de 1988 
Exm9 Sr. 
Senador Marcondes Gadelha 
DD. Líder do PFL no Senado Federal 

Senhor Líder, 
Venho a presença de V. Ex" para manifestar 

a minha surpresa ante a informação que rece
bi ao retomar a Brasília, de que fora destituído 
pOr-esta Liderançã da ·condição de membro 
efetlvo d3 .CP.L da_ Corrupção do Senado da 

-República. 
Participei durante (1 0) dez meses dos traba

lhos desta CPI, com assiduidade e zelo parla
mentar. Em nenhum momento cogitei dela 
me-afastai-, sobretudo nesta fase fmal em que 
resta a apreciação do relatódo fmal do Exmç 
Sr; senador Carlos Chiarelli, já do meu conhe
cimento, e para o qual daria o meu voto favo
rável. 

Sei que V, ~pode fazer o_ que fez. Todavia, 
é .. tradição parlainentar uma satisfação ou co
municação pessoal ao afastamento, a· que não 
ocorreu. · .. · -

Indago a V. Ex', até como esclarecimento 
histórico .de minha conduta, as razõ~ pelas 
quais fui afastado. Igualmente ao direito de 
V.~ afastar-me,.corresponde o meu .direito 
de conhecer os motivos dessa decisão unila
teral. 

Dou conhecimento do inteiro teor de.sta ao 
Plenário da CP! da Corrupção, através de seu 
Presidente, e à Casa, para que o. fato em si 
e os esclarecimentos.solicitados incorporem
se aos anais parlamentares. 
. No aguardo do pronunciamento de V. Ex' 

subscrevo-me, Senador José Agripino. 
Senador José Agripino 
Senado Federal 
Brasília - DF 

Reportando-me correspondência me foi di
rigida pelo ilustre Senador, informo V. Ex' que 
o procurarei pessoalmente, ·munido docu
mentos pertinentes, fim piestar-lhe esclareci
mentos que requereu. 

Atenciosamente -Senador Marcondes Oa
delho, Líder PFL. 

OF. GL PFL-136/89 
Brasilia, 19 dejunho·de 1989 

El<m• Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de me dirigir a V.~ para 

indiCar o nobre Senador José Agripino, como 
Membro Titular, que irá compor a Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar 
as Irregularidades e seus responsávejs pelas 
importações de alimentos por órgãos gover
namentais. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex' 
meus protestos de elevada consideração e 
apreço. 

Cordialmente, Senador Marcondes Oade~ 
lha, Líder do PFL 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma breve comuni
cação. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra, para breve comuni
cação, ao nobre Senador Jarbas Passarinho, 

O SR- JARDAS PA88ARII'IHO (PDS
PA Para breve comunicação.) - Sr. Pr~si· 
dente, Srs. Senadores, realizou-se aqui, no dia 
1 ~ deste mês, o Seminário sObre o Sistema 
Financeir_Q J"la.cio.nal e a Retomada do Cresci
mento Económico, e· foi proferido pelo Dr. 
Ronaldo do Vali e Simões uma conferência que 
trata do Instituto de Resseguros do Brasil e 
mostra claramente como até cem anãs depois 
da nossa Independência. toda a área de segu

_ros estava na mão do que hoje chamamos 
multinacionais, naquela ocaSüio não chamá
vamos assim, e a partir daí o ·Brasil vem cres· 
cendo muito na responsabilidade própria em 
relação ao seguro. S. S• desenvolve, então,, 
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aqui, uma tese relacionada com o paralelo 
que existe entre o desenvolvimento do Produto 
Interno Bruto, a sua taxa per capita e o resse
guro como funciona. Fala que essa expansão 
é aferida e quantificada pelo crescimento real 
da receita em prêmios, que era de 200 milhões 
de dólares no final dos anos 30 e agora de 
3 bilhões de dólares. 

Como me pcireceu importa-nte que o Sena
do tomasse conhecimento dessa conferênda, 
Sr. Presidente, eu pedi a V. EJC!' que me desse 
oportunidade de falar numa breve comuni
cação, para pedir que aceitasse que fosse en
caminhada à Mesa, para transcrição nos Anais, 
a conferência do Dr. Ronaldo do Va1Ie Simões, 
que é o Presidente do IRB. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUME!YTO A OOE SE REFERE O 
SR. JARBAS PASSARIJYHO EM SEU 
PROJYUJYC/AMEJYTO: 

PAlAVRAS DO SR. PRESIDENTE. DR. RO· 
NALDO DO VALLE SIMÕES, POR 00\SIÃO 
DO SEMINÁRIO SOBRE ·:o SISTEMA FlNAI'I
CEIRO NACIONAL E A RETOMADA DO 
CRESCIMENTO ECONÓMICO" - DIA 
15-8-89- AUDITÓRIO PETRÕNIO PORTE
LLA- SENADO FEDERAL - BRAS! LIA. 

sa 
Deputado Antonio Mariz, Presidente da Me-

Deputado Fernando Gasparian 
Demais Co.rripon.emes da Mesa 
Senhores Congressistas -
Senhores 
Senhoras 
Em primeiro lugar, quero agradecer aos 

promotores deste Seminário o honroso con
vite para integrar a mesa na parte dos traba
lhos dedicados ao seg'uro, ao resseguro e à 
providência privada. Quero observar que, para 
nós do IRB, é extremamente feliz e alvissareiro 
o fato de que o primeiro debate público sobre 
o anteprojeto de lei complementar sobre as 
atividades de seguro, capitalização e previdên
cia privada aberta se dê nas dependências do 
Congresso Nacional, sem dúvida, o foram 
mais representativo da sociedade brasileira. 

Em inais de duzentos anos uma copiosa 
literatl.Jrn económica tem praticamente igno
rado a institu!ção do seguro, a exceção de 
exemplos isolados corno· de PauJ Samuelson. 
Propôs ele a teoria de que o seguro é instru
mento de estabilização da renda, resguardan
do-a do impacto_ de perdas aleatórias. De inci
dência individualizada, tais perdas tomam-se 
ec_onômica e socialmente perversas, pelo efei
to-cascata que ocorre em função da capila
ridade da economia. Problemas, que come
çam mas nãoterrninam na estrita esfera indivi· 
dUal, são resolvidos pelo seguro que redistribui 
as perdas. 

Lançando mão de métodos e técnicas _que 
viabilizam a cobertura de riscos e de suas con
seqüências financeiras. Um desses métodos 
se baseia na defasagem entre a captação de 
recursos e a re~aração de perdas. Nesse perío· 
do formam-se reservas financeiras que, reinje
_tadas na economia sob a forma de aplicações 

impulsionam atividades produtivas, antes de 
.se converterem, algwn dia, em indenizações. 

Alguns números _dão boa idéia da capaci· 
dade inversora do seguro; Nos onze países 
mais ricos, objeto de pesquisa feita a respeito, 

_ os investimentos das sociedades seguradoras 
cresceram de 590 bilhõ.es _de dólares, em 
1975, para 1 trilhão e 881 bilhões de dólares, 
em 1985~ Mais ilustrativo ainda é o caso dos 
Estados Unidos, onde os investimentos do se
ter do se_m~ro alcançaram cifra corresponden
te a quase _30% do PIB daquele país. _ 

O seguro, portanto, tem papel duplo na pro
moção das atividades produtivas: primeiro, 
por absorver riscos que prejudicaram os agen
tes ~onômicos; segundo, por transformar em 
investimentos as poupanças que arrecada sob 
forma de prêmios e administra sob forma de 
provisões ou reservas técnicas. 

As funções econômicas do seguro reper
cutem no plano social. Nessa esfera, a ação 
-do seguro não é apenas indireta. Sua função 
social tem çunho direto, nos seguros de pes

--soas, porque a eliminação do risco de perdas, 
--Com a conséqb:ente estabilidade da renda indi~ 

vldual, é importante componente do bem-es
tar social. 

__ Por tudo isso, o seguro é set<?r de af.jyiàade 
que não se pode conceber apartado do restan
te da economia. Nesta deve integrar-se, com 
engajamentO PlenO, já que perderia sentido 
cortar os estreitos vínculos que existem -entre 
as poupanças e o drcuito econômico onde 
elas são geradas. 

Nas economias de passado colonial, como 
i riossa -tradição, é a do retardamento da inte
gração do seguro na economia. No Brasil, 
mais de cem anos após a iildependência polí
tica o mercado de seguros continuava um feu
do estr~ngeiro, __ exportador de poupança. O 
primeiro e importante passo para a modifi
ç_a_ç_ão_desse qUadro foi da Assembléia Consti
tuinte de 1934, incluindo a nac:iõnalização do 
seguro na Carta que promulgou. 

Mais cedo compreendeu-se entretanto que 
a nacionalidade do capital não era a condição 
única para a nacionalízação do mercado inter
no. Este continuaria en(eudado ao mercado 
inte_macional, alienando seguros e sobretudo 
resseguros. A integração do setor na econo
mia nacional, conduiu-se, somente se reali· 
zaria pela adoção de modelo capaz de cessar 
o efeito - que era a hegemonia do capital 
estrangeiro - fazendo cessar a respectiva 
causa, a saber, o grande fosso entre o seguro 
brasileiro e o das econQmias centrais. 

O modelo_ a dotado em 1939 com a criação 
de IRS pautou-se,_então, por essas diretriz fun
damental, assentando em duas vigas-mestras: 
a) a reserva de_ mercado_ para as operações 
de seguros, e, b) a criação de entidade própria, 
nacional, para operar resseguro do mercado 
brasileiro. 

A iniciativa foi julgada temerária, tal o desa
fio de operar o resseguro, atividade tec:níca
mente complexa e, pior ainda, economlca
_m_e_n_te _curvada ao poderio dos gigantes inter
naCionais do ramo. Não faltaram os profetas 
do seu fracasso. 

O lnstituto de Resseguros do Brasil, no en
tanto, enfrentou e superou o desafio. O mo
delo operacional por ele posto em execução _ 
alcançou a eficácia desejada por seus idealiza
dores. A reserva de mercado, no seguro, e 
um esquema de operações centralizadas, no 
ressegurd, levaram na verdade ao fortaleci
mento do seguro brasileiro, dando-lhe condi
ções de existir, resistir e reduzir ao mínimo 

_ as transferências, via resseguro, para o exte· 
rior, contribuindo assim também indiretamen
te para formação de recursos que honram 
a dívida externa do país. 

Centralização de operações implfca a ne
cessidade funcional da existência de órgãos 
centralizador, único, exdusivo. Esse papel a 
lei sempre confiou ao IRS. Como defini-lo? 
Falta o termo certo, preciso, de uso consa
grado. E para contornar essa dificuldade se
mântica apela-se para um termo consagrado 
em economia, mas no caso impróprio: mono
pólio. Mas a verdade é que no sistema brasi
leiro de resseguro há um falso monopólio; 
uma forma aparente de monopólio. O exer
cício de atividade monopolística, em seu con
ceito usual e apropriado, é o que se contrapõe 
às lei do mercado, eliminando a concorrência 
para a fixação a"rbitrária do preços e Conse
qüente obtenção de lucros excessivos. Está 
longe disso o -caso do IRS, que não opera 
sozinho, mas em conjunto, com todas as so
ciedades seguradoras, estas constituindo um 
verdadeiro "pool" nacional. Há, na verdade, 
um oligopólio de seguro brasileiro, única for
ma de coexistir com os gigantes internacionais 
que operam no exterior. 

Na verdade, recebendo todos os excessos 
de responsabilidade decorridos das operações 
do seguro direto, o IRS os retrocede em bloco 
a todas as s_ociedades seguradoras, conser
vando em carteira própria somente a (ração 
correspondente a sua capacidade de ressegu
rador. Por esse __ "under:writing" próprio, pelos 
rlscos e responsabilidades que assjm assume, 
a receita do lRB, em prêmios de resseguros, 
equivale_ em média a 8% do volume global 
de prêmios de seguros_ direitos. A distribuição 
do restante a um "pool" formado por todas 
as sociedades seguradoras operando no Bra
sil, investe-as na condição de resseguradoras, 
de parceiras na absorção dessa massa de ope~ 
rações, de riscos e de responsabilidades. 

Essa parceria, aliás, não é pura e simples
mente operacional. Há também parceria da· 
quelas empresas, com a União, no próprio 
capital do IRS. Deu-_se ;;~o Instituto esse caráter 
de sociedade de economia mista exatamente 
porque tal espécie de organização_era, e conti· 
nua sendo, a mais apropriada ao modelo ado
tado para o resseguro no País. No órgão cen

. tralizador de operações casou-se o Estado, 
que assegura a presença do eSpírito público 
exigido pela missão da entidade, com a inicijl
tiva privada, que representa o estilo ágil de 
administração, exigido pela natureza da ativi· 
dade resseguradora. 

Não há, pois, um monopólio, no sentido 
que dão a esse termo as doutrinas econô
micas. Há um "pool", a que se incorpora todo 
o mercado, um esquema operadonal cuJo 
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funcionamento reverte em proveito e beneficio 
da economia do Pais; porque através dele é 
possível o aproveitamento máximo da capaci
dade retentiva do mercado, isto é, a absorção 
máxima de poupanças geradas pelo seguro 
dentro das fronteiras nacionais. Há um núme
ro para testemunhar a eficiência e o êxito des· 
se modelo: as transf~ênc:ias dos excedentes 
brasileiros ao mercadO-tnteffiaCtonai coues
pondem em média a 3% dos prêmios gerados 
pelos seguros da economia nacional. Esse ín· 
dice é o mais baixo do _mundo, cumprindo 
notar que transferências da mesma natureza 
são feitas por-todas as economias, pois nenhu
ma pode ter auto-suficiência na cobertura de 
seus riscos. ___ _ 

O .. pool" brasileiro de resseguradores. que 
capacita tal desempenho do mercado interno, 
não elimina a concorrência no mercado das 
operações direitas d_e seguro. Antes fortalece 
esse mercado e lhe proporciona condições 
de expansão. FortaJece porque, corno já foi 
ressaltado, o habilita a operar em plena carga. 
E dá condições de expansão porque o resse
guro é poderosa alavanca operacional para 
a sociedade seguradora. Esta, e-ncontrando no 
resseguro um mecanismo para descontar-se 
de seus excessos de responsabilidade, passa 
a dispor de instrumento que lhe aumenta o 
poder de c_ompetição no mercado, porque fica 
habilitada a disputar ampla massa de_ seguro 
a que não teria acesso, se confinada aos Iimi· 
tes de sua capacidade retentiva. 

No Brasil, o sistema de resseguro, acionan
do esquema de retrocessóes que se estende 
à capacidade global de retenção do mercado, 
dá a cada sociedade seguraQora (pequena, 
média ou grande) condição rara de concor
rência. Por dispor, no IRS, de resseguro auto
mático daquela magnitude, toda sociedade 
seguradora tem condição de aceitar qualquer 
seguro, por mais que ele se agfgante em rela
ção a sua capacidade própria e individual de 
assumir riscos. ~ 

Tal modelo permitiu, e tem mantido, a inte
gração do setor do seguro no contexto da 
economia do País, servindo aos interesses na· 
cionais. Integração, vale ressaltar, significa 
aproveitamento pleno das funções económi
cas e sociais do seguro; significa a adoção 
e execução de uma politica que ajusta e amol
da o setor do seguro às conveniências da eco-
nomia como um todo. 

O modelo brasileiro de resseguro operado 
pelo lRB cumpriu o seu objetivo de nacio
nalizar o mercado de seguros, tomando--o au
têntico segmento da economia nadonal. Tal 
é a eficiência a ele inerente que ainda hoje 
é possível, no mercado interno, a convivência 
de sociedades seguradoras controladas por 
capitais estrangeiros, estas últimas possuindo 
no conjunto fatia da ordem de 11% na arreca
dação total de prêmios de seguros diretos com 
companhias formadas exclusivamente de ca
pital nacional. 

No final dos anos 30, o setor do segUro, 
visto de uma perspectiva. atual, ainda era de 
acanhadas dimensões, com arrecadação 
anual de prêmios em tomo de US$ 200 mi
lhões. Refletia, no entanto, o potencial da nos-

sa ecoilciiilia, então predominantemente agri~ 
cola, çom indústria ainda incipiente; uma eco
nomia com Pl6 não muito acima de QS$ 20 
bilhões anuais. Ao longo cl_9s anos, e sobre
tudo a partir da década de 1950, a economia 
entrou em fase de profundas mudança~. bem 
rápidas em alguns perlodos. Começou a ter 

_ expressão cada vez maior o setor industrial. 
E tal foi o ímpeto da industrialização que, em 
poucos imos, alterava-se o perfil tradicional 
do nosso comérico exterior. As matérias-pri· 
mas e os produtos agrícolas cederam às ma· 
nufatur_adas o largo predomínio que sempre 
haviam tido na pauta exportadora. 

Esse processO, modificando a estrutura da 
economia, trouxe alterações substanciais à de
manda de seguros, em termos não apenas 
quantitativos, mas sobretudo qualitativos. Mo
dernizou-se a economia: e a isso respondeu 
_OJTJercado de seguros, também mod.emizan· 
do-se. Renovou, ampliou e diversificou a oferta 
de produtos. Para isso, é óbvio, o mercado 
continuou a ter na retaguarda o IRS, dando-lhe 
não s6 o respaldo do resseguro para a nova 
magnitude atingida pelos riscos e pelo esto
que de ativos físicos da economia, mas tam
bém tomando ele próprio a inidativa de criar 
novos tipos de seguros, inclusive para formas 
então inusitadas de risco. Para evitar a longa 
e cansativa enumeração dos produtos criados 
no curso da nossa evolução econôrnica, pode
se _dlz~r que nenhum tipo de risco, na vasta 
constelação dos criados pelo progresso nacio
nal, deixou de ter adequada forma de seguro 
no mercado interno. 

A expansão do seguro brasileiro é aferida 
e quantificada pelo crescimento real da sua 
receita de prêmios, que era de US$ 200 mi
lhões no final dos anos 30 e agora é de OS$ 
3 bilhões. Erri análise superficial e apressada, 
alg-Uns recolhem a impressão de que nosso 
mercado de seguros poderia ter alcançado 
expansão ainda maior, já que a economia do 
País, em volume de PIB, é hoje a oitava do 
nlu!ldo. 

Essa c_ondusão é Improcedente e sem fun
dãmento, pOrque apOiada em premissa falsa. 
Para fms analíticos, o que importa não é so-
mente o valor absoluto -do PIB, mas tambéin, 
e sobretudo, seu valor relativo, isto é, a renda 
"per capita" que dele deriva. E no "ranking'' 
mundial nossa renda "per capita" e nosso con-

- sUmo "per caplta" de seguros têm posições 
muito próximas. -

A importância da renda pessoal, no "marke· 
ting" do seguro, é ilustrada pela configuração 
que têm os me~:eados mais deSenvolvidos. Ne
les, a maiOr fatia da arrecadação de prêmios, 
a área de absoluta perdominância, ja é consti· 
tuída pelas compras de pessoas trsicas, tanto 
de seguros cobrindo riscos de danos pessoais, 
quanto de seguros cobrindo pabirnônios indi
viduais. No Brasil, os seguros de pessoas têm 
encontrado alguns fatores de bloqueio a urna 
expansão maior. Além do nível e da distri
buição da renda, têm produzido efeitos nega
tivos a inflação crónica e o crescente espaço 
de ocupação da Previdência Social, que hoje 
arrecada o correspondente a quase 6% do 
~B. . 

O IRS é urna Ori;:}anizaçã6 JOVeffi e-iTicidema, 
nos seus 50_ anos. 

Um caso exemplificativo é o do petróleo, 
cuja produção a Petrobrás fez subir em eleva
da proporção, graças sobretudo à exploração 
"off-shore". ESse fato novo, de gran~e impor
tância económica, levou o IRB a criar no seu 
organograma uma nova unidade, a Divisão 
de Riscos de Petróleo. O rec_ente incêndio da 
Plataforma de Enchova comprovou o acerto 
do IRB ao adquirir "know-how" e espe<:iali
zação em riscos "off-shore". As perdas daque
le sinistro, da Cirdern de US$ 325 milhões, 
foram pagas à Petrobrás em- menos de 60 
dias, tempo recorde à luz, inclusive, dos pa
drões internacionais. 

A desburocratização do resseguro e _das re
trocessões _é outra linha de modernização. O 
IRS já processa o resseguro por computador, 
fita a fita, sem o demorado trânsito de papéis 
entre resseguradas e ressegurador. Algumas 
empresas seguradoras já aderiram ao sistema, 
outras estão em via_ de adesão, equipando-Eje_ 
para tanto, e em futuro bi-eve O sisten1a estará 
generalizado. 

A modernização dó IRS estende-se por igual 
à área da sua gestão finan~eira, área Cuja im
portância decorre da sua função de suporte 
ao "underwriting" do resseguro. 

No fmal de 1988 o patrimônio líquido do 
IRB atingiu cifra equivalente a NCz$ 242,2 mi
lhões, crescendo cerca de 172% em relação 
a 1980, em termoS reaiS~ 

Esse desempenho é sem dúvida excepcio
nal, tendo em vista as circunstâncias adversas 
que têm marcado os percalços da ~º-nomia 
do País na dé<::ada de_J9_80. 

O crescimento do patrimônio líquido tem 
sido uma constante .em toda a trajetória do 
lRB. E sem novas subscrições de capital, Isto 
ê, sempre através da incorporação de lucros. 
A ascensão contínua do património líquido 
é de fundãmentãl importância para toda em
presa de seguros ou de resseguros. Mais ainda 
para o IRB. O património líquido, fator de sol
vência e de garantia operacional, determina 
o nível da capacidade de "underwriting" da 
instituição, o seu poder de assumir riscos e 
de ampliar as carteiras trabalhadas. 

Nos anos 80, em funçáo de sucessivas e 
profundas osalações da economia, têm sido 
Igualmente instáveis as condições _operacio
nais do seguro e do resseguro. Desde 1978, 
quando a inflação crônica passOu a mudar 
de ritmo, com sucessivas ascensões de pata
mar, oS fesultados de "uhderwriting" toma
ram.;-se negativos, fazendo com que a ·gestão 
financeira adquirisse nova e maior _importân
cia, tanto para o IRB como para todas as em
presas seguradoras. 

Modificado e melhorado o perfil de aplica
ções, a taxa de rentabilidade do património 
subiu para 6% em 1987 e para 8%_ em 1988. 
Hoje, a carteira de aplicações do IRS, toda 
informatizada, permite uma gestão ágil e flexí
vel, capaz de acompanhar com precisão o dia 
a dia do mercado. Graças a essa moderni
zação, foi possível reformular a política e a 
estruti..ira-âe aplicações e os resultados foram 
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rápidos: em 1988, 6 IRB regíStrou o maior 
lucra financeiro de sua história. 

O patrfmônio líquido, peça dlave numa em
presa resseguradora, tem crescido rnals que 
proporcionalmente, comparado com as res
ponsabilidades de "undeawriting" do IRB, este 
por isso ostentando excelentes índices de sol
vência. Tal índice, da ordem de97% em 1980, 
atingiu 31 O% no final de 1988.lsso quer dizer, 
em outras palavras, que o património corres
ponde ao triplo dos prêmios gerados pelas 
operações de resseguro. 

Todos os dados até aqui expoStos deiKam 
patentes: 

}9) em relação ao IRB, que o solidez patri
monial de uma organização empresarialmen
te sempre lucrativa, é capaz de renovar-se e 
atualizar-se na medida exigida pela evolução 
econômica e social do Pais; 
~) em relação ao mercado de seguros, o 

dinamismo necessário, a um cresCimento 
compatível com a expansão e as efetivas po
tencialidades da economia nacional, e, 

39) em relação ao modelo operacional ado
tado, sua eficácia como instrumento macroe
conômico, responsável pela integração do 
mercado de seguros na economia interna do 
País, posto a serviço desta e dos interesses 
nacionais e não a serviço de grupos, como 
aqueles que preconizam ou desejam o fim 
do sistema operado pelo IRB. 

Mas, felizmente, os lúcidos e competentes 
Constituintes de 1988 claréiinente compreen
deram e redefmiram esta magna questão. Ao 
contrário de suas antecessoras, a nova Carta 
elevou a questão do resseguro ao plano cons
titucional, criando no seu texto a figura do 
ressegurador oficial. O ~ue daí sobressai, des
de Jogo, é a importâncfa económica, e até 
política, atribuída pela Carta de 1988 à institui
ção do resseguro. Tal é o seu relevo ~ue, para 
o trato da instituição, se reconhece a neces
sidade de um ressegurador oficial, a neces
sidade do Instituto de Resseguro do Brasil. 

Por que a Constituição entendeu necessário 
esse órgão? E para quê? 

O fato é que prevalecem ãinda hoje, e de 
algum modo até agravadas, as mesmas cau
sas que tomaram imperativa a adoção de tal 
modelo em 1939. ExiSte ainda um grande fos
so, talvez agravado, repito, entre os mercados 
de seguros das economias desenvolvidas, e 
os mercados de economias em desenvolvi
mento, como o nosso. 

O seguro brasileiro teve inegável expansão, 
saltando de 250 milhões para 3 bilhões de 
dólares, em arrecadação anual de prêmíos. 
Entretanto, no mesmo perfodo de tempo, as 
condições gerais e estruturaJs das economias 
desenvolvidas, levaram seus mercados de se
guros a índices de expansão muito maiores. 
Basta dizer que os 3 bilhões de dólares hoje 
atingidos pela totalidade do mercado brasi
leiro, constitui cifra superada peJa receita de 
wna só grande empresa seguradora ou resse
guradora, na~uelas economias. E várias são 
as empresas desse porte, no exterior. 

O modelo de resseguro, que inclui a reserva 
de mercado nas operações diretas de seguros, 
COJ1tinUa a fórmula indispensável para que se 

mantenha integrado à economia nacional, o 
setor de seguro, indispensável a seu desenvol
vimento pela absorção das poupanças que 
·ela gera via prêmios de seguros. 

Fragmentar esse modelo, para que se criem 
distintos setores de operação, é enfraquecer 
o todo, o sistema, cuja capacidade plena só 
é atingida pelo atual regime de "pool" de retro
cessionárias, que são verdadeiras ressegura
doras. Este enfraquecimento resultará, sem 
dúvida, em maior volume de transferênc;ia de 
resseguros, sob a forma de divisas para o mer
Cado internacional. 

Esse aumento de exportação de resseguro 
será apenas o passo inicial de processo, cuja 
etapa seguinte será a exportação de seguro 
pré-existente à criação do IRB. Nada realmente 
justificará que, além do suprimento externo 
do resse_guro, não se_ faça também o supri
mento do seguro. Esse pioc~so será facili~ 
tado por Uma fase inicial de cobertura de al
guns milhares de riscos, os chamadaos riscos 
vultosos, alguns deles gerando resseguros em 
tomo de 90% das responsabilidades dos segu
ros originais. Por que não o seguro todo, quan
do a maior parte dele é alienada através resse-
guro? -

Dir-se-á qUe esse é um esquema protecio
- nista; certamente é. E por que não devemos 

ser protecionistas? 
Nos dias de hoje, em que ressurge em todo 

o mLmdo o discurso liberal, nem todos aperce
bem que o protedonismo continua vicenjando 
nas próprias economias desenvolvidas. 

John Kenneth Galbraith, em página recente, 
fala do protecionismo dos Estados Unidos. 
Na arrancada daquele país para o desenvol
Vimento, o protedonismo foi usado para o 
estímulo e expansão de "indóstrias incipien
tes". Hoje é instrumento de defesa de "indús
trias senis", expostas à competição de empre
sas de economias de industrialização mais re
cente e em alguns setores mais vigorosa. Não 
nos esquecamos de ~ue até o calçado e o 
tecido bras~eiros têm sido acusados de vilões 
do comércio exterior daquele país. 

Citando Galbraith: "O en_trepeneur, o em~ 
presário, o herói dos economistas, ainda conti~ 
nuará sendo celebrado, mas só na medida 
em que opere num setor secundário de uma 
economia dominada pelas grandes e gigan
tescas empresas". "O monopólio e a correçáo 
do monopólio em suas várias formas, diz ele 
ainda_. irão ter umaJmportânda cada vez me· 
nor como tema politico. Nos Estados Unidos, 
as leis antitruste sucumblrão ao esquecimen
to; na realidade, sob o regime do Sr. Reagan. 
Isso já verri o_correndo._" 

Não há razão alguma_ para que venhamos 
abrir mão de um modelo, que nos é imposto 
por legítimos e irrecusáveis intereses_es do 
País, da sociedade brasileira como um todo, 
de um sistema que nada tem a ver com o 
caráter incíplente Ou senil de qualquer setor 
de atividade, e sim com wna enorme e ascen
dente dispa.ridade de condições económico-
sociais. 

Em pe"ri6dico carioca do último domingo 
em excelente artigo referindo#se a Petrobrás, 
o jomalista Barbosa Uma Sobrinho diz o que 

lerei a seguir fazendo minhas as suas palavras 
e aplicando--as ao sistema de resseguros ope
rado no Brasil._ 

O que está em-causa não é apenas a econo
mia de uma empresa. É a economia de todo 
o Brasil. Razão pela qual o seu desapareci
mento não deixaria de significar um crime de 
lesa-pátria, para ser julgado, não apenas pelas 
gerações de hoje, como pelas que hão de 
vir. Está, pois, ern causa o ju1gamento da His
tória. Obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento de V. Ex• é regimental
mente deferido. 

Concedo a palavra ao nobre Senad_or _ Go
mes Cwvalho. 

OSR.GOMESCARVALHO( -PR 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
primeiramente, solidarizo-me com o ilustre 
Senador José Agripino pelo seu pronuncia
mento. Lamentavelmente, conversava com o 
Sr. Seriaaor-Marcos Maciel e S. Ex" interrom
peu bruscamente o seu pronunciamento, mas 
quero dizer que S. & é um político (Jue dis
pensa qualquer comentário, dos mais respei
tados, e realmente isto não poderia ter ocor
rido com V.~ 

O Sr. Marco MacleJ- Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR- GOMES CARVALHO- Pois não. 
ouço, com todo prazer, o aparte de V. EX' 

- -0 Sr. Marco Maciel - Nobre Senador, 
neste aparte ao seu discurso, ~uero também 
expressar a minha solidariedade ao ilustre Se
nador José Agripino Maia. Quem o conhece 
e todo o País o conhece e o respeita - sabe 
,de suas virtudes de político, do seu talento 
de Administrador e de Parlamentar. Daí por 
.que julgo do meu dever trazer, também, a 
minha palavra, assim como já o fez V. Ex", 
e.o nobre Senador Carlos Chiarelli, em aparte 
a discurso anterior a este, de apoio e de solida
riedade ao Senador José Agripino, um dos 
melhores homens públicos do País, cuja pre
sença, nesta Casa, torna o Senado ainda 
maior. Muito obrigado a V. Ex~ 

OSR. GOMES CARVALHO-Agradeço 
ao nobre Senador Marco Maciel o aparte que, 
s_em dúvida alguma, colabora com aquilo que 
acabamos de colocar. 

Sr. Presidente, há poucos dias, nesta Casa, 
ouvimos com atenção, o- debate dos ilustres 
Senadores do Piauí, quando se discutiam pro
blemas da Sudene e, mais especificamente, 
de incentivos fiscáis. Trago ao conhecimento 
desta Casa um pioblema especifico do Sul 
do País. Estou-me referindo ao BRDE- Ban
co Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul, Instituição que, recentemente, teve decre
tado o seu fechamento pelo Banco Cential. 
Essa Instituição, sem dúvida alguma, prestou 
grandes _e relevantes serviços aos Estados do 
Rio Grande do Su1, Santa Catarina e Paraná, 
e foi um estabelec[mento com um corpo técni

-co magnífico, que promoveu o desenvõlvi-
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mento comercial e industrial nesses três Es~
dos. 

Concordo plenamente com o seu fecha
mento, tendo em vista que GOvernos anterio
res, principalmente do Rio Grande do. Sul e 
de Santa Catarina, se utilizaram dessa Institui
ção exemplar para rolarem as dtvidas dos_ seus 
Estados, não utilizando o T esouio do Estado, 
como deveriam tê-lo feito. . _ 

No entanto, o que venho aqui reclamar do 
Banco Central, afra"vés de pronundamento 
nesta casa, é que seja ultimado, o mais breve 
possível, o seu fechamento. 

Os atuals Governadores desses três Esta
dos, a Junta Direliva de_sse Estabelecimento, 
que rolou a dMda na medida que foi possível 
- porque essa situação vinha de antes -, 
se encontram com os seus bens indisponíveis 
e não é justo que esses administradores, que 
tentaram, com todos os seus esforços, fazer 
com que a Instituição ainda pudesse ser salva, 
se enocntrem nessa situação. Daí por que o 
meu reclamo, neste momento, ao Banco Cen
tral. 

O Sr. Carlos Chlarelll - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. GOMES CARVALHO- Ouço V. 
Ex' com muito prazer. 

O Sr. Carlos Clúarelli - Nobre Senador 
Gomes Carvalho, ouço a manifestação de V. 
Ex' e, na verdade, concordo com uma parte 
dela, quando V. EJ<fo -diz da importância do Ban
co Regional de Desenvolvimento do_ Ext.r_I:IDlo 
Su1, do significado que essa InstituiçãO feve 
e tem na história do desenvolvimento da Re
gião Meridional do País. E eu gostaria apenas 
de lembrar, Senador, que se trata de um Ban
co absolutamente insusceptível de inchaço 
funcional, que teve a capacidade de reduzir 
o seu quadro de pessoal, que tem tido wn 
desempenho em termos de estímulo para o 
crescimento efetivo, em termos econômlcos, 
da. Região, particularmente na área dos proje
tas básicos e na área de atendimento à peque
na e média empresa da maior expressão. Não 
me pareceria que o caminho mais adequado 
fosse puni-lo por eventuais desmandos ou in
conseqüências administrativas ocorridas fora 
da sua esfera de atuação. É mais ou menos 
fazer com o Banco o que se fez com o polonês 
durante a guerra: pagar pelo mal que não fez. 
O Banco é importante, o Banco é útil. É tão 
útil que a Assembléia Nacional Constituinte 
no ano passado decidiu, por exemplo, com 
relação ao Centro-Oeste, autorizar expressa
mente a criação do Banco do Centro-Oeste, 
fortalecer o Banco do Nordeste, preservar o 
Banco da Amazônia, e estranhamente _o Go
verno Federal teve uma atitude, que entendo 
discriminatória e de retaliação contra o Sul 
do País, e digo, particularmente, contra o Rio 
Grande do Sul, na medida em que determina, 
de forma abrupta, ilegal, com ato de hierarquia 
legal inferior, tentar investir contra uma Institui
ção com relação ~ qual não há nenhum tipo 
de suspeita, com relação à uma instituição 
na qual não há qualquer envolvimento de me
didas irregulares, quando a origem do proble
ma está quer na administração financeira fe-

deral, quer nas administraçõ~s estaduais, in
clusive em tempos presentes. É por isso, Sr. 
Senador, que solicitaria se_u apoio, porque 
aqui, nesta CãSa; está acontecendo um fato 

. inusitado. No dia 22 de _março, quinze dias 
depois da decisão de se intervir no BRDE, 
propusemos - e o Senad_o _aprovou - uma 

- CPl para saber quem é quem no processo, 
quem são os responsáveis e quais_ são as res
ponsabilidades, por que dívidas privadas fo
ram estatizadas antecipadamente, benefician
do, ria ordem de mais de 709-:milhões de 
cruzados, determinados grupos. Assistimos a 

. um espeiáculo estranhíssimo, do qual eu, pelo 
menos, não tinha conhecimento, na história 
da Casa. Passaram-se os trâs meses que o 
Regimento estabelece para que s_e instaure 
e funcione uma Comissão Parlamentar de In
quérito, e .ela não pôde ter viabilidade, porque 

_ a-Liderança do PMDB não indicou Represen
tantes para a CPI. Não por falta de cobrança. 
O Senador Nelson Carneiro, pela única vez 
que me re_cordo, aqui, da Mesa Diretora, co
brou da Liderança, hol!ve dois ou três ofícioS 
da Secretaria da Mesa e um pronunciamento 
nosso. Chegamos ao dia 22 de junho, o prazo 
terminou. Renovamos o pedido de CPI, que 
o Plenário aprovou novamente. Estamos, hoje, 
no dia 28 de agosto, já no segundo prazo, 
com dois meses passados. Mais uma vez, por 
falta de indicação de Representantes por parte 
do PMDB, que, casualmente, é o Partido ao 
qual pertenciam os Goveinadores dos três Es
tados interessados, não conseguimos criar a 
CP!. Oeio ser esta a indagação que temos 
que fazer, é contra isto que nos devemos rebe
lar e não simplesmente aceitar o fechamento 
sem saber quem é o culpado da história. O 
contribuinte va_t continuar arcando, os Estados 
do Sul e os seus cidadãos vão ter um prejuízo 
fundamental. 

O SR. GOMES CARVALHO- O aparte 
de V. Ex", sem dúvida alguma, enriquece o 
meu pronunciamento. 

Data venia, permito discordar de V. Ex~, 
quando diz que o fechamento dessa primo
rosa Instituição financeira de fomento ao co
mércio e à indústria dos três Estados tenha 
prejudicado, particularmente, o Rio Grande do 
Sul. Permito-me discordar de V. Ex', porque, 
na verdade ... 

O Sr. Carlos Cbiarelli - Desculpe-me, 
Ex' Disse que eu podia dar o testemunho so
bre os prejuízos para o Rio Grande do Sul. 
Eli nãO fenho poderes nem me atribuiria com
petência para reclamar em nome de catari
nenses e de paranaenses que têm Represen
tantes tão dignos COJ'!lO V. Ex' Eu protesto 
em nome -dos gaúchos! 

OSR.GOMESCARVALHO-Agradeço 
a V. Ex~' o aparte mais uma vez., e devo dizer 
que conheço muito bem os fatos ocorridos 
com BRDE, porque, quando da minha gestão 
como Secretário de Indústria e do Comércio 

- do Paraná, tinha os dois Baricos de fomento 
do meu Estado subordinados à minha Secre-
taría.- ·-- · --· 

Como Membro do Codesul, que reúne os 
três Estados, ·eu vi, com mJJita tõsteza, a disc:ri
minação, que é verdade, cometida pelo Gover
no Federal. 

Mas eu sou absolutamente prático, Senador 
Carlos Chiarelli. independente da CP! que se 
propõe, e acho que deva, evidentemente, no 
momento em que queremos a moralidade, 
na hora em que se fala tanto da des:<;rença 
nos politicas, ê preciso, sem dúvida alguma, 
que apuremos as responsabilidades. No en
tanto, sabemos de antemão que_ não são os 
atuais administradores. Sabemos que a cola
gem das dívidas dos Estados, que já mencio
nei, no perfodo anterior de Governo levaram 
os Estados à insolvência._ E os Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Cata-rina e Paraná 
dispõem hoje dos seus próprios Bancos de 
fomento. Então, o que eu rec;lamo, e voho 
insistir, que possamos fazer chegar ao Banco 
Central o nosso reclamo, para que haja uma 
providência urgente. 

Solidarizo-me com o Senador Carlos Chia
relli quando reclama a indicação, pelo PMDB, 
dos seus Representantes na CPJ. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Pennite V. 
Ex'- um aparte? 

OSR.GOMESCARVALHO-Concedo 
o aparte, com muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro 
lugar, manifesto a minha satisfação de ver V. 
Ex' na tribuna, iniciando a sua ação parla
mentar com o brilho que todos conhecemos 
do seu passado. 

O SR. GOMES CARVALHO- Multo 
obrigado~ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Quanto à CPI, 
estou ouvindo agora o Senador Carlos Chia
relli cobrando do PMDB a indicação de seus 
Membros. Estando eventualmente na Uderan
ça, digo a S. Ex', de que irei saber na minha 
Bancada o que houve a esse respeito, quais 
as razões que levaram a que não fossem indi
cados os componentes dessa possível criação 
da CPI. Então, prometo a V. EX e ao Senador 
Carlos Chiarem que irei informar-me junto à 
Uderança da minha Bancada e darei uma res
posta o mais breve possível. 

OSR.GOMESCARVALHO-Agradeço 
a V. Ex'- O aparte e também agradeço à Mesa, 
solicitando, mais uma vez. a sua interferência 
junto ao Banco Central, quando sabemos que 
deve tramitar nesta Casa, nos pr6xímos dias, 
a aprovação ou não da indicação do novo 
Presidente do Banco Central, e parece opor
tuno que seja levado este assunto ao seu co
nhecimento. (Muito b_em!) 

COMPARECEIMM MAIS OS SRS. SENA
DaRE& 

Mário Maia - Leopoldo Peres - Ronaldo 
Aragão - O lavo Pires - .Jarbas Passarinho 
-Carlos Patrocínio -João Castelo- Carlos 
Alberto -José Agripino- Marcondes Gade
lha - Humberto Lucena - Itamar Franco 
- Jran Saraiva - Maurício Corrêa - Gomes 
Carvalho -José Richa -Jorge Bomhausen. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secratário. 

É lido o_ seguinte 

de núdeos_ urbanos ou _de expansão urbana, 
para os quais se demanda uma tomada de 
posiÇãO firme- e decidida do Poder Público; 
Tal_ posição deverá ser, prioritariamente, are
gularização de parcelamentos que, por terem 

REQUERIMENTO N~ 442, DE 1989 sido constituídos à margem da lei n" 6. 766r79, 
Senhor Presidente encontram-se em situação irregular. Duas eta-
Requeiro a v. Ex!-, nos termos do art 22.2 ..... -' paçdeverão caracterizar esse procedimento: 

do Regirriento Interno, que seja- inserido, em a discriminação e identificação dos parcela-
ata, um voto de congratulações pelo trans- mentes, incialmente, e a regularização, num 
curso do Centenário de Fundação da União momento posterior, sempre que não frra as 
Interparlamentar (UPl), "organização mundial normas legais relativas à matéría. 
que reúne os parlamentares, unidos em um Conforme destaca a Mensagem que acom-
esforç:o comum, para assegurar e manter a panha o Projeto, são abrangidas todas as hipó-
total participação dos países na consolidação teses de parcelamento efetua.das no território 
e no desenvolvimento das instituições repre- do Distrftó Federal com finalidade urbana (lo-
sentativas, e na promoção da paz e a coope- teamento, desmembramento ou condomí
ração internacional, apoiando 05 objetivos ela nio), aí consideradas não apenas as divisões 

inferiores a 2 ha, como as de área superior 
Nações Unidas". - - que não seja, recónheddas pelo Incra como 

Solidto, ainda, seja comunicada a decisão 
do Plenário ao Sr. PresldeDte da União lnter- integrantes de projetas rurais de colonização 
parlametnar (OPI). particu1ar e que tenham destinação meramen-

Sala das Sessões, 28 de agoSto de l9S9~ -- te residencial ou para instalação de sítios de 
_Senador Humberto Lucena. recreio, de áreas comerciais ou industriais. Os 

casos não passíveis de regularização serão ob-
0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) jeto desconstituição, de acordo com procedi

- O requerimento Udo vai à Comissão de mentes estabelecidos na Lei nç 6. 766n9 e 
Relações Exteriores e Defesa nacional. com base na ConstituiÇão Federal, que em 

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) seu artigo- 30, inciso VDI, outorga ao Governo 
a Presidência recebeu, do Presidente da Câ- do Distrito Federa] o direito e o dever de "pro
mara dos Deputados, 0 oficio 0 9 1827, de 28 mover, nO-que couber, ãdequci.do ofdenãmen
do corrente, encaminhando ao Senado novos to territorial, mediante planejameilto e con
autógrafos do Projeto de Decreto Legislativo - trole do uSO,-do parcelainento e da ocupação 
rt' 3, de 1988, a fim de substituírem os envia- do solo urbano". -
dos anteriormente, os quais apresentavam in- ESsa iiiidatiVa reveste-se da inais alia im-
correções. portância, pois deverá propordonar meios de 

ordenar, de modo racional e harmónico, o 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) processo de ocupação do Distrito Federal, 

--Terminado o periodo destinado ao Expe- corrigindo-lhe os desvios e protegendo o meio 
cliente. ambiente, em respeito às normas legais e ao 

Passa-se à bem-estãr-Cla pôpulãÇáO. --

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 34, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a regularização ou descons
tituição de parcelamentos urbanos im
plantados no terdtório do Distrito Federal, 
sob a forma de loteamentos_ ou condo
mínios. (dependendo de parecer.) 

Solicito ao nobre Sr. Senador Meira FUho 
o parecer da Comissão do Distrito Federal. 

O SR- MEIRA FILHO (PMDB- DF. Para 
proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, mediante a Mensagem nç 51/89, de 13 
de ju1ho último, o Governo do Distrito Federal 
encaminhou a este Senado, em regime de 
urgência, Projeto de Lei que "dispõe sobre 
a regularização ou desconstituição de parcela
mentos urbanos implantados no território do 
Distrito Federal, sob a forma de loteamentos 
ou condomínios", 

O Projeto, apoiado na Lei n• 6.766 de 1979, 
que trata do parcelamento do solo urbano, 
tem como objetivo fornecer condições para 
equacionar e resolver situações de fato criadas 
no solo do Distrito Federal, com a formação 

0 acerto -da-proposta está refletido também 
na aparente aceitação de seu conteúdo por 
esta Comissão do DF, na fase inicial de sua 
apreciação. Com efeito, durante o prazo regi
mental, o Projeto recebeu apenas duas emen
das, ambas de autoria do Senador Pompeu 
d.e Sousa. 

A primeira emenda funde os artigos 19 e 
29 e lhes dá nova redação. A mesma emenda 
acrescenta ao art. 1 ç a expressão "Governo" 
(do Distrito federal) e a exigência, para início 
do processo de regularização ou desconsti
tuição dos parcelamentos, de prévia audiência 
do Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária - Incra_ e da Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciência e Te enologia - Sematec 
e, no que couber, do Instituto BraSileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Renováveis -lba
ma e da Companhia de Água e Esgostos de 
Brasília - Caesb, cOnforme determina o arti
go 53 da Lei n" 6. 766n9. É de justiça ressaltar 
que a exigência de audiência a esses órgãos 
Já estava consignada no Projeto. A contribui
ção do Senador Pompeu de Sousa foi atribuir
lhe, muito oportunidade, caráter preferencial 
em reJação ás demais proVidêncais proces
suais eJencadas. 

A emenda também propõe a supressão do 
parágrafo único do artigo 1 ~ (grafado do Pro-

jeto como § 19) e sua substituição por uma 
nova redação do art. 29 do Projeto, ampliado 
pai"a 90 dias o prazo para a regularização dos 
loteamentos ou condomínios ou desconsti
tuição do parcelamento. 

O Senador Pompeu de Sousa utiliza ainda 
a primeira emenda para acrescentar ao Projeto 
um novo artigo 2?, determinando que os lotea· 
mentes regularizados contenham fração nun
ca _inferior a 35% (trinta e cinco por cento) 
da área total para a construção de e_quipa
mentos comunitários e outras formas de vi
vência social. 

Intenta o Senãdor, com eSsa primeira emen
da, assegurar o cumprimento das normas 
contidas na Lei n9 6.766n9, ]:>rotegeOdo o pro
cesso de regularização por melo de medidas 
acautelatórias. A manifestação prévia do Incra 
e do lbama sobre os loteamentos tem por 
objetivo evitar que os responsáveis compro
metam-se com despesas desnecessárias e ir
reparáveis. 

Ajustificativa para a: proposição de um novo 
artigo 2<1 arhpara-se tani.bém na Lei n• 
6.766179, que em seu art. 4°, inciso IV,§ 1~ 
determina Como reqUisito para os loteamen
tos a destinação de no mínimo 3_5% de área 
para a implantação de sistema de circulação, 
equjpamento urbano e comunitário e espaços 
livres para uso público. 

Em que pese apoiar"se totalmente na Lei 
no 6.766, a propOsta não atende na sua pleni
tude a todos os requisitos lá estabelecidos, 
motivo que aponta para a necessidade de uma 
redação mais abrangente. Por outro lado, ju1-
gamos importante, no texto do Projeto, a refe
rência à forma de notificação dos Interessados 
para dar inicio ao processo de regularização 
ou desconstituição. Deste modo, acatamos 
parcialmente a emenda do Senador Pompeu 
de Souza, com subemenda que apresenta
mos. 

Dê-se a seguinte redação aos artigos 
1• e 2•: 

"Art. 19 O GoVerno do Distrito Fede
ral, ouvidos previamente, na forma do art. 
53 da n~ Lei 6.766R9, o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - In
cra e a Secretariá do Meto- Ambiente, 
Ciência e Tecnologia - Sematec e, no 
que couber, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Renováveis -lha
ma e a Companhia de Água e Esgotos 
de Brasília-:-:- Caesb, procederá à regu1ari
zação dos parcelamentos para fins urba
nos, no território- do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Após definida a utiliza~ 
çáo legal dos ditos imóveis para fins de 
habitação ou equipamentos c_omunitá· 
rios, o Governo do Distrito Federal fJXará 
prazo, de até_ 90 (noventa) dias, para a 
regu1arização dos loteamentos e conde-

- mínios, ou desconstituição dos mesmos, 
mediante edital de notificaç·ão publicado 
no Diário Oflclal do Distrito Federal e 
em jornal de grande circu1ação, para co
nhecimento, também, dos adquirentes 
das parcelas." 
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Quanto à segunda parte_ da emenda; somos 
pela sua rejeição, em razão de outro artigo 
29 que propomos, tão logo se esgote -o e:<ame 
da 2' emenda do Senador Pompeu de Sousa 

Propõe o ilustre Senador, para o artigo 4<:>, 
a seguinte redação: 

"Art. 4<:> Consideram~se responsâveis 
solidários pelo ressarcimento de despe
sas de regularização dos parcelamentos, 
inclusive quanto às indenizações para 
efeito de destinação mínima de áreas pú
blicas, de que trata o item IV, § 1<:>, do 
art 49 da Lei n9 6.766r/9, os !ateadores, 
os proprietários dos terrenos e os agen
ciadores, agindo em seu nome, bem co
mo os responsáveis por atos registrais 
praticados em desacordo c;om a Lei, e, 
ainda, os adquirentes de lotes, na propor
ção da área de seus respectivos lotes e/ou 
frações·ldeals, tendo esses últimos o direi
to de regresso contra os !ateadores e os 
proprietários dos terrenos." 

Argumenta o Senador Pompeu de SoUsa, 
em sua justificação, que a ampliação do rol 
dos responsáveis solidários pelo ressarcimen
to das despesas de regularização virá promo
ver um melhor ajustamento do arl4° do pro
jeto a objetivos de justiça. 

Na verdade, a emenda reforça o espírito 
do projeto de lei, entendendo que todos os 
participantes do processo, desde o !ateador 
ao proprietãrlo, devem pagar pela regulariza
ção. No nosso entendimento, a regularização 
configura melhoria nas áreas em causa, mo
tivo pelo qual se justifica outro tipo de paga
mento, conforme proporemos _a seguir. 

Para concluir a apreciação das emendas, 
reafirmamos a aceitação parcial da 1 ~. com 
subemenda, e a rejeição da 2•. 

No intuito de colaborar para o aperfeiçoa
mento do projeto, bem como para sua aprova
ção, julgamos oportuno proceder a aJgumas 
alterações em seus atts. 3' e 4~. acrescen
tando-lhe um novo art. 29, conforme passare
mos a expor: 

EMENDAN•l 

Acrescente-se ao Projeto novo art. 2?, com 
a seguinte redação: 

"Art. 29 Consideram-se requisitos 
para a regularização, além dos mencio
nados no art. 19, os seguintes: 
1-as áreas destinadas a sistemas de 

circulação, a implantação de equipamen
·to urbano e comunitário, bem como os 
espaços livres de uso público, serão pro
porcionais à densidade de ocupação pre
vista para a gleba; 

n-os lotes terão área mínima de 125 
rrr (cento e Vinte e cinco metros quadra
dos} e frente mínima de 5 m {cinco me
tros); 

m -ao longo das águas correntes e 
dormentes e das faixas de domínio públi
co das rodovias, ferrovias e dutos, será 
obrigatória a reserva de uma faixa non 
aedificandi de 15 m (quinze metros) de 
cada lado; 

IV-os arruamentos deverão articular
se corh as vias adjacentes oficiais, existen
tes ou projetadas e harmonizar-se com 
a topoQrafia local. 

§ }9 A percentagem de áreas públi
cas previstas no inciso I deste artigo não 
poderá ser inferior a 35% {trinta e cinco 
por c:ento) da gleba, salvo nos parcela
mentos com periferias lindeiras a servi
dão de trânsito, vias públicas oficiais exis
tentes ou projetadas, permitindo-lhes 
acesso, caso em que as áreas correspon
dentes a sua extensão serão considera
das, para efeito de percentagem, como 
se integrantes da gleba. 

§ 2Q Consideram-se comunitários os 
equipamentos públicos de educação, cul
tura, saúde, lazer e similares." 

Justificação 

J:: importante que se explicitem os requisitos 
para a regularização, de modo a que se cum
pram as exigências do arl49 da lei 6.766n9, 
quanto à área necessária para os sistemas de 
circulação, implantação de equipamentos ur
banos e comunitários e espaços livres. 

EMENDAN•2 

Dê-se ao art. 39 a seguinte redação: 

-"Art. 39 Nas desapropriações par
dais necessárias à regularização, o Go
verno do Distrito Federal realizará o depó
sito em juízo, em -conta bloqueada, e po
derá, mediante autorização judicial, efe
tuar a compensação das despesas pro
movidas com a regularização." 

Justificação 

O arl 39, conforme argumenta o autor, de
verá- atender às situações que exigirem desa
propriação de áreas para a regularização do 
parcelamento dentro das exigências legais. 
Trata-se, portanto, de desapropriações par
ciais, situação que deverá ser explicitada no 
texto. A o_utra alteração que se propõe ~o art 
3'1' objetiva tomá-lo mais claro, de mais fácil 
entendimento. 

EMENOAN93 

Dê-se ao art 49 a seguinte redação: 

.. Art. 49 As despesas efetuadas pelo 
Governo do Distrito Federal, referentes 
às obras necessárias à regularização dos 
parcelamentos, serão ressarcidas me
diante pagamento de contribuição de 
melhoria, pelos adquirentes, na propOr
ção da área de seus respectivos lotes e/ou 
frações ideais." 

Justlftcação 

O art. 49 reflete uma opção do Governo por 
uma fomia solidária de cobrança das despe
sas que realizará para a regularização dos par
celamentos. Nada impede, todavia, que essa 
cobrança se faça por meio de pagamento de 
contribuição de melhoria, pelos adquirentes, 
em razão dos benefícios auferidos pela realiza
ção ~e obras públicas nas áreas que ocupam. 
Tal entendimento é aceito pelo próprio gover-

no do Distrito Federal, conforme afirma na 
mensagem, à página 5, acrescentando que 
a cobrança da contribuiçãtJ de melhoria lhe 
é facultada pelo art. 145, inciso m da _Çqnsti
tuição e pelo art. 126 e parágrafo único do 
Decreto-lei n~_ 82, de 26 de dezembro de 
1986, que regu]a o Sistema lributário do Dis
trito Federal. 

Posto que não existe óbice de nC)tureza 
constitucional, legal, regimental e de técnica 
legislativa à tramitação da iniciativa sob exa
me, o nosso parecer, conclusivamente, é no 
sentido _da aprovação, também quanto ao mé
rito, do Projeto de lei do DF n9 ~4, de 1989, 
com as Emendas n9~ 1, 2 e 3 do Relator, acolhi
mento parcial da _Emenda n" 1, do Senãdor 
Pompeu de Sousa, com subemenda do Rela
tor e rejeição da Emenda n9 2, do mesmo 
parlamentar. 

É o parecer, ~r. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
- O Parecer é favorável ao Projeto, com três 
emendas que apresenta, acolhendo parcial
mente a Emenda n• 1,_ apresentada, perante 
a Comissão, pelo Senador Pompeu de Sousa; 
a Emenda n• 2, de autoria do mesmo Senador 
não aceita pelo Relator, em nome da Comís
são, sendo, assim, considerada inexistente. 

Passa-se, portanto, à discuss:ao do projeto 
e das emendas do Relator. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mau-
rício Correa. · 

OSR-MACJRÍCIO CORREA (PDT -DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, este projeto" irãduz 
o anseio generalizado da comunidade que 
possui lotes adquiridos nos chamados "con
domínios". Como todos sabem, o condomínio 
é um instituto preconizado pelo Código Civil; 
temos, em Brasília, urna situação anômala, 
ao verificar que vários condomínios foram ins
tituídos através de processos- irregulares -
vale dizer, ocupações de glebas que possuem 
títulos de domínios e não há regularização pe
rante o cartório -respectivo. 

Fui designado Relator-de um p[ojeto apre
sentado pela Deputada Márcia Kubitschek, 
que trata do mesmo assunto. 

Como tramita na Comissão do Distrito Fe
deral um projeto sobre o plano-diretor, de ini
ciativa do nobre Senador Pompeu de Sousa, 
pareceu-me que seria muito mais salutar, mui· 
to mais correto esperássemos a votação deste 
projeto, para, depois, discutirmos sobre proje~ 
tos que pretendiam a legalização dos chama~ 
dos condomínios no Distrito Federal. 

Verifiquei, entretanto, que, em face da de
mora, o Governo resolveu mandar mensagem 
para a regularização dessa anomalia existente 
no Distrito Federal. 

Quero salientar, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que, inclusive, por época da votação 
do nome· do candidato, indkado pelo Presi
dente da República, para assumir a Vice-Go
vemadoria do Distrito Federal, fiz crer aqui, 
transmiti ao Senado - a respeito de obras 
públicas que estão_ sendo realizadas sem o 
lastro legal, em muitos condomínios -, que 
alguns deles até poderão ser regularizados. 
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E o Governo manda essa mensagem sob 
a égide da proteção ·da urgência, a fim de 
que se resguarde, evidentemente, das irregula
ridades administrativas praticadas até aqui. 

A lei que define a política de solo urbano 
é dara, ao determinar que nenhum empreen· 
dimento de natureza pública, quer dizer, em
preendimento financiado pelos cofres públi
cos, poderá ser regularizado se, antes, esse 
condomínio, ou essa gleba, ou esse loteamen
to, não tiver sido regularizado perante o órgão 
respectivo do Governo do Distrito Federal. 

E essa urgência vem exatamente para co
nestar, para conjurar uma crise, diria até ilícita, 
produzida pelo açodamento com que c Gover
no pretende, cada vez mais, demonstrar a sua 
política eleitoreira no Distrito Federal. 

Sempre defendi, como advogado, a neces
sidade da lega:Jiza:ção dos condomínios que 
gozam da: proteção da regularidade. E sempre 
me bati contra aqueles que foram organizados 
com espírito espe_culativo, porque organizados 
ein cima de terrenos que pertencem ora ao 
Distrito Federal, terrenos cuja definição legal 
ainda não foram defmidos até esse momento. 

Verifico, entretanto, que se trata de uma me
dida da mais alta importância. E quando fiZ 
aquela advertência de que. num determinado 
condomínio, estava inidada a obra de asfalta
mente que liga o setor urbanizado àquele con
domínio, fui rrial entendido, e até afiançava 
que aqw1o era um peso que carregava sobr~ 
os meus ombros e não poderia deixar de cum
prir a minha obrigação de Parlamentar pelo 
Distrito Federal. 

Entretanto, Sr. Presidente, li a mensagem 
do Governo, concordo com a mensagem, en
tendo _que é necessário, o rriãis rápido possível, 
que se resolva essa situação, em primeiro lu
gar, para dar condições legais ao _Governo de 
implementar essas obras, obras que já foram 
iniciadas, em muitos casos, como afiancei; e, 
em segundo lugar, para que possa o Govemo 
arrecadar impostos decorrentes do uso desses 
condomínios. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me 
V. Ex~ um aparte, nobre Senador Maurício Cor
rêa? 

O SR. MAc:mlCIO CORimA-Compra
zer, ouço V. ~ 

O Sr. Jutahy Magalhães - Não desejo 
entrar no mérito da questão. V. EX' e os outros 
Senadores do Distrito Federal, Meira- -Filho e 
Pompeu de Sousa, e também o Sena dOi- Mau
ro Benevides entrarão na discussão do mérito 
desta questão. V. Ex' falou sobre um projeto 
de autoria do Senador Pompeu de Sousa que 
deveria ter sido examinado por esta Casa, em 
tempo hábil, para evitar a necessidade de uma 
prOposta, de uma mensagem do Govenro pa
ra ter prioridade sobre o nosso projeto, projeto 
de autoria de um Senador da Casa. Infeliz
mente, Sr. Senador, nós temos que fazer esta 
autocrítica: há, aqui, um mau bábito de não 
darmos a devida atenção e a urgência neces
sária às propoftaS dos Srs. Senadores, dos 
Srs. Parlamentares, em geral, da Câmara e 
do Senado, que, multas vezes, como no caso 

da privatização, corno o problema daquela 
proposta de V. Exf a respeito da venda de 
imóveis, tramitam aqui, durante um tempo 
sem fim e acaba tendo que vir uma mensagem 
do Governo. E reclamamos por eles estarem 
querendo passar por cima das decisões do 
Senado. Veja V. Ex' que também somos culpa~ 
dos. Então; a rriinha interferência no pronun
ciamento de V. Ex!' é nesse ponto especifica
mente. V. Ex- me desculpe interferir no seu 
problema, para fazer esta autocrítica. Temos 
que dar mais atenção às propostas que nas
cem dentro do Congresso Nacional, porque, 
se as propostas dos Srs. Parlamentares forem 
levadas a sério, se tiverem tramitação natural, 
teremos uma legisJação com mais rapidez e 
até com mais eficiência do que as mensagens 
que têm vindo do Executivo. Por isso, agra
deço a V. Ex.t a oportun1dade que me dá e 
esperoc:que,-n:o mérito desta questão, após 
os debates os Srs. Senadores do Distrito Fede
ral e Presidente da Comissão do Distrito Fede
ral cheguemos a uma conclusão mais opor
tuna para esta cidade. 

O SR. MAGRlCIO CORR~- Agrade
ço, imensamente a V. ~ o aparte e devo 
salientar que o projeto apresentado pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, na Comissão do Dis
trito Federal até agora não foi votado em de
corrência de exigências que foram interpostas, 
obstáculos que surgiram exatamente, data 
masslma venía, com o escopo exclusivo de 
retardar, para ensejar que o Governo man
dasse um plano futuro e antecipasse, inclusive, 
na remessa desta mensagem que diz respeito 
à legalização dos condomínios do Distrito Fe
deral. 

Devo sal!entar à Casa que o projeto apresen
tado pelo Senador Pompeu de Sousa é de 
uma altitude extraordinária; é um projeto extre
mamente bem concebido. Não concordo ape
nas com urh artigo - inclusive já havia con
versado com o Senador Francis_co Rollem
berg, que é o Relator, e até com o próprio 
Autor do projeto, sobre a necessidade de mo
dificação desse artigo, e havíamos entrado em 
entendimento, a própria Situação com a Opo
sição, no sentido de encontrarmos wn deno
minador comum ·capaz de estabelecer parâ
metros razoáveis para a ocupação urbana e 
rural do Distrito FederaL 

Sabemos, Srs. Senadores, que a Constitui· 
ção determina a obrigatoriedade da institucio
nalização de planos-diretores para aquelas ci
dades com grande densidade demográfica, 
na medida em que isso se transforma num 
risco futuro de ocupaç-ão da Capital da Repú-
blica _ _ 

Tenho o maior receio, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, do que está acontecendo em Bra
sília. Temos infqrmações seguras de que, em 
decorrência dessa política de entrega de lotes 
-o que ninguém combate. d_esde que o pro
cesso seja o regular, o de ocupação -, só 
no mêl) de fevereiro bouve um fluxo migratório 

_permanente para Brasília da ordem de 25 mil 
pessoas e, ao invéS-d~ desfavelarmos a cidade, 
estamos presenciando uma situação intrans-

ponível, irrecuperável para a Brasília de ama
nhã. 

Os Srs. Senadores não podem imaginar o 
que está acontecendo em Brasília. em decor
rência dessa política. Somente amanhã ou de
pois é quEJ as conseqüências, as seqüelas dis-
so serão provadas. No momento, o que que 
se proclama é a correta política que o Gover
nador está implantando na Capital da Repú
blica. Mas ninguém imagina o que isso signifi
cará; ao contrário de diminuirmos as favelas, 
eStamos a aumentá-las. Basta que V. Ex!" ro
dem pelo Plano-Pacto, pelo Eixo Monumental, 
para verificar que, ao invés de três, quatro ou 
cinco famílias que moravam nas passagens 
de pedestres, hoje lá vivem muito mais famí
lias. Foi a propaganda do Eldorado que se 
levou daqui, pelos parentes, para o interior 
do Brasil, no sentido de que, aqui, se obtinham 
lotes com facilidade. Portanto, estamos atra
vessando uma fase caótica. O que -sempre 
tentamos, aqui, com a necessidade de_ que 
teríamos que _ter um plano-diretor, era exata
mente c dar determinados limites_ e parârne
tro_s para que_ esse fenômeno não ocorresse. 
Infelizmente, não sei o que __ será Brasília daqui 
a 5 ou 1 O anos com esta politica implantada 
no Governo do Distrito Federal neste momen
to. 

Lamento, profundamente, que o Projeto do 
Senador Pompeu de So_usa não tenha sido 
aprovado _até agora, porque é altamente con
cebido, do ponto de vista da sua utilidade, 
para Brasília, e tecnicamente perfeito. S. EX' 
foi muito feliz ao redigir esse projeto; seria 
o maior instrumento legal que teríamos para 
contar com limites para o Governo, no sentido 
dessa implantação exagerada, politiqueira e 
eleitoreira que vem sendo desenvolvida na Ca
pital da Repúbllca 

Entretanto, não -me vOu manifestar cOnfra
riamente ao projeto. Nem conheço as emen
das do Senador Meira F~ho, porque cheguei 
atrasado. Quanto ao mérito do projeto, da 
mensagem do Governador, vou votar favora· 
velmente fazendo o registro, aqui, da minha 
melancolia, por não ter sido aprovado, até ago
ra, o projeto do Senador Pompeu de Sousa. 

Encareço ao Senador Mauro Benevides, 
que é uma figura política esclarecida, se de
bruce sobre o projeto do Senador Pompeu 
de Sousa, e que venhamos a votar, com a 
maior urgência possível, um projeto da mais 
alta importância, que talvez não seja útil para 
nós, mas o será para nossos filhos e netos. 

Este projeto que estamos votando, infeliz
mente, está sendo atropelado, por não ter sido 
votado na horÇt certa o projeto da importância 
do plano~diretor apresentado pelo Senador 
Pompeu de Sousa. 

Deixo claro que vou votar favoravelmente 
ao projeto do Governo, que vem com um pedi
do de urgênciã, enqUanto deve(~amos amadu~ 
recer e refletir sobre um drama, que não é 
para ser interpretado agora, senão daqui a dois 
ou três anos, quando, então, vamos saber da 
extensão do que está acontecendo em Brasflia 
neste momento. 
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Durante o discurso do Sr. Maurício Cor
réa, o Sr. Pompeu de Sousa, 3 9-Secre
tmio, deixa a cadeira da presidência que 
é ocupada pelo Sr. Antonio Luiz Maya, 
Suplente de Secretário. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Antônio Luiz MayaÍ 
-Concedo a palavra, para discutir, ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR- MAURO BEI'IEVIDES (PMDB -. 
CE. Para díscutir.)-Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, por se ter exaurido, no óltimo dia 25, 
o prazo de apreciação, pela Comissão do Dis_
trito Federal, do Projeto de Lei n9 34, de 1989, 
"que dispõe sobre a regularização ou_descons
tituição de parcelamentos urbanos Jmplanta
dos no território do Distrito Federal, sob a for
ma de loteamento ou condomínio", chega o 
mesmo a este Plenário sem o parecer previa
mente discutido e votado no âmbito daquele 
Órgão técnico, hoje revestido, pela Resolução 
n9 157, de 1988, da Câmara Legislativa, com 
prerrogativas mais amplas e abrangentes. 

Designado, porém, pela Mesa Diretora, aca· 
ba o Senador- Meira Filho de oferecer, neste 
plenário, parecer à referida matéria, concluin· 
do por seu acolhimento nos termos propostos 
pelo Governador Joaquim Roriz, tendo agora 
iniciado a discussão o eminente Senador Mau
ricio Correa, que representa Brasília nesta Ca
sa do Congresso Nacional._ 

Para que não se cometa injustiça e~ relação 
à Comissão do Distrito Federal, deseJo escla
recer que, de nossa parte, foram adotadas pro
vidências para que o debate, em tomo da mag
na questão, alcançasse importantes segmen
tos da sociedade brasiliense, interessados em 
que o projeto servisse para dirim[r todas as 
dúvidas que venham a remanescer dos parce
lamentos urbanos, quer sejam sob a forma 
de loteamento ou de condomínios. 

Tanto isso é verdade que, atendendo are
querimento dos eminentes Senadores Meira 
Filho e Pompeu de Sousa, foram instadas a 
se_ pronunciar, sobre o Projeto de Lei do_DF 
n"' 34, as seguintes entidades: Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de BrasiJia, Secretaria 
de Governo do Distrito Federal, Sindicato dos 
TrabaJhadores nas Indústrias de Construção 
e do Mobiliário de Brasília, Sindicato da Indús
tria Qvil do Distrito Federal, Federação das 
indústrias de BrasíJia, Associaçáo dos Proprie
tários e Moradores das Áreas Rurais do Distrito 
Federal -AMPARO, c-onselho Regional de_ 
Arquitetura e Engenharia e Agronomia -
CREA, Serviço Social da [ndústria da Cons
trução Civil, Secretaria de Viação e Obras do 
Governo do Distrito Federal, Sindicato dos En
genheiros do Distrito Federal, Confederação 
dos Traballiadores na Agric:ultwa, Federação 
Nacional dos Arqultetos, Associação dos En~ 
genheiros Ao restais_ do Distrito Fe?eral, Asso
ciação Brasileira de Reforma Agrána, Departa
mento de Arquitetura e Urbanismo da UNS, 
Associação dos PJoduto.res_Rurais de BrasíJia, 
Instituto dos Arquitetos do Brasil, Associação 
Comercial do Distrito Federal. 

A todas elas, Sr. Presidente, foi endereçado 
por mim, na condição de Presidente da Co· 

missão do Distrito Federal, o seguinte expe
diente: 

_ "Em reunião realizada ontem, dia 15 
de agosto de 1989, a Comissão do Dis
trito F OO.eral aprovou requerimento dos 
Srs. Sehaâóres Meira Filho _e Pompeu de 
Sousa e do Sinduscon, solicitando qUe 
v. s;; preste !nformaÇões a respeito da 
realidade urbana e rural do Distrito Fede
ral, para melhor orientar os Membros des· 
iã COmissão quando da votação dos Pro
jetaS de Lei do Distrito Federal nç.s 2 e 
34, de 1989, que seguem em anexo. 

Informa, ainda, que o Projeto_ de Lei 
do Distrito Federal n9 34, de 1989, foi 
encaminhado pelo Sr. Governador do 
DistritO Federal em }9 de agosto de 1989, 
com _base no_ art. 4 9 da Resolução n~ 
157/88, Solicitando, assim, regime de ur
gência para a matéria, sendo o prato final 
para apreciação, nesta Comissão, o dia 
25 de agosto de I 989. 

Diante do exposto, encareço que as in
formações prestadas por v. s~ sejam en
caminhadas por escrito a este Órgão com 
a maior urgência possível. 

certo de- contar com a ãtenção de v. 
S•, agradeço 

Antecipadamente. 
(a) Senador Mauro Benevides. Presi

dente." 

Pretendeu, assim, Sr. Presidente, a Comis
são do Distrito Federal oferecer oportunidade 
de discutir o Projeto de Lei do DF n~ 34, a 
expressivos segmentos da sociedade de Brasí
lia havendo o expediente enviado por tais enti
cfudes sido distribuído a todos os 21 senadores 
daquele Colegiada. E. assim, diria a V. ~. 
Srs. Senadores, que, em tempo hábil, antes, 
portanto, da manifestação _do Plenário do Se· 
nado Federal, chegaram à Comissão do Dis
trito Federal, que se reuniu, extraordin<:ria
mente, na última quinta-feira e, diante da me
xistênc:ia de quorum, entendemos de convo
cá-la para sexta-feira, às 11 horas, quando 
mais uma vez, se registrou a falta de quorum 
sequer para abertura _dos trabalhos. Apesar 
dos esforços da Presidênda da Comissao do 
Distrito Federal, aquele órgão técnico não teve 
condlções, pela falta de número legal, previsto 
no nosso Regimento, de examinar as respos
tas enviadas à Comissão, e,_mais do que isto, 
dentro daquela prerrogativa estabelecida na 
Resolução n9 157, de 1988, abrir prazo para 
que depoimentos fossem, tomados, com a 
característica de audiência públlca franqueada 
pela citada resolução. 

Houve mesmo entidades, como o Sindicato 
dos Engenheiros do Distrito Federal, o Sindi
cato dos Arquitetos do Distrito Federal e o 
Instituto dos Arquitetos do Brasil, que chega
ram a oferecer um dos seus integrantes para, 
em nome delas, debater conosco, senadores 
integrantes da Comissão do Distrito Federal, 
esta magna questão, para cujo deslinde o Se~ 
nado deverá colaborar, ora apreciando o Pro
jeto de Lei do DF nç_34, enviado pelo ~efe 
do Poder Executivo, ou o Projeto de Let do 

DF n"' 2, da lavra do eminente Senador POr?M 
peu de Sousa, que, como senador de Brasília, 
submeteu ao nosso órgão técnico uma maté
ria que, desde o primeiro momento, teve justi
ficada repercussão junto às várias entidades 
da comunidade brasiliense. 

Diria a V. EX', Sr. Presidehte, também, que 
um exMPresidente da Federação das Indústria 
de Brasma, Sr. Cássio Aurélio Branco Gonçal
ves, fez questão, igualmente, de se dirigir à 
Comissão, fazendo algumas considerações 
em tomo das áreas a serem destinadas à exM 
pansão dos aluais setores da _in~ústria nas _ci
dades satélites e o futuro D1stnto Industrial, 
que, segundo S. 5', ainda não estão definidos. 

Igualmente se manifestou, Sr. Presidente, 
o Secretário do GOverno Celsius Antônio Lod
der, nos seguintes termos: 

A- esse propósito, Senhor Presidente, 
cumpre lembrar, que, no Distrito Federal, 
diferentemente do que está ocorrendo 
em São PaulO, Rio de Janeiro, Belo Hori
zonte e outras metrópoles brasileiras, on
de metade da população ocupa, quase 
sem controle, loteamentos ou casas irre
gulares, as políticas de ordenamento_esM 
pacial do Distrito Federal, até a!;fora, estão 
-aarido resultados razoáveis. O Governo 
vem conseguindo manter relativo domí
nio da situação, mas sem o reforço insti
tucional_ de_ legi:;;I_ação _específica, a tenM 
dência, motivada por pressões de toda 
ordem, é o agravamento das violações 
contra os interesses maiores da socie
dade, no que se refere à ocupação e ao 
uso do solo. Daí a necessidade de um 
ordenamento das normas legais sobre o 
assunto, do qual fazem parte, o plano di· 
reter, a lei do uso do solo, zoneamento, 
,o Código de Posturas, etc. O já mencio
nado documento 3 aborda todos os 2!S
pectos. 

Por seu turno, o Governo do Distrito 
Federal, através do Decreto n"' _11.637, 
de 19 de junho de 1989, criou GrUpo 
de Trabalho para instituir o processo de 
elaboração do Plano Diretor do Distrito 
Federal e, pela Portaria de 11 de agosto, 
designou representantes de vários órgãos 
e entidades locais para a elaboração do 
mesmo, evidenciando sua preocupação 
em agilizar a produção de instrum~ntos 
administrativos mais eficazes na onenta
ção e promoção do desenvolvimento in
tegrado e harmónico do Distrito Federal. 
No entanto este trabalho do Executivo 
só terá validade e produzirá resultados 
concretos_ para o bem da Nova Capital, 
caso seja" desenvolvido em conjunto com. 
o nosso Poder Legis1ativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência protestos de elevada 
estima e consideração. - Celsius Antô
nio Lodder, Secretário do Governo. 

Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, a Asso.ciação dos Condóminos Rurais do 
Distrito Federal, pelo seu Representante, Sr. 
João Kleir, destaca em relação ao projeto: 
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Ao aprová-lo estarão Vossas Excelên
cias, senhores Senadores, como repre
sentantes do povo de Brasília na sua Câ
mara LegisJativa, resgatando em parte a 
grande dívida desta cidade para com seus 
pioneiros, com milhares de nordestinos, 
goianos, mineiros e outros brasileiros 
que, atendendo ao chamamento do gran
de Juscelino Kubitschek para aqui vie
ram construir com sangue, suor e a pró
pria vida, a Capital da Esperança, capital 
essa que hoje já não lhes dá a mínima 
esperança de um futuro melhor. 

Aprovando o Projeto n9 34, a Coinlssão 
do Distrito Federal estará dando ao Go
verno Joaquim Roriz os meios que lhe 
faltam para resolver, como deseja e já 
vem fazendo, o angustiante e diffcil pro
blema habitacional do Distrito Federal 

Por um imperativo de justiça, deveria desta
car, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a ConM 
federação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura, em expediente firmado pelo seu 
Presidente Alotslo Carneiro, e por Jair Bller, 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Brasília, a Contag expressa a sua 
preocupação pelo espaço mínimo com que 
o assunto está sendo discutido, e o faz da 
seguinte maneira: 

Precisamos debater com calma e tem
po disponível todas estas questões antes 
de tomarmos a decisão de aprovarmos 
este Projeto que poderá, no futuro, levar
nos ao arrependimento, posto ter sido 
apressada, impensada ou sob pressão. 

Precisamos ampliar o debate e a dis
cussão democrática para elaboração de 
Plano Diretor, segundo o Projeto de Lei 
do Distrito Federal n9 2, do Senador PomM 
peu de Sousa. 

Sólicitamos de V. Bel' que, junto ao rela
tor da Comissão do Distrito Federal, Se
nador Francisco Rollemberg e aos mem
bros da referida Comissão, considerando 
nossas ponderações, ampliem o debate 
e aprovem a elabo!Cição do Plano Diretor 
do Distrito Federal. 

Ora, Sr. Presjdente, por ter sido invocado 
em seu prol o prazo regimental da urgência, 
o GOvernador entendeu que essa matéria, no 
âmbito da Comissão do Distrito Federal, devia 
ter sua apreciação efetuada sem mais tardan
ça, sem qualquer tipo de procrastinação, por
que a S. Ex' o Governador Joaquim Roriz deve 
ter chegado, nas últimas horas, um maior nú
mero de solicitações para regularização des
ses parcelamentos urbanos, que seja na con
dição de loteamento, quer na de condomínio, 
sem que S. Ext dispusesse de instrumento 
legal adequado capaz de orientar os pleitos, 
as dúvidas que pudessem assaltar a S. Ex", 
Chefe do Executivo, quando tivesse que deci
dir em tomo deste assunto. 

Esclareceria ao Plenário, porque ausente, 
neste momefito, o Senador Francisco Rollem
berg, cumprindo missão desta Casa no Exte
rior, que, se presente estivesse, certamente 
apresentaria dados, argumentos mais convin-

centes, que nos permitiriam deliberação em 
torno ciesta proposição, sem que isso invalide 
a aprovação posterior do Projeto de Lei do 
DF n9 2, do eminente Senador Pompeu de 
Sousa, passível, ainda, do exame e do debate 
da Comissão do Distrito Federal. 

Entendo que todas essas entidades listadas 
para opinar em torno do ~~ojeto de Lei do 
DF n9 34, originário do Governo do Distrito 
Federal não se eximirão da responsabilidade 
de também transmitirem a sua opinião, o seu 
ponto de vista em tomo da proposição do 
Senador Pompeu de Sousa. 

É indiscutível, Sr. Presidente, que o Gover
nador Joaquim Roriz trouxe para si uma res
ponsabilidade imensa, neste instante, com es
se projeto. Como o Administrador tem tido 
sensibilidade diante do fluxo de pessoas que 
demandam Brasília, Capital da RepúbUca, que 
tem, exataniente, aquele fascínio de sediar os 
Poderes da República e, conseqüentemente, 
abrigar um número de brasileiros de outras 
regiões, acredito que o Chefe do Executivo 
Joaquim Roriz não poderia deixar de ter essa 
acuidade que S. Ex' agora evidencia, buscan
do localizar, nas áreas próXimas da cidade, 
aqueles nossos irmã-os de outras Unidades FeM 
derativas que buscam em Brasília um teta e 
uma oportunidade de sobrevivência. 

Daí por que, Srs. Senadores; neste momen
to até_ me demito da posição de Presidente 
da Comissão do Distrito Federal para falar 
simplesmente como Senador. Diria a V. Ex•, 
Srs. Senadores que, por conhecer o trabalho 
que vem serido levado a efeito pelo Gover
nador Joaqtrlm Roriz, em todas as áreas perifé
ricas de Brasília, eu não teria condições, como 
da mesma forma não as teve o eminente Se
nador Maurício Correa de negar o meu voto 
ao acõrlllrilentO dessa- Proposição sem que, 
com isso, esteja eu impedido de, ao ensejo 
da apreciação do Projeto de Lei do DF no 2, 
do Senador Pompeu de Sousa, também ofere
cer a rriiriha ajuda, a minha so~dariedade e 
o meu apoio a uma iniciativa, a um projeto 
de extraordinária repercussão para a vida de 
Brasflia 

É esta a nossa manifestação, Sr. Presidente, 
na expectativa de que o Governador Joaquim 
Roriz, agora com base no instrumento legal 
adequado, possa continuar o seu trabalho, faM 
vorecendo os humildes, aqueles que chegam 
a Brasília e desejam aqui se instalar, para que, 
com seu trabalho diutumo, ajudem também 
a construir a grandeza da Capital da República. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa. 

O $R. POMPEU DE SOUSA (PSDB
DF. Para discutir.)- Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, eli me comprometera, na última reu
nião do Senado Federal, a vir a esta tribuna 
falar sobre um assunto inspirado no testemu

-nho que o Senador Jarbas Passarinho trouxe 
a respeito dos últimos dias, dos momentos 
finais de Getúlio Vargas. 

Entretanto, atropelado por este assunto que 
surgiu, de repente, na Ordem do Dia de boje, 
deixarei para amanhã, provavelmente, o tema 
que devo tratar, pois me sinto no dever de 
um breve esclareçimento. 

Lamento profundamente que a Comissão 
do Distrito Federal não tenha tido tempo mate
rial de cumprir um requerimento que fiZ na 
reunião de sexta-feira. Seria o registro taqui~ 
gráfico do que. então, disse eu a respeito deste 
assunto naquela Comissão, que, infelizmente, 
não pôde ser objetO de deliberação, porque 
estávamos presentes apenas três ou quatro 
dos Senadores que compõem aquela Comis· 
são. 

Sr. Presidente e Srs. seOãâores, sinto-me 
na obrigação de fazer um breve resumo do 
que disse naquele pronunciamento. Trata-se 
da iniciativa do Sr. Governador Joaquim Roriz, 
de remeter a esta Casa o Projeto de Lei do 
DF n9 34, se não me engano aqui chegado 
no dia ]9 de agosto - e até o número 34 
é bastante significativo -, com a condição 
de urgência, para atropelar os nossos traba
lhos, atropelar inclusive, pelo Regimento Inter
no, a própria Ordem do Dia dos nossos traba· 
lhos, para que fiquemos na situação: dlf"8pro-· 
vamos, ou rejeitamos, enfim, ou decidimos~ 
sobre esse projeto ou fica engarrafada toda 
a votação de projetas da maior importância, 
e alguns da maior urgência, que tramitam no 
Senado Federal. 

Na verdade, S. Ex', e isso ê evidentíssimo, 
com esse expediente, ao requerer urgência 
para esse Projeto de Lei do DF n? 34, preten
deu atropelar os nossos trabalhos, pretendeu, 
na verdade, promover a regUlarização das irre
gularidades, legalizando as ilega)idades, antes 
que o império da lei baixe sobre este território. 
Esta é a verdade, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. E quer, com isso, obter - vamos dizer 
- carta 'branca para, pela vOntade soberanõi __ 
do Executivo- desse Executivo que não tem-·
responsabilidade alguma com o povo do Dis: __ 
trlto Federal, porque não rec_ebeu rnandatcr-=" 
algum, desse Executivo biônico, desse Execu,;=-
tivo que não passa de um simples funcionáricf 
do Paládo do Planalto em frrn de Govem<F 
-, pela simples, pura vontade e livre arbítrio~-~
exclusivo arbítrio do Executivo, legalizar todas 
as ilegalidades que se tenham cometido e quE( 
se venham a cometer, sem submeter ao crivO 
do Legislativo, Porque o que se pretendeu com 
esse atropelo, o que se pretendeu foi apenas 
evitar que se discutisse e se aprovasse o Pro
jeto de Lei do DF n? 2 de minha autoria, a 
que se referiu tanto o nobre Senador Maurício 
Correa quanto o nobre Presidente da Comis.:' 
conterrâneo_ e amigo Mauro Benevides. Isso 
porque o que se pretende é tão - só fugir 
do Projeto de Lei do DF n9 2, que foi apresen
tado no dia 16 _de fevereiro. portanto no primei
ro dia que se poderiam apresentar projetas 
nesta Casa. O que- Sé quer com esse projeto,
que é de agosto, agora, é impedir que haja· 
pressupostos legais, pressupostos no exame 
da legalidade, pressupostos do crivo da repre-
sentação do povo no festival de beneficias, 
de favores a amigos diletos, amigos do peito. 
Porque, na verdade, Sr. Presidente, do que-
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se trata aqui não é de favorecer as populações 
desfavorecidas, mas favorecer ainda mais as 
populações superfavorecidas, aqueles que se 
apoderaram de terras da União, apoderaram
se indevidamente de terras públicas ou priva
das e ali instalaram, onde deveriam ser cháca
ras de produção, chácaras de recreação. 

Ah!, meu Deus do céu, esta é que é a ver
dade! 

Este País está entregue ao Gõvemo dos go
vernantes a serviço dos amigos dos gover
nantes, à revelia dos governados. Que derno
cra:da é esta, Sr. Presidente?_ 

Cumprõ, pois; o dever cívico, o dever de 
representante do povo do Distrlto Federal e, 
em defesa da dignidade, em-defesa da decên
c;ia, em defesa do bom nome desta Casa, aler
tar o Senado Federal para essa manobra. 

Essa manobra foi criada quando o projeto 
de 16 de fevereiro foi apresentado, pór uma 
série de outras manobras protelatórias, de 
obstrução, de procrastinação a qualquer pre
ço, inclusive -com requerimentos para audiên
cia de várias entidades, requerimentos esses 
que tinham apenas o propósito de r_etardar 
as entidades que cuidam dos interesses. públi
cos, dos interesses da dignidade e da decên· __ 
cia, manifestaram-se com maior clareza -
e só_ lamento que o nobre Presidente da Co
missão do Distrito Federal não tenha lido aqui 
esses documentos; porque elas quiseram ma· 
nifest.ar-se oralmente e, não tendo tido oportu· 

. nidade, convidadas que foram a se manifestar 
por escrito, manifestaram-se com documen
tos que dignificam essas entidades, que dig!U· 
ficam aqueles que lutam pela dignidade da 
vida pública neste País. 

Sr. Presidente, só me resta dizer a V. Ex' 
que essa manobra da urgência para um as
sunto que pode perfeitamente ser discutido 
daqui a dez, quinze dias, pois é um assunto 
que se arrasta desde a insta1ação da Capital 
da República, neste território do Distrito Fede
ral, essa manobra, realmente, na verdade, é 
wna rasteira na decência, um passa-moleque 
que s_e quer passar no Senado _Federal, e o 
Senado Federal não pode aceitar um passa
moleque. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Não havendo mais nenhum Sr. Senador 
que queira fazer uso da palavra para discutir 
a matéria, está encerrada a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na ses
são seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Item2: 

Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1984 
(n9 66n9, na Casa de origem), qt..ie diSPõe 
sobre a situação do empregado que se 
candidate ou que seja eleito vereador. 

A Presidência nos termos do art. 334, alínea 
a; do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58_,_ de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Qdadanta, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1984. (Pau-
sa.) . 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O Sr. Antonio Luiz Maya, SuPlente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sou
sá, 3' SecretJrio. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item3: 

Projeto de Lei da Câmara n-? 62,- de 
1984 (n• 820179 .. na Casaq._orlgem), que 
acrescenta parágrafo ao árt. 1 ~ da Lei n9 
6260, de 6 de novembro de 1975, para 
equiparar ao empregador rural os illhos 
maiores de idade. 

A Presidência, nos termos do arl 3-34, aJínea 
a do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição 
de Justiç_a e _Qdadania, declara prejudicado 
o Projeto __ çl~J .. gj .cia Câmara n?_62, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item4: 

Projeto de-Lei do S~nad~ n920, de 1987, 
de autoria do Senador Ma[c.ondes Gade
lha, que dispõe sobre a organização sindi
cal e dá outras providências . 

A Presidência, nos temos do art 334, a1ínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 19-89, da COmiSSãO de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do_Senado n9 20, de 1987. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a rriatéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem5: 

Pfojeto de Lei do Senado n9 29, de 1987, 
de autoria do SenadorJamil Haddad, qUe 
acrescenta parágrafo ao art. 67 da Conso
~dação das Leis do Trabalho. 

A Presidência, nos tennos do art_334, alínea 
a; do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
nQ 58,-de 1989,_ da Comissão de Constituição, 
Justiça e Gdãdania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n~29, de 1987. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matériã. 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está finda a Ordem do Dia. .. 

Volta-se _à lista de oradores. 
Com a palavra o nobre Senador Aureo 

Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - N-1. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, quando da elaboração 
da Constituição, tive o ensejo de_ fazer inserir, 
no texto da nova Carta Magna, artigo concer
nente aos seringueiros, ou antigos soldados 
da borracha, que, tendo desenvolvido um es-

forço formidável, depois que <;essou a Guerra. 
não tiveram compensação e muitos deles --,----
aliás, a sua maioria, - ficaram relegados à 
mais extrema pobreza e à mais completa mi
séria. 

Na proposição que apresentei, estes serin
gueiros ou soldados da borracha, passariam 
a receber, nos termos do art. 54_ do Ato das 
Disposições Transitórias da Cons_tituição fe
deral, uma pensão que seria atribuída a todos 
eles, independentemente_ de outras demons
trações de situação económica ou fmancelrci, 
sendo apenas imprescind"IVel que caracterizas-
sem a _s1,1.a situação de antigos soldados da 
borracha. 

Infelizmente, _o açodamento. com qqe foi 
realizada a eleição municipal, contra a qual 
me ergui por motivos os mais judiCiosos possí
veis, impediu que esse- e outros artigos da 
nossa Carta Magna f9ssem devidamente regu

. la~entad()S_ e o próprio Poder ExeCutivo dor-
miu na apreSentação da proposição destinada 
a estabel~cer ru> __ o_o_rm__a_s reguladoras desse 
beneficio constitucional. · -

Agora felizmente, Sr. Presidente, percebo 
que, a destempo do estabeleddo para a apre
sentação pelo Exe_cutivo, da regulamentação 
respectiva, diversas proposições foram apre
sentadas, destacando-se, além da mensagem 
de S. Excelência, o Chefe do Executivo, prOpo
sições do Sr. Senador Odacir Soares, do Sr. 
Senador Leopoldo Peres, da Sra. Deputada 
Beth Azize, além de outros Srs. Parlamentares, 
todas elas convergindo no seu propósito em 
direção àquilo que estava estipulado no art 
54 do Ato das Disposições Transitórias. 

Regozijo-me, sr: PreSidente, com essas pro
posições, inclusive com a do Sr. Daso Coim
bra, Deputado Federal pelo Rio de Janeiro, 
porque, fmalmente, estão acordando e fazen
do justiça a uma classe que deu o seu sangue, 
deu a sua disposição, o seu trabalho, o seu 
amor para que o esforço de guerra fosse com
plementado fundamentalmente e pudessem 
os nossos aijados, através dessa matéria-pri
ma que era, por assim dizer, monopólio do 
Açre e da Amazônia, colocar a sua contribui
ção para que se completasse O quadro básico 
que, infelizmente, foi criado em todo Munudo 
e culminou pela vitória dos paisesaliados con
tra os nazistas, fascistas e quejandos adver
sários. 

Estive analisando, no seio da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, essas pro
posições e concluí por apresentar, como o 
farei naquele Organismo deste Senado, um 
substitutivo em que, observando especialmen
te o projeto do Sr. Senador Leopoldo Peres, 
pude, fmalmente, reunir tudo o que me pare
ceu de justo e fundamental para que as pen
sões_ dos soldados da borracha sejam fina1-
mente entregues a esses restantes combaten
tes, todos eles. de um modo geral, merece-_ 
dores da gratidão da Pátria e da admiração 
dos brasileiros, que, realmente, sabem dar va
lor a outras causas que não sejam a causa 
dos interesses pessoais nem as questões mais 
imediatistas concernentes às ·políticas rastei
ras, que são peculiaridades, muitas vezes, dos, 
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que se esquecem do ideal em troca do inte
resse personalista. 

Faço aqui, portanto, o apelo a. todos os Srs. 
Parlamentares a quem respeito e admiro, para 
que, no momento em que este documento 
tramitar nesta Cclsa, acolham-no com a sim
patida, boa vontade e generosidade e lhe 
dêem o andamento mais breve possível, para 
que aqueles brasileiros venham, finalmente, 
a encontrar o prêmio do seu denodo, do seu 
esforço e do seu patriotismo. 

Era -o que tinha a dizer,Sr. Presidente (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. !'lABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a opinião pública está 
em face de duas realidades conflitantes, que 
envolvem a mesma questão: deve ou não a 
União, juntamente com seus órgão vincula
dos, permanecer como dona de imóveis resi
denciais em Brasma e nos Estados? Todas 
as respostas apontam, invariavelmente, para 
o mesmo caminho: a necessidade urgente de 
afienarem-se essas unidades, para não apenas 
aliviar os cofres públicos de sua onerosa ma
nutenção mas, ao mesmo tempo, colher al
guns recursos extras para as combalidas fi
nanças nacionais. 

Cónflitam-se, então, as duas realidades alu
didas na abertura deste pronunciamento: _co
mo maximizar a arrecadação, em decorrência 
dessa venda - e como atender à situação 
saciai/familiar dos que hoje habitam os imó-
veis funcionais? -

A Medida Provfsória n9 80, de 18 de agosto 
de 1989, dispõe sobre a doação e venda de 
bens imóveis da Onião e de entidades da Ad
ministração Federallndireta, e dá outras provi
dências. Sua tramitação regular no Congresso 
Nacional está se desenvolvendo desde o últi
mo dia 21 e o próprio Poder Executivo, rio 
intuito de aperfeiçoá-la, alterou-lhe a redação 
três dias depois da publicação no Diário Ofi. 
dai. 

Essa verdadeira emenda, sob a forma de 
"republicação por incorreções", já promoveu~ 
efetivamente, um considerável aperfeiçoa
mento no texto, eliminando-se a malévola 
perspectiva de forçar os legisladores a traba
lharem em causa própria nessa momentosa 
questão. 

Os outros pontos passíveis de dúvidas ou 
incorreções ético-legislativas serão, certamen
te, analisados pela douta Comissão Mista pre
sidida pelo Deputado Ronaro Cortêa; inúme
ras alterações serão propostas, no prazo regi
mental; as entidades de servidores também 
deverão acionar seus representantes, na busca 
da melhor solução. 

Sinto-me, todavia, no dever de levantar al
guns pontos cruciais, a título de colaboração, 
alertando os membros daquela Comissão Mis
ta. São itens da maior importância, que, sem 
dúv1da, merecem atenção prioritária no exame 
da questão. 

Em primeiro lugar, as necessidades do Dis
trito Federal quanto a infra-estrutura de água 
e esgoto; construção e recuperação de esco
las; edificação de novos conjuntos habitado
nais, notadamente no setor de Samambaia; 
e, paralelamente, a venda com pacto de retro~ 
venda de terrenos nobres - tudo isso exige 
recursos de grande monta, os quais terão co
mo fonte, conforme a Medida Provisória, justa
mente os imóveis ora doados ao Distrito Fede-
ral e que depois serão alienados pela adminis
tração local. Ou seja, os recursos terão de 
ser suficientes para cobrir as portentosas exi
gências decorrentes das obras propostas. 

O Sr. MaW"O Benevides -Permite Y. EX" 
um aparte?_ -

O SR. NÁBOR JÓI'IIOR - Com prazer, 
nol?re Senador. 

O Sr. Mauro Bene:vldes- Nobre Sena~ 
dor Nabor Júnior, V. ~ praticamente inicia 
na tribuna do Senado Federal a discussão de 
matéria que decorre da Medida Provisória n9 
80, enviada ao Congresso Nacionar pelo Se
nhor Presidente José Samey. Sou Membro in~ 
tegrante dessa CorrUssão_; tive_ o nome cogi
tado para relatar essa importante proposição 
e diria a V. EX' que, nesse espaço de tempo 
entre a edição da Medida Provisória n9 80 e, 
naturalmente, a sua apreciação amanhã, 
quanto à admissibilidade no que diz respeito 
à urgência e relevância, foram muitos os seg
mentos interessados nessa questão que me 
procuraram, a mim, como membro da Comis
são, para que elucidássemos algumas dúvidas 
decorrentes de uma apreciação preliminar 
desse texto. Acredito que a admissibilidade 
da Medida Provisória certamente será conside
rada pela Comissão Mista presidida pelo De
putado Ronaro Corrêa, do PFL de Minas Ge~ 
rais. E, à proporção em que forem apresen
tadas emendas - nem sei se V. Exl' vai con
cluir já, hoje, pela formulação de qualquer 
emenda -, acredito que haverá da parte da 
Comissão Mista, e, a seguir, do Plenário do 
CongreS®, uma tendência natural para apri
morar a iniciativa do Senhor Presidente da 
RepOblica, escoimando aquilo que, já nesse 
exame inicial de V. Ex', possa parecer como 
inquinado de um vfcio, de uma falha ou de 
uma omissão. Portanto, V. EX' pode ter abso~ 
luta ce~eza de que nós, integrantes da Comis
são Mista, tudo faremos para que a Medida 
Provisória n~ ao a1cance de fato os objetivos 
coJimados. 

O SR. !'lABOR JÚNIOR - Agradeço a 
V. Ex' o aparte, as eJ!Plicações que acaba de 
prestar. Quero expressar, aqui, integral con
fiança nos integrantes dessa Comissão, que 
haverão de cumprir sua tarefa com o maior 
interesse, para que não se _cometam injustiças, 
conforme as que levantarei, aqui, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no decorrer deste pro
nunciamento. 

Em segundo lugar- e sigo nwnericamen
te os artigos da Medida ProVisória. para maior 
clareza --temos assegurada a venda aos 
atuais ocupantes dos imóveis passíveis de alie· 
nação, desde que estes atendam a diversas 

exigências burocráticas e cartoriais. Entre es
ses requisitos, um prevê que não serão habili
tados os que, de qualquer forma, possuam 
imóveis residenciais no Distrito Federal -
mas não se faz qualquer acautelamento quan
to a data ou prazo, como, por exemplo, quem 
tiver wn imóvel paralelo ao ocupado e vier 
a desfazer-se do mesmo apenas para cumprir 
o ftem citado, Ou, pior ainda, comõ ficarão, 
pergunto, os que pretendem yender seus imó
veis imediatamente após receberem a respec
tiva escritura? Sim, porque nada impede, nos 
termos da proposta, que o beneficiado com
pre o imóvel por preço simbólico e, no mesmo 
Cartório, instantes depois, já o venda por preço 
rriuito superior. O que seria, no mínimo, uma 
especulação imoral e injustificável c_om o patri
mônio público. 

O arl- )9, § 39, veda a alienação de imóvel 
administrado pela Presidência e Vice-Presi
dência da República. Isso exclui, sem qualquer 
motivo lógico, servidores em situação hierár
quica e funcional rigorosamente idêntica à dos 
demais. 

O custo do imóvel alienável é, sem dúvida, 
o ponto nevrálgico·d~ questão: estamos falan
do de bens da União e, portanto, em proprie
dades dos contribuintes, constnúdas corn o 
produto dos impostos arrecadados ~ todo 
o País. E será ina~m!sSNel qualquer valor que 
represente, em última instância, uma doação 
disfarçada; assim como não se pode falar em 
alienação pelo valor de mercado, enlouque
cido pela especulação - da mesma fonna, 
não se admite o estabelecimento de preço 
sifi!bólico, defasável, ainda, por fatores como 
"depreciação" e "estado de conservação". 

Chegamos àquela outra realidade: as exi
gências e as condições específicas para a ven
da aos atuais ocupantes. De início, o paga
mento de uma entrada correspondente a, no 
mínimo, dez por cento do preço de venda 
-o que, aparentemente, é pouco, mas pode 
representar até dez ou vinte vezes o valor do 
salário do servidor interessado. Pior ainda, o 
valor da prestação mensal do financiamento 
é imprevisível embora, seguramente, na maior 
parte dos casos chegará perto, igualará ou 
superará o próprio vencimento do candidato 
a comprador. 

Não havendo, como efetivamente não há, 
qualquer vfnculo entre os componentes entra
dalprestaçOes e os irrecorríveis padrões sala~ 
riais do funcionalismo -não havendo, repito, 

- essa indispensável correlação, como ficarão 
os servidores? Abrirão mão do direito, tão lon
gamente acalentado, de adquirir os imóveJs 
onde resid~m? Ou aceitarão as inevitáveis pro
postas destinadas a fraudar os louváveis intui
tos sociais da Medida Provisória rt' 80? lsso 
não está explicado em momento algum, assim 
como não se prevê troca, permuta ou substi
tuição do imóvel inalcançável por um outro, 
dentro das possibilidades salariais do candi
dato. 

Uma grande contradição factual envolve o 
artigo )9, em seus cinco primeiros incisos, no
tadamente o I do § 19, e o inciso I do § 2~ 
do artigo 511: primeiro, abrem-se as portas aos 
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aposentados. viúvos e companheiras; depois, 
determina~se que só poderão obter financia
mento os candidatos que tenham, no máximo, 
55 anos de idade. Ou seja, justamente a idade 
em que o bras~eiro começa a pensar em apo
sentadoria ou, pior ainda, entra naquela faixa 
que as estatísticas apontam como sendo o 
limite médio de vida no País. ---- - -

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex" me per
mite um aparte, nobre Senador? 

O SR- NABOR JÓNIOR -Com -mu~o 
prazer. 

O Sr. Alexandre Costa- Efetivamente, 
o projeto vem muJto incompleto, ou seja, a 
Medida Provisória no 80. V. Ext referiU-se à 
permuta, que nele não cpnsta. Sou autor de 
uma emenda, a que dei entrada, permitindo 
a permuta, desde que homologada pelas auto
ridades competentes o direito de compra. É 
mais do que justo isso. Há pobres que moram 
em grandes apartamentos e há pessoas que 
gozam de boa estabilidade financeira que mo
ram em pequenos apartamentós. Logo, a per
muta, depois de homologada em nadà preju
dica a_União, e em uma das minhas emendas 
consta que se permita a permuta entre os imó
veis. 

O SR- NABOR JÓNIOR- É realmente 
valiosa a contribuição que V. ~ apresentará 
a essa Medida Provisória n9 80, para permitir 
que pelo menos uma grande parcela dos 
atuais ocupantes desses imóveis fundonais 
tenham condições de adquiri-los, porque, pelo 
que consta da Medida Provisória n9 80 - as
sim, num exame muito superficial que fiz -, 
apenas 10% dos atuais ocupantes terão condi
ções de adquirir esses imóveis, o que seria 
uma grande injustiça Quer dizer, o Góvemo 
iria cumprir realmente a sua fmalldade de se 
desfazer dos imóveis que, segundo a expo
sição de motivos do Senhor Pre~idente daRe
pública, estão acarretando despesas incalcu
láveis ao patrimônio público, mas em detri
mento daqueles que ocupam os imóveis há 
muitos anos. Não iriamos, assim, dar ênfase 
ao aspecto social. Para onde iriam as famílias 
que seriam desalojadas desses imóveis? Se
gundo consta da Medlç(a Provisória n9 aO, 
quem não tiver condições de comprar esses 
apartamentos terá de entregiiAos, para que 
o Governo possa vendê-los a quem puder 
comprar. Qual seria a conseqüência? As imo
biliárias, sem dúvida, acabarão ficando com 
esses imóveis. 

Pode atê mesmo acontecer, Sr. Presidente 
-chamaria a atenção da Casa-, C)ue muitos 
ocupantes desses imóveis funcionais, sem 
condições pecuniárias para adquiri-los, pode
rão obtw o ·dinheiro das imobiliárias para a 
sua compra, já que eles serão vendidos por 
um preço abaixo do de mercado e, depois, 
repassá-los para a própria imobiliária, com um 
lucro de 50, 100 mil cruzados, e, depois, com
prar uma casa nas cidades satélites de Brasília. 
E a empresa poderá auferir, no final, uma van
tagem aínda maior. 

Não existe cautela alguma, na Medida Provi
sória nç 80,. contra tal especulação. 

O Sr. Alexandre Costa- V. E.x1' coloca 
muito bem a qUestão. 

O SR. NABOR JÓNIOR - Então, este 
proDlériiã âeVe ser analisado cautelosamente, 
para que não se cometa injustiça com pessoas 
que estão" há T5, 20 õU até 25 anos nesses 
imóveis funcióhafs. -

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex• coloca 
muito bem, mas vamos aperfeiçoá-lo. T am
bêm sou autor~essa outra emenda, justamen
te atingindo o cerne do que V. ~coloca neste 
momento. Àquele que vença o leilão, o imóvel 
só será vendid.o c-om._dáus.J.lia de empenhora
bilidade pelo prazo de dez anos, para evitar 
justamente que as imobiliárias peguem testas
de-ferro, em detrimento de classe pobre de 
funcionários públicos e de tantos outros que 
residem em_apartamento há dez, vinte anos, 
e, desta forma, sejam prejudicados. Aprovada 
a emenda nos termos em que eu a formulei, 
não será permitido que venha acontecer isso 
que V. EX' está dizendo vai acontecer. 

O Sr. Melra Filho- Nobre_Senador Na
bar Júnior, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR- NABOR JÓNIOR - Está com a 
palavra o ilustre Senador Alexandre Costa Lo· 
go após concederei o aparte a V. Ex!' 

O Sr. Alexandre Costa- Assim, cabe 
a mim, a V. E:x' e a todos os Srs. Senadore.s 
aperfeiçoá-lo. O Governo está oferecendo co
mo vantagem a "prioridade na compra", mas 
a prioridade na compra já é dada pela própria 
Lei do Inquilinato. O cidadão vai comprar pelo 
justo_preço e, em_ sendo assim, qual a vanta
gem que o Governo oferece para o funcionário 
público? __ Q.Ial é a vantagem? Nenhuma. Não 
há vantagem alguma, porque ele dar "a priori
dade", o atual ocupante do imóvel já a possuía 
pela Lei do l_nqw1inato. Ele, lá mora, paga taxa. 
O mais- que se podeiia discutir _dentro da Jus
tiça é se taxa é_ aluguel. Mas isso é altamente 
discutível e s6 a JJ,!stiç;a poderá defmir se quem 
paga a taxa,_ se é apenas simbólico, uns dizem 
que é simbólico, não sei se é simbólico ou 
se está enquadrado dentro da_L~i ~o Inquili
nato. Quem mora, pela própria Lei do Inquili
nato, tem direito a comprar por preço idêntico 
ao _oferecido_~mJE:ihjp._ Logo, pouco é ofere-
cido ao funcionalismo público para adquirir 
um imóvel funcional. Cobrar 10% à vista da 
grande massa de moradores desses aparta
mentos que ganham; em média, de mil e qui
nhentos cruzados para baíxo, é urna violência. 
E é uma violência querer entregar os imóveis 
funcionais às imobiliárias, o que não vamos 
permitir. Terá Que ser votada aqui uma lei sé
ria, correta, sem paternalismos. Também não 
vamos perrhitir que essa lei vá facultar, pelos 
excessos de__moralid~de, a aquisiçã.;> desses 
imóveis pela gana mobiliária que reina na cida
de de Brasília. 

O SR- NABO R JÓNIO R- Esta, Senador 
Alexandre Cbsta, também é a minha preocu· 
pação, porque ao a 90% dos ocupantes dos 
atuais apartamentos funcionais, ou dps atuais 

ocupantes dos Imóveis funciohais, não têm 
condições, sequer, de pagar essa entrada _de 
10%. . . 

O Sr. Alexandre Costa - Elaborei urna 
emenda fixando três faixas em BTN: 1%, 3% 
e 5%, de acordo com o que percebe o funcio
nário público brasileiro. 

OSR.NABORJÓNIOR-Podemoscitar 
exemplos de imóveis vendidos por empresas 
governamentais que, afmal foram parar na 
mão _das imobiliárias, porque, além de os seus 
ocup8ntes não terem condições de c_ompiá
los, ainda foi exigido pagamento à vista. Então, 
os ucupantes desses imóveis obtiveram o di
nheiro com imobiliárias, porque os preços fi
caram efetivamente abaixo dos vigentes no 
mercado, e depois revenderam às imobiliárias 
por um valor um pouco acima. Conseguiram 
uma pequena vantagem pecuniária e_ foram 
morar em cidades satélites - este é um as
pe~9---' O outro está na própria prestação de 
um financiamento por 25 anos. O funcionário 
que g"anha abaixo de 2 mil cruzados certa
mente não vai suportar o pagamento da pres
tação de um imóvel, como por exemplo, um 
apartamento de três quartos. Dentro dos pa
drões estabelecidos pela Medida Provisória n~ 
80, que são os pêidfões do Sistema Financeil"o 
de Habitação, vai-se achar uma prestação aci
ma de 5 mil cruzados. Como é que uma famí1ta 
que tem uma renda apenas de 2 ou 3 mil 
cruzados vai poder pagar a prestação do seu 
imóvel de 4 ou 5 mil cruzados? É um aspecto 
que também me preocupa. 

O Sr. Melra: Filho - Permite V. ~ um 
aparte? 

O SR. NABOR JÓNIOR - Ouvirei o 
aparte do nobre Senador Meira Filho, com 
muito prazer. 

O Sr. Meira Filho- Dustre Senador Nabo r 
Júnior, V. Ex• está trazendo à discussão da 
Casa assunto muito Importante. Estou nesta 
cidade há 30 anos. Como funcionário púbUco 
federal que sou, apoSentado, fui beneficiado 
com um apartamento que, na época, teve a 
sua venda permitida pelo Presidente Cas_tello 
Branco, inclusive o próprio Presidente Samey 
também foi beneficiado por essa lei do Presi~ 
dente Castello Eranco_. Mas para a frente, com 
as vendas que deveriam continUÇtJ" ~houve uma 
série de obstáculos encontrados pela Presiw 
dência da República, através de irregularida
des, em imóveis no Distrito Federal. Então, 
a venda cessou, mas os que compraram, os 
contratos foram finnados, tudo correto, todos 
pagaram, felizmente, tudo foi bem. A maioria 
dos apartamentos está em máos dos funcio
nários do Distiito Fêderal, funcionários do Go
verno, que vieram para cá no início de Brasmjl, 
que deram do seu sangue e da sua luta pela 
construção da capital do Pafs, e que até hoje 
não podem comprar _os im6veis porque são 
funcionários. V._ EJcl' sabe que o funcionário 
ganha pouco. Então, ele não terá condições, 
se não houver um esPirita de_ compreensão 
desta Casa no sentido de fazer com que ele 
adquira também o imóvel. V. E>r mostrou urna 
preocupação no que diz respeito às vendas. 
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Nós, Senadores, que representamos o nosso 
povo, o povo brasileiro, nâo devemos ter essa 
preocupação, porque somos legisladores. A 
discussão sobre o assunto é importante, por
que dela há de vir uma luz correta, lógica, 
para que esses apartamentos sejam realmente 
vendidos. Os legisladores estão nesta Casa. 
Então, é de nosso dever, de nossa obrigação 
legislar adequadamente em benefício da nos
sa gente. 

O SR. NABOR JÚNIOR- É exatarnente 
isso, Senador Meira Filho, que estou preten
dendo fazer, prestando a minha modesta con
tribuiç.S.o à apreciação desta _matéria, que re
puto da maior significação social. A intenção 
do Governo ~ parece-nie ___; é se desfazer 
desses imóveis, porque acartetam uma despe
sa muito grande para o Poder Público e para 
o Governo do Distrito Federal .. 

O Sr. Gomes Carvalho - Permita-me 
um aparte, nobre Senador Nabor Júnior? 

O Sr. Meira Filho- Para o Distrito Federal 
é _sumamente importante, porque conquista
mos uma autonomia política e não temos au
tonomia económica. Então, esses imóveis 
vendidos passarão a render impostos para o 
Governo. Parabenizo-me com o nobre Sena
dor Alexandre COsta por ·sua luta nesta Casa, 
porque também andei pelos mesmos cami
nhos que S. Ex'- andou, no sentido de o gover
no vender os imóveis funcionais. Agora esta
mos chegando a um ponto comum. 

O SR- NABO R JÚNIOR-Antes de con
ceder o aparte que pede o ilustre Senador 
Gomes Carvalho, gostaria de fiXar minha posi
ção a respeito desse problema. 

Não sou contra as vendas dos imóveis fun
cionais, pelo contrário, sou a a favor. Agora, 
que se dêem realmente condições aos atuais 
ocupantes desses imóveis para que possam 
comprá-los, porque, nos moldes em que foi 
concebida e redigida a Medida Provisória n9 

80 vai-se eliminar, de piaria, cerca de 80% 
desses candidatos naturais à aquisição. 

Por isso, atendendo, inclusjye, à obsetvação 
feita aqui com muita propriedade, pelo Sena
dor Meira Filho, devemos analisar, detidamen
te, esta matéria, para que não se cometa a 
injustiça de atender aos desígnios do Governo 
e desatender aos interesses dos funcionários, 
legítimos ocupantes dos imóveis funcionais. 

O Sr. Gomes Carvalho - Permita-me 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com prazer. 
nobre Senador. 

O Sr. Gomes Catvalho - Solidarizo-me 
com V. Ex.' pelo seu pronunciamento, que, 
a exemplo dos Senadores Alexandre Costa e 
Meira Filho, coloca, com muita clareza, a ques
tão das habitações de Brasília. Não devemos 
perder de vista o porquê da criação dos aparta
mentos funcionais de Brasília. O Senador Mei
ra Filho, com a sua grande vivência de Brasília, 
falou, en passam, e é verdade, naqueles que 
vieram para aqui, os desbravadores, aqueles 
que vieram para aqui no anonimato. Aliás, 
aproveito para dizer que a classe dos fundo-

nários públicos do País, principalmente estes 
de Brasília, constitui uma dasse laboriosa e 
sem perspectivas. Porque nós todos, quando 
saímos de casa, temos perspe_C!iva do ama
nhã, e a dasse dos funcionários públicos é 
uma classe sem perspectiva. Os funcionários 
públicos têm a perspectiva do dia, ele quer 
terminar o dia a cada dia que passa. Os funcio
nários não têm um plano efetivo de remune
ração adequado, porque não têm classificação 
de cargos Igualmente adequada, e, por isso 
miisiriõ, confoime salientado por V. EX' há 
pouco, eles não têm condições de adquirir 
esses apartamentos. A Camara Alta do País, 
pela tradição ejue_ ela _tem, por certo saberá 
discutir e aproVar um projeto sério um projeto 
que, sem parternalismo, venha ao encontro 
a esta das se que tanto neCessita. Tenho certe
za de que, na discuSsão, neste plenário, com 
a contribuição dos Senadores que estão inte
ressados na matéria, por certo haveremos de 
encontrar um caminho que não seja paterna
lista, e, sim, que faça justiça a esses funcio
nários que tanto contribuíram e que muito 
ainda contribuir.êlo para o desenvolvimento da 
Nação. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obri
gado- ã V. Ex:'- pelo oportuno aparte, que será 
inserido no meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, outra questão da maior rele
vância que a Medida Provisória não explicita 
como__seria desejável é a participação, nos pro
cessos de alienação, da Caixa Económica F e
dera!. 

Ficará aquela instituição puramente como 
agente avaliador, guichê receptor e apenas re
passador das prestações ao Tesouto NaciO
nal? Ou lhe caberão encargos mais substan
ciais, como efetivamente financiar todos os 
processos? Isso implicará assumir, de uma 
parte, a obrigação de pagar imediatamente 
aos alienantes o valOr integral dos imóveis e, 
na outra parte, o mero ressarcimento em pres
tações mensais ao longo de 25 anos. 

Como salvar a Caixa da insolvência, na se
gunda hipótese? Ninguém duvide, a Previdên
cia Social quebrou, fundamentalmente, por 
dOis motivos: algumas administrações ruino
sas e a sangria provocada pela construção 
de Brãsiiia, cujas Quadras e Super-Quadras 
foram divididas entre os antigos Institutos -
que, em última instância, nada receberam pe
las gigantescas quantias aqui investidas com
pulsoriamente. 

Repetir essa incumbência, sobre a Caixa 
Económica Federal, representará a falência 
irreversível da veneranda instituição. Ou pior 
ainda, o descontrole total do déficit público, 
por causa do subsídio necessário à sua sobre
vivência. 

Poder-se-ia afirmar-que todas as dúvidas 
expressas no presente discurso serão respon
didas pela Regulamentação da medida provi
sória, prevista em seu artigo 14. Mas, como, 
em sã consciência, deixaremos pontos tão im
portantes para um mero Decreto regulamen
tar? São questões substantivas, juridicamente 
acima da simples adjetivação que caracteriza 
ur:cuegularltento. 

São muitos, ainda, os pontos passíveis de 
dúvidas e questionamentos, na medida em 
tela. 

Conduo, entretanto, destacando apenas 
mais um, aquele que submete à dúvida todo 
o fundamento da proposta: o seu artigo 11, 
que prevê a futura construção ou aquisição 
de imóveis ·residenciais, com a cautela formal 
da exigência de "autorização em lei especial". 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores: esta
mos tratando de questão relevante, _alardeada
mente cercada de notório interesse público, 
que é a retirada do Governo do mercado imo
biliário; há anos, há décadas, se fala em "ven
der os imóveis residenciais para desonerar os 
cofres públicos··- e, agora, a mão que vende 
já prevê o reinício _do_cido condenado. 

Essas questõ_es, que levanto perante a Casa 
e à opinião pública do País, cer1'21mente serão 
consideradas na Comissão Mista e, depois, 
no Plenário. Mas não poderia me furtar à abri· 
gação de antecipá-las, hoje, porque sua solu
ção dependerá da consciência e da seriedade 
com que forem debatidas e encaminhadas. 

(Muito bem!) 

O SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta· 
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia· o seguinte dísCtirso.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores, leio, com atenção, o 
artigo de autoria de Lawrence Pih, de Z6 de 
julho passado, sobre _os números da concen
tração da riqueza do Brasil - "Em busca de 
um Perfil Aceitável" - e não posso esconder 
minha perplexidade, meu espanto. Que triste· 
za! Que paradoxo! Um dos países que mais 
cresceu no pós-guerra, com uma· média de 
6% ao ano, apresenta uma das piores distri
buição de renda do mundo. 

"Em -1960-, -os lO% da PEA, na base da 
pirâmidade soda!, participavam _de apenas 
1 ,9% da renda, caindo sUcessivamente nas 
décaC:ias seguintes, para t ,2% em 1970; 1,1% 
em 1980; 0,9%- em -1985 e eiri tOmo de 0,8% 
no suceder do Plano Verão. Enquanto, ·os 1 O% 
no -tOj:io dei pirâmide social _abocanhavam 
-39,€%" da ienda eirr 1900, si.ibindo para 46,7% 
em 1970; 51% em 1980, e neste -patamar 
se estabilizou até a presente data. E ~ econo
mia Crescia, em termos reais, num ritmo de 
6%" ao ano, o que equivale a um crescimento 
de -quatro vezes·, no período compreendido 
entre os anos de 1960 a 1988. Mesmo em 
termos de aumento per cap/ta, a varização 
positíVa foí de .3,37% ao ano, ou 152,92% 
no periodo." 

Hoje, o Brasil tem um dos dez maiores PIB 
do mundo ocidental. Conseguiu transformar 
uma economia agroexportadora numa verda
deira potência industrial praticamente auto· 
suficiente, diversificou a economia, particular
mente a _agricultura, apresentando invejáveis 
coeficientes de produtividade. Não _obstante, 
a maioria do povo brasilefro continua pobre 
e sofrendo, nos últimos anos, as seqüelas da 
crise dos serviços públicos. 
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"A massa salarial, como participação da 
rendaintema,situava-seem40,79% em 1970, 
passando para 38,4% em 1975; 37,9% em 
1980, eaoredorde30% em 1989. Comparati
vamente, este índice atinge um nível superior 
a 70% nos países desenvolvidos do Primeiro 
Mundo, como Reino Unido, Suécia e EUA, 
e acima de 60% nos países do sul da Europa, 
como a Espanha, hália e até PortugaL 

Assim, não é de surpreender que o custo 
por hora de mão-de-obra na indústria nos paí
ses do Primeiro Mundo gira, hoje, ao redor 
deUS$ 14,00 a US$ 17,00, enquanto no país 
do "tudo pelo social" o valor é de aproxima
damente US$ 1,00." 

De outra parte, a participação dos salários 
no valor da transformação industrial conse
guiu a proeza de cair de 23,16% em 1949, 
para 11,49% em 1985. 

Vivemos, pois, urna curiosa situação em que 
o montante anual de valores em salários du~ 
rante o ano anterior equivale ao nível de aplica~ 
ções no open market em apenas um dia: US$ 
100 bilhões. 

Como se explica, pois, esta exdn::ixula con~ 
testação a todos os manuais de teoria do de~ 
senvolvimento que sempre ensinaram, com 
exemplos históricos, que a industrialização e 
a acumulação capitalista eram os únicos re~ 
médios contra a pobreza? A tal ponto cristali
zou-se isto no Brasil que, mesmo no período 
autoritário, já se tomara usual preconizar fortes 
políticas compensatórias de natureza social. 
O GovernO dO Presidente GelseJ, sobretUdo. 
entrou para a história como wn periodo em 
que, decididamente, soterrou-se a idéia de que 
o crescimento económico desdobra-se inexo
ravelmente como um duplo processo de mu
danças sociais e melhoria das condições ge
rais de existência dos trabalhadores. Lamenta
velmente, a obstinação reduziu-se ao slogan 
"Tudo Pelo Social" no Governo Samey,levan
do à deterioração e ao abandono importantes 
progrãmas --sociàis--aa --áreá-rea-e-rar,- c orná-o 
Programa de Alimentação e Nutrição, os Pro
gramas Regionais e outros té'!ntos. O grande 
património de experiênCias no tratamento da 
questão diluiu-se quandO da extinção do BNH. 
No campo, todo o grande esforço de pontua
lizar a ação do Govemó nô atendimento à 
agricuhura de baixa renda foi sumariamente 
abandonado. 

A ação reconcentrada do mercado sobre
põe-se, pois, à omissão govemamenta1, que 
se distância cada vez mais de suas responsa· 
bilidades com a manutenção da coesão do 
corpo socia1 e produção do consenso. 

Rigorosamente, este País parece desafiar as 
leis do mercado. Ou, simplesmente, esta é 
uma ficção a serviço da retórica liberal. 

Na verdade, abundam os estudos que de
monstram, na origem -da reconcentração de 
renda, wn sistemático e inflexivel processo de 
reconcentração de ativos fiXOS, no campo, na 
indústria e nas finanças. Aqui, é sabido que 
não mais de 200 grupos empresariais e 2.000 
pessoas controlam o mercado financeiro. Em 
conseqüência, dominam no processo de for
mação de preços os mecanismos de adminis
tração de elevadas margens de lucro, indife-

rentes às regras da concorrência ou às brutais 
variações de preços relativos. 

"É justamente o peculiar modelo, no míni· 
mo sui genetis, de capitalismo brasileiro, que 
enseja um percentual de apenas 17% na reJa
ção da massa salarial na indústria sobra: o 
produto industrial, enquanto o mark~up (valor 
final da produção sobre despesas operacio
nais) situa-se em 52%. Em termos compa
rativos, nos países mais desenvolvidos corno 
EUA, Reino Unido, Bélgica e até países como 
a Austrália, Índia e Hong Kong, a relação da 
masSa salarial sobre o produto industrial flutua 
no patamar de 50% e o mark-up varia de 
25a35%." · 

Diante destes fatoS, a perplexidade e a triste
za tangenciam o pessimismo, ameaçando se 
transformar num clima generalizado de in
compreensões e desconfiança sobre o futuro. 

Com efeito, o represamento da crise social 
no Brasil levou à fermentação de altos níveis 
de miséria, violência e criminalidade. Não se· 
rão discursos ágeis que mudarão esta situa· 
ção. Nem ilusões colhidas no manancial de 
candidaturas fáceis que se_ apresentam à pos-
tulação da Presidência da RepúbUca. A única 
saída para este País reside no confronto com 
a realidade, sem medo, sem ·preconceitos, 
sem modelos de solução globa1 destilados de 
teorias abstratadas ou ideologias. 

Só desta maneira, com firmeza e deterrni· 
nação, seremos capazes de formu1ar propos
tas concretas para problemas concretos que, 
paulatinamente, isolem o liquidadonismo, tra· 

-zendo no seu bojo um novo estado de espírito 
entre os brasileiros, mais confortador e mais 
otlmista sobre o futuro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a-palavra ao nobre Senador Mau
ro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. 
Pronuncia o seguinte discursO.) - Sr. Presi
dente, -srs. Senadores, ãin.rla na semana pas
sada ocupei esta tribuna para manifestar, pe
rante esta da Casa, minhas prOOcupélções com 
relação ao futuro próximo da agricultura brasi
leira. Duas eram as principafs razões para 
aquele meu pronunciamento: primeira delas,. 
a já previsível faJta de recursos para financia~ 
menta das práticas agrícolas da próxima safra; 
a outra razão -os valores básicos de custeio 
-fiXados em níVeis insuficientes para respal~ 
dar as atividades de pequenos e médios pro
dutores rurais, sabidamente descapitalizado 
pelos desencontros vividos nos últimos meses 
por toda a agricuhura brasileira. 

Levanto-me,_ hoje, para pantentear perante 
esta Casa outra preocuÇi:lção, aínda relacio
nada com ~ agricu1tura. Como sabe qualquer 
brasileiro, não foram poucos os estragos pro~ 
vocados pelo Plano Verão na economia naclo· 
nal. Entre e)es, a imposição de uma defasa· 
gem de 52% nos preços mínimos de garantia, 
como comprovam números e estudos de enti
dades inSuspeitas, como é o caso da orgãni· 

-- z.ação das cooperativas brasileiras. 
Pois bem, Srs. Senadores, o que assistimos 

na úlltmas horas constitui fato tão constran
gedor para os que apenas desejam o resgate_ 

desta Nação, corno aqueles percentuais. Nada 
menos do que o Ministério da Fazenda recu
sando-se, sob qualquer hipótese, a conceder 
a correção real para os preços que constituem 
uma das poucas garantias ao homem que, 
no campo, além de enfrentar as adversidades 
climáticas, precisa a_cada instante superar os 
equívocos governamentais no tocante às polí
ticas de curto prazo para a agriculutura. 

Para uma defasagem de 52% nos preços 
mínimos, o Ministério da Fazerida nãO se dis· 
punha a ir além de um correção de 14,8J% 
-na verdade, a continuidade de preços ape
nas simbólicos -:- um~ .das: razões que abala~ 
ram a econorriia agrícola nacional nos últimos 
meses e razão, também, para uma das maio· 
res manifestações de protesto feitas pelo cam· 
po, em fins de junho último. 

Isso não é tudo, porém. As divergências en
tre os MinistérioS da Fazenda e dá Agricultura, 
no tocante à fJXação de preços, põem a nu 
uma outra grave distorção: enquanto o Minis
tério da Agricultura ocupa-se da produção, vi
vendando-se o dia-a-dia do campo, sua rea~
dade, os preços para os produtores agrícolas 
são determinados pela burocracia instalada 
no Ministério da Fazenda Orna divisão de atri
buições inconcebível do ponto de vista organi· 
zacional, agravada pela palpável e indescul
pável postura dos técnicos da Fazenda, teimo
sos em olhar o ~mpo pela óptica da cidade. 

Não podemos, Srs. Senadores, ficar calados 
diante de tantos desencontros. Precisa esta 
Casa ir apressadamente para resguardar a 
agricultura brasileira de tantas e equiVocadas 
posições, quase sempre inspiradoras de pena
lizações a quem produz. Precisamos resguar
dar a agricultura como fonte geradora de ri
quezas e, a partir dela, iniciarmos o resgate 
deSta Nação dos maus tratos a quem vem 
sendo submetida nos últimos anos, por vereia· 
deiféirnente eritreguistas do património nado
na!. 

Devo 3i?Jientãi, no entãnto, ciue essa postu
-ra, em defesa da agricultura, não pode restrin· 
gir·se aos fatores conjunturais. Entendo que 
nossas respOnsabilidades, neste quadro difícil 
da história política e econõmlca brasileira, de
ve ser ampliada para a próxima elaboração 
da primeira lei agricola brasileira. 
- N~o t~ho dúvidas Srs. Senadores, que 
múltos dos fatos que hoje, ~ cada instante. 
ameaçam deses~bilizar toda a agropecuária 
·nacional, deve-se em grande parte à falta de 
uma lei agrícola séria, contínua. Só uma lei 
com essa configuração, capaz de devolver ao 
homem do campo a segurança necessária, 
tomando-o imune ao humor ou conveniência,s 
políticas dos tecnocratas do momento, abrirá 
para os brasileiros do campo e da cidade pers· 
pectivas reais de desenvolvimento e credibi· 
!idade. 

Conclamo, pois, meus Pares, a cerrarem 
esforços em tomO aa; pronta solução para os 
problemas neste instante vividos pela produ
çãO-agrópécuãria brasileira. Ao mesmo tem· 
po, exorto os Srs. Membros desta Casa a dis
pensarem especial atenção à elaboração da 
lei agrícola e que, por imperativo constitucio
nal, deverá ser votada até o próximo· dia 5 
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de outubro. Temos eSSa responsabilidade e 
náo podemos pecar ·por· omissão diante de 
milhões de brasileiros que s6 esperam o mo
mento de se juntarem a nós para o esforço 
de resgatar este País econômlca e socialmen
te. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Ma dei. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs: Senadores, a e"di.JCa"ção, que deveria ser 
a grande prioridade nacional, continua a mere
cer nossos cuidados. 

Sem educação não há povo livre, nação 
democrática, sociedade desenvolvida e, o que 
também é importante, justa. 

Por isso, desejo trazer, mais urna vez, o as
sunto a debate nesta Casa, para- solicitar a 
transcrição em seus Anais de excelente artigo 
ontem publicado no jornal O 0/obo. 

O referido artigo, de autoria do Embaixador 
José Guilherme Merqutor - escritor e cien
tista político- intitu1ado "O drama da educa
ção" lembra com prioridade que: 

"Sucessivos titulares da pasta da edu
cação têm equacionado corretamente o 
problema. Mas é evidente que ele só ce
derá a uma reforma radical, obra conjunta 
do executivo, do Congresso e, Iast but 
not Jeast, de toda uma mudança de men
talidade nacional em matéria de educa
ção." 

Depois que denunciou os males de repe
tência e da evasão escolar, verberar o baixo 
desempenho de nossas universidades e recla
mar, acertadamente, ênfase para o ensino bá
sico, o articulista conclui: 

"Uma coisa é certa: o Brasil não se 
pode dar ao luxo de ingressar nos anos 
noventa sem enfrentar definitivamente 
seu tremendo desafio educacional. Tanto 
o nível do nosso desenvolvimento quanto 
nossa dignidade nacional dependem da 
determinação com que saibamos con~ 
duzir essa luta e assegurar essa vitória 
-boa a quem doer." 

Solicito, portanto, Sr. Presidente, face às 
suas oportunas e lúcidas considerações, seja 
o mencionado texto transcrito nos Anais para 
conhecimento dos ilustres pares. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

DOCxlMENTO A Q(JE SE REFERE O 
SR. M-IRCO MACIEL EM SEa DISCGR
SO: 

A vida das idéias 

O DRAMA DA EDUCAÇÃO 

José GuDherm.e Merquior 

Os dois ni"aiores escândalos sociais do Bra
sil partilham uma estatfstlca: os oitenta e cinco 
por cento. É como, aparentemente, o mon
tante de recursos federaís que destinamos a 
medicina curativa, freqüentemente caríssima, 

qua-ndo o certo seria gastar muito mais em 
medicina preventiva, de sentido social óbvio, 
do que na Curãtiva. E também é dessa ordem 
o VolUme de recursos empregados no ensino 
superior, num País ainda tão longe de- ter solu
cionado sua carência de educação básica. 

Sucessivos titulares da Pasta da Educação 
têm equacionadO corretamente o problema. 
Mas é evidente que ele s6 cederá a uma refor
ma radical, obra conjunta do Executivo, do 
COngTesso e, last but not Jeast, de toda uma 
mudança de mentalidade nacional em matéria 
de educação. 

Disputamos o campeonato da repetência 
e da evasão escolar,_ em nosso continente, 
com o Suriname, EJ Salvador e a Nicarágua. 
O quadro da educação pré-escolar é igual
mente deprimente. Mesmo em São Paulo, a 
rede pública abrange apenas dez; por" cento 
de um total de três milhões de crianças. 

Mas ao lado do ensino que não acontece, 
ou que se abandona, perfila-se a grotesca si
tuação da ffiá qualidade da educação. Os es
pecialistas e observadores mais Isentos são 
unânimes em considerar que essa mazela, na 
sua escala naciona1, tem duas raízes principais: 
a baixa remuneração dq_ professorado e a má 
formação dos mestres. 

Uma contribuição imediata à redução do 
primefro obstáculo precisaria tomar a forma, 
evidentemente drástic21:, de supressão do pro
fessorado fantasma. Pois a verdade é que até 
mesmo em redes escolares bem dirigidas, co
mo a do Paraná, um terço dos professoreS 
do Estado desempenha funções administra
tiv.,s, que poderiam estar a cargo de pessoal 
menos qua1ifica_do. 

Não admira que as verbas do MEC para 
escolas do interior do Nordeste só cheguem 
a seu destino pela metade. comidas por inú
meros "custos administrativos'' que, segundo 
algumas estimativas: alcançam até setenta por 
cento. 

Mas não há dúvida de que a excessiva modi
cidade do salário dos professores constitui um 
mal de raiz, pelo desestimulo que impõe à 
função docente. Essa distorção existe em qua
se toda a América Latina, e mesmo em outras 
regiões, menos periféricas, do mundo ociden
tal (para ficarmos nele); e precisaria ser enfren
tada, com firme sentido estratégico, em qual
quer esforço radical de superação do nosso 
drama educacional. O professor primário des
motivado ê_ metade do problema. A outra é, 
naturalmente, o aluno desmotivado porque 
desnutrido é familiarmente desassistldo. 

Entretanto, o salário é apenas uma dimen
são, por }na is vital, do drama. Outra é a "quali
dade, hoje qu~ ~empre dolorosamente bai
xa, dei fõfmação do docente. O remédio pare
ce claro: trata-se de revitalizar e multiplicar 
_~uivai entes mod~rnos das escolas normais, 
como 2éntros adequados de treinamento e 
aprimoramento do professorado. 

Porém é claro que estratégias dessa ordem 
exigem um ataque maciço ao núcleo fman
ceiro da questão. Exigem, numa palavra, que 
sé ponha fim à ridícula atrofia orçamentária 
do ensino básico, vitima, por sua vez, da ele-

tantiase de re_cwsos chuPados pela educação 
superior. 

O resultado desse trágico desequilíbrio po
deria representar um gigante de pés de barro: 
wn país educadonalmente macrocefálico, is
to é, com um sistema universitário pujante 
porém sem base, porque com um ensino bási
co nanico e ineficaz. Poderia, mas não repre
_senta. Simplesmente porque, se.-n ensino bá
sico satisfatório, não há possibilidade de haver 
sistema universitário_ de qualidade. Logo, a 
macrocefalia é imaginária~ Por falta da base, 
ficamos corri: uma educação sem pé nem ca-
beça. --

Beneméritos da política educacional brasi
leira, como o Senador João Calmon, conse
guiram a duras penas levar o Estado a dedicar 
um percentual bastante elevado do orçamento 
federal à educação. A Constituição de 1988 
consagrou esse princípio. Mas toda essa bela 
conquista se vê comprometida, sob os protes
tos patrióticos de seus autores, por inúmeros 
desvios e desencaminhamentos na aplicação 
dos montantes_ legalmente destinados à ins
trução pública. 

Reorientar o fluxo de recursos em clara prio~ 
ridade para o dela básico imporia, ineVítavel
mente, uma seleção rigorosa no apelo gover
namenta1 das universidades. Ora, isso viria a 
calhar, pois no momento noSsa pletora-untver
sitária é uma piada. 

Um dos noSsos piores índices de subdesen
volvimento é a presença, em nossa rede uni
versitária, do campus semiletrado· e superbu
rocratizado. Uma das nossas universidades de 
maior projeção tem cerca de dois mil profes
sores, três mil alunos e quatorze_I11Íl fundoná
rios ... E ainda há quem empunhe a bandeira 
da "autonomia universitária" para defender si
tuações de poder universitário capazes de coo
nestar e permitir esse empreguismo obs_ceno. 

As universidades deveriam ser máquinas 
enxutas de saber e pesquisa, dotadas de alto 
nível de_ produtividade per capita . Em vez 
disso andam ameaçadas de virar paraísos car
toriais, caracterizados pela mais duvidosa efi
ciência. Ê preciso ler o livro-denúncia de Ed
mundo Campos Coelho para entender a horrí
vel extensão da doença. 

Nem há por que, nessa universidade pública 
reca1ibrada pela seletividade dos subsídios e 
pelo recrutamento do corpo docente, manter 
seu atual caráter gratuito ou semigratuito. O 
acesso à universidade ainda é, no Brasil, infe
lizmente, um fenômeno de classe. Razão a 
menos para mantê-la praticamente grátis -
o que significa, concretamente, reproduzir ad 
Jnfinitum um privilégio. A universidade real
mente produtiva e responsável deve aprender, 
tanto quanto pasSiVei, a autofinanciar-se. Ou 
a buscar mais na sodedade que no Estado 
a fonte de recursos adicionais. 

No descalabro da escola públíca existe uma 
honrosa ârea de exceção: o desempenho das 
escolas técnicas. Qual o seu segredo? E muito 
simples: a forte competição pelo Ingresso. 
Nossas universidades, se quisessem realmen
te produzir ensino e conhecimento em vez 
de demagogia e empreguismo, deveriam ur-
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gentemente seguir o exemplo das modestas 
mas eficientes escolas técnicas. 

Uma coisa é certa: o Brasil não se pode 
dar ao luxo de ingressar nos anos noventa 
sem enfrentar definitivamente seu tremendo 
desafio educacional. Tanto o nível do nosso 
desenvolvimento quanto nossa dignidade na
cional dependem da determinação com que 
saibamos conduzir essa luta e assegurar essa 
vitória- doa a quem doer. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de _emendas ao Projeto de Reso
lução n<1 52, de 1989, de autoria do Senador 
Moisés Abrão, que suprime a a1ínea c do art:. 
389 do Regimento Interno do Senado FederaL 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento 

Interno, a matéria será despachada às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cldadania, e 
Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã às 14 horas e 30 minutos, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 26, DE 1989 

(Incluído em Ordem.do_Dia 
nos termos do arl 4", in fine, da 

Resolução n9 157, de 1988) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 26, -de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito _Federal, que dispõe 
sobre a política ambiental do Distrito Federal 
e dá outras providéncias. (Dependendo de pa
recer da Comissão do Distrito Fecieral.) 

2 

PROJETO DE LEl DO DF 
N• 34, DE 1989 

(Incluído em Oi'dem do Dia 
nos termos do art. 172, J[ d, combinado 

com o art. 375, V, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n9 34, de 1989, de iniciativa do Gover· 
nadar do Distrito Federal, que dispõe sobre 
a regularização ou d~constitulção de parla
mentos urbanos implantados no território do 
Distrito_Federal, sob a fo.rma ~e loteamentos 
ou condomínios, tenc;lo 

PARECER, proferidO em Plenário, da 
-Comissão do Distrito Federal, favorá

vel ao projeto, com 3 emendªs que apresenta 
e submenda à Emenda de n9 1, do Senador 
Pompeu de Sousa, apresentada perante a Co
missão. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n? 412, de 1989, do Senador Lourival Baptista, 
_solicitando, nos termos regimentais, a trans-

crição nos Anais do Senado Federal, do pro
n~ndamentc; ~o Senhor Presidente da Repú
blica, no Palac1o do Planalto, durante a sessão 
solene de instalação da Comlssão Constitu
c!onal do Centenário da República, no último 
d1a 11 de agosto. 

4 

VotaçãO, em primeiro turno, da proposta 
de Emenda à Constituição n~ 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
senhores senadores. que altera os prazos esta
belecidos no§ 6"' do art. 14, para desincompa
tibilização do Presidente da República, dos Go· 
vemacfores de Estado, do Distrito Federal e dos 
PrefeitOs, tendo -

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
-:-~da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencidO dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauricio Corrêa. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Cãmatan,--76, de 1988 (n~ 844/88, 
n~ ~~~e_ origem), q1:1e altera dispositivo da 
Lei no õ.265, de 19 de novembro de 1975, 
que dispõe sobre o ens_ino no Exército, tendo 

PARECERES, sob n•' 153 e 154, de 1989, 
das Comissões 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, favorável ao projeto e contrário à 
emenda apresentad<) perante a Comissão, co
mo voto vencido do Senador Jamil Haddad; 
e 

- de Educação (em audiência), favorável, 
nos termos de substitutivo que oferece. 

6 

DisCussão, eril turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 24, de 1989 (n• 2.123/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a gratifi
cação extraordinária dos servidores do Tribu
nal de Contas da União e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER. sob n' 158, de 1989, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela constitucion_a_lidade e juridicidade. 

7 

Discussão; em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 28, de 1989 (n' 1.640/89, 
na Casa de oriQem), que dispõe sobre a cria
ção de cargos no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16" Região, com sede em São 
Luís - MA, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 156, de 1989, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e, 

_ ~? mérito, favorável. 

8 

Disçy_ssãQ,_ e.rn turno único, do Projeto de 
_ Lei da Câmara n~ 29, de 1989 (n& 1.459/89, 

na Casa de origem), que cria cargo na Procu-

radoria Regional doTrabalho da 16~ Região, 
em São Luís - Maranhão, tendo 

PARECER, sob n• 157, de !989, da Co,· 
missão 

---de -Constitulc;âo, Ju~tlça e Cidada
nia, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR- PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(LeVantii-Se a sessãb às 17 horas e .25 
minutos) 

APARTE DO SR. ÁaREO MELLO NO DIS
CURSO DO SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA, PRO
FERIDO NA SESSÃO DE 14-8-89, Q(JE SE 
REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM IN
CORREÇÕf:S 1'10 DCN, - SEÇÃO II, DE 
15-8-89. PAG' 3851. 

O SR- A(JREO MELLO - Vejo que v. 
EX representante do rio Tocantins e do Estado 
do Tocantins, rio esse sobre _o qual já trAAsitei 
várias vezes, defende a nossa eterna tese a.roa
zônica da utilidade e oportunidade da navega
ção fluvial. Julgo oportuno, ao ensejo da genti
leza da concessão do aparte que V. Ex' me 
propociona, alertar a Casa sobre uma propo· 
sição que tramita_ na_ Cornissã_o de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, da autoria do emi
nente e culto Senador Roberto CampÕs, em 
que S. Ex' propõe sejam conSideradas susce
tíveis de privatização todas as empresas esta
tais que porventura não estejam dando lucro. 
O parecer de autoria do Senador Edison Lo
bão é conclusivamente favorável a essa propo
sição. Quero porém dizer, nesta oportunidade, 
que certas empresas de navegação fluvial, pe
las circunstãhcias peculiares que possuem, 
podem até não dar lucro, mas são muito mais 
significativas é úteis para as coletividades de 
certas regiões do Brasil, como as da Amazô
nia,_ do que empresas rodoviárias que preci
sam de permanente serviço de manutenção, 
que é muito mais oneroso. Chego, então, à 
Eiilpresà de Navegação da Arriazônia SA, a 
Enasa, eternamente ameaçada Por pfoposi· 
ções desse tipo, e que já foi, através do con
senso do Plenário, consagrada, nesta Casa, 
neste segmento do Poder LegislatiVO, como 
um órgão que, mesmo não dando Os lucros 
de uma empresa comercial costumeira, é a 
base, a viga mestra- de tc:ido o trans-porte da 
região Amazónica e tem conotações de servi
ço assistencial irnprescihdivei, -e com o qual 
o País, a Nação gastará muito menos do que 
aquilo que despende em subsidiar certas es
tradas e outia-s despesas de caráter--estatal. 
A matéria também foi consagfada na Câmara 
dos Deputados, para ser definitivamente aPro
vada, e agora estamos ameaçados de numa 
mesma Sessão_ Legislatíva, assistir à revoga
ção de um ato que já é praticamente matéria 
vencida. Peço a atenção dos.Srs. Componen
tes da Comissão de Constitui_ç_ªQ, Justiça e 
Cidadania para essa proposição, ao mesmo 
tempo em que louvo as palavras de V. Ex' 
por mim s!:!mpre aplaudidas, porque se il1spi-
ram no alto. - -
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APARTE DO SR. ÁUREO MELLO NO 
DISCURSO DO SR. ANTÓNIO LU/Z 
MAYA PROFERIDO NA SESSÃO DE 
14-8-89, Q([E SE REPUBUCA POR HA· 
11õR SAlDO COM INCORREÇÓES NO 
DCN. - SEÇÃO 11 DE 15-8-89, PÁG. 
3851. 

O Sr. Aureo M.ello - A privatização na 
Amazônia, nobre Senador, não é aconselhável, 
porque visa principalmente o lucro, o comér
cio, e não respeita as instruções de Capitanias 
ou até corrompe certos funcionários, acarre
tando desastres pavorosos, como aquele do 
"Bateau Mouche", que passa a ser uma gota 
d'água no oceano, em comparação com os 
nossos. Temos freqüentemente- e aqui está 
o Senador Mário Maia para testemunhar -
desastres pavorosos na região Amazônica, em 
função da ganância da privatização, que não 
tem, realmente, aquele interesse sodal que 
a navegação estatal ali evidencia e procura 
cumprir no concernente a normas, por exem
plo, de tripulação, a normas de horário de 
saída, a normas de número de passageiros 

e à quantidade- de carga. A pi"ÍWÍtização nãO 
quer saber da questão da navegação da Ama
zônia, quer encher o navio de carga e de passa· 
geiros. e por causa disso têm havido desastres 
continuas e horrendos. Então, pode até haver 
a privatização da navegação, mas a Amazônia 
não pode prescindir da empresa estatal, por· 
que a empresa estatal é, como em certas áreas 
de educação, o colégio-padrão, ela é o para
digma para servir de base e também de opção, 
evitando, assim, a passagem a preço alto e 
a viagem perigosa para os ribeirinhos mora
dores daquelas áreas. Realmente, é urna ques
tão que estou martelando e insistindo aqui, 
porque quem não conhece a Amazônia deta· 
lhadamentc pode até pensar que essas regras 
genéricas se estendem para o Brasil inteiro, 
para regiões diversificadas. O Brasil é, real
mente, um conglomerado de países. A verda· 
de é que certas regiões, se pertencêssemos 
à América Espanhola, já seriam pequenas re
públicas há muito tempo. Quem não conhece 
a Amazônia pode dizer que não conhece o 
Brasil integralmente, porque é urna região 

completamente diferente. São riOs de 30, 20 
metros de oscilação na fase de enchentes, 
170 metros de profundidade, com 20, 30 
quilômetros de largura, regiões de baías, co
mo a Baía do Boiaçu, no rio Negro, em que 
o cidadão não enxerga a outra margem, são 
rios oceânicos e a região é gliscólde, a enchen· 
te sobe 20, 30 metros, oscilando, pois, seis 
meses depois, cronornetrlcamente aquilo 
acontece, inundando todas as terras pratica· 
mente, porque a terra firme é bem pouca. 
De rnàneira que é urna região singular e espe
cial, não se lhe pode fazer a lei que se faz 
para uma região, digamos, de savanas ou da
qui dessas áreas do Ce_ntro-Oeste, ou mesmo 
para as áreas montanhosas do Sul do País, 
que nada têm a ver, geograficamente, com 
ela. Isso não quer dizer qUe não haja essa 
homogeneidade, essa unidade completa do 
nosso grande povo, que, dentro de sua misci
genação, dentro da sua diversificação, é mais 
do que um povo; é a raça brasileira. Muito 
obrigado, nobre Senador. DesCulpe-me pela 
interrupção. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATADA 1211' SESSÃO,EM29 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 -Comunicação da Udenmça 

doPMDB 
Referente à substituição do Senador 

Gerson Camata pelo Senador Mauro Be
nevides, na Comissão Parlamentar de In
quérito destinada a apurar as irregu]arlda
des e seus responsáveis pelas importações 
de alimentos por órgãos govematii:entaiS. 

1 .2.2 - Comunicação da Presldên
da 

-Recebimento do Ofício n\' 
GP-1654/89, do Tribunal de COntas do 
Distrito Federal, remetendo ao Senado o 
relatório sobre as contas do Governador 
do Distrito FederaJ relativas ao exercício 
financeiro de 1988; e do respectivo parecer 
prévio. 

1.2.3 -Discursos do Expediente 
SEJYADOR ROY BACEUJ? - Necessi· 

dade da modernização do Judiciário, face 
às suas novas responsabilidades constitu
cionais. Inauguração-em Brasília, doJuizaw 
do de Pequenas Causas. 

1.2.4- Comunicação da Presidênw 
da 

Presença na Casa do Sr. Silvio Name, 
suplente convocado pela representação do 
Estado do Paraná, em virtude do afasta
mento do titular, Senador José Richa. 

1.2.5- Prestação de compromJsso 
regimental e posse do Sr. Silvio Name. 

1.2.6- Discursos do Expediente 
(continuação) 

SEIYADOR GOMES CARVALHO- Re· 
gozijo pela investidura no mandato sena
torial do Sr. Silvio Name, do Estado do 
Paraná. 

SUMÁRIO 
SEJYADOR MÁRIO M4M- Análise dos 

- índices de intenção de voto atrjbuídos ao 
Sr. Coi!Or de Mello. 
- SENADOR JlfrAHY MAGALHÃES -
Inauguração da primeira etapa do Projeto 
Brumado de irrigação, na cidade de Livra
mentq de Nossa Senhora-BA. 

1.2.7 -Comunicações 
-Da Uderança do PFL no Senado, de 

substituição de membro em CPI. 
-Da Uderança do PSDB no Senado, 

de substituição de membro em comissões 
especial e permanentes. 

1.2.8 -Requerimento 
- N9 44318~. de urgência para a Mensa

gem n1> 177189, relativa a pleito do Governo 
da União. 
~ NQ 444/89, de urgência para o Projeto 

de Lei do Distrito Federal n9 39/89, que 
dispõe sobre a política salarial dos servi
dores civis da Administração Direta, das 
autarquias e' das fund~ções públicas do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

!.3-ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do DF no 26, de 1989, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deraJ, que dispõe s_obre a política ambiental 
do Distrito Federal e dá outras providên
cias. Discussão adiada, por solicitação do 
Sr. Ronan Tito, após parecer proferido pelo 
Senador Pompeu de Sousa", tendo ,.usado 
da palavra os Srs. Maurício Corrêa, Mauro 
Benevides, Jarbas Passarinho e Marcon
des Gadelha. 

Projeto de Lei _do DF n9 34, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe

. deral, que dispõe sobre a regularização ou 
desconstltu!ção de parlamentos urbanos 
implantados no território do Distrito Fede
ral, sob a forma de loteamentos ou conde-

mírUos, Apreciaçã_o sob'restadê em virtucle 
do adiamento da matéria do item anterior. 

Requeriffienton9412, de 1989, do Sena· 
dor Lourlval Baptista, solidta!ldo, nos ter
mos regimentais, a transcrição nos Anais 
do Senado Federal, do pronunciamento 
do Senhor Presidente da República, nO Pa
lácio do Planalto, durante a sessão solene 
de instalação da Comissão Constitucional 
do Centenário da República, no últimO dia 
11 de agosto. Aprovado. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 
1, de 1989, de autoiia do Senador João 
Menezes e outros senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
69 do art 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Vota:çâ'o adiada por falta de quO
rum especial 

Projeto de Lei da Câmara n9 76, de 1988 
'(n9 844/88, na Casa de origem), que altera 
dispositivo da Lei n9 6265, de 19 de no-
vembro de 1975, que dispõe sobre o ensi
no no Exército, Aprovado nos termos do 
substitutivo da Comissão de Educação. À 
Comissão Diretora para redação do ven
cido. 

Projeto de Lei da Câmara no? "24, de 1989 
(n9 2.123/89, na CaSa de- origem), que disw 
põe sobre a gratificação extraordinária dos 
servidores do Tribunal de Contas da União 
e dá outras providências, Aprovado. À san
ção. 

Projeto de Lei da Câmara n? 28, de 1989 
(n9 1.640/89, na Casa_ de origem), que dis
põe sobre a criação de -cargos no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal RegionaJ do Trabalho da 16• Re
gião, com sede em S!o Luís - MA, e dá 
outras provi~ências, Aprovado. À sanção. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo-
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Di reter Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dlretor Adjunto 

Projeto de Lei da Càmara no 29, de 1989 . 
(n~ 1.459/89, na Casa de origem), qUe cria 
cargo na Procuradoria Regional do Traba
lho da 16~ Região, eiTl São Luís - Mara
nhão, Aprovado. À sanção. -- _-=- -

1.3.1 -ComunicaçãO da Presidên
cia 

Prejudicialidade do Requerimento n~ 
444/89, lido no EXp"Eidiente da present_e 
sessão, de urgência para o Projeto de Lei 
do DF n• 39189. 

1.3.2-Matéria apreciada após a 
Ordem do Dia 

Mensagem n~ 177/89, em ·regime-de ur
gência, nos termos do Requerimento" li~ 
443/89, lido no EXpediente. Discussão en
cerrada, após pare<:-c~r proferido pelo Sena
dor Edison Lobão, favorável nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 54/89 que apre
senta, tendo usado da palavra os Srs.Jamil 
Haddad, Ronan Tito, Itamar Franco, Carlos 
Chiarem, Jarbas Passarinho e Edison Lo
bão. 

1.3.3- Comunicação da Presidên
cia 

Convocação de sessão extraordinária a 
realizar-se hoje, ao término da presente 
sessão, com Ordem do Dia que designa. 

1.3.4- Matéria apreciada após a 
Ordem do Dia (continuação) 

Mensagem n~ 177/89, apreciaçã-o inicia
da anterformente. Votação adiada por fãJta 
de quorum. 

1.3.5 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

lA-ENCERRAMENTO 

2-ATA DA l21•SESSÃO, EM 29 
DE AGOSTO DE 1989 

2.1-ABERTURA 

22 -EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagem do Governador 
do Distrito Federal 

- N• 74/89-DF (n'~ 65/89-GAC. na-õrl' 
gem), submetendo à deliberação do Seoa
do Federal o Projeto de Lei do DF n9 45/89, 
que autoriza o Poder Executivo a abOr cré
ditos adicionais até Qlimite de NCz$ 
158.843.000,00 e -dá_outras providências. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEOERAL 

DI.RIO DO CONGRESSO NAQONAL 
Impresso sob a respons.b•hdade da Meu~ do Senado Federo~! 

ASSINATURAS 

Semestral .................................................. NCz$ 9.32· 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Tiragem. 2.200-exemp!ares. 

2.2.2 - Comunicação da Presidên
cia 

Prazo para apresentação-de emendas ao 
Projeto de Lei do DF n~ 45/89; lido anterior-

--- mente: -

2.2.3 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado nQ 244/89-
_Çomplementar, de autoria do SenadorJar
bas Passa~nho, que_ dispõe sobre a com
pOsição terriióríal da Amazônia, do Nor
deste e do Centro-Oesté para eJeito -da polí
tica de desenvolvimento, promovida pela 
Oriíão. 

_ 2.2.4 - Comunicação da Uderança 
doPMDB 

-Referente a indicação do Senaçlor Cid 
SaB61a de Carvalho, em substituiÇão ao 
Senador Márcio Lacerda, na Comissão Es· 
pecial que examina o Projeto de Lei da 
Câmara _no 118/84, que institui o Código 
Civil. 

2.2:5 -Requerimentos = 

- N? 445/89, de urgência para o Reque
rimento_ no 442189, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, solicitando voto de 
congratulações pelo transcurso- do cente
nário de fundação da União Jnterparlamen
tar. 

-_N9 446/89, de urgência para o Projeto 
de Lef do Distrito_ Federal n9 39/89, que 
dispõe sobre a política salarial dos serví
dores civis da Administração Direta, das 
autarquias e das fundações públicas do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

2.2.6 - Comilnciação da Presldên· 
da 

Recebimento do anteprojeto de lei, de 
autoria da Deputada Márcia Kubits_chek, 
que dispõe sobre a regularização de parce
lamentos rurais, para fins urbanos, no Dis· 
trito Federal; estabelece normas para o 
cumprimentO da legislação sobre parcela
mento do solo e dá outras providências. 

2.3-ORDEM DO DIA 

Proj~to Qe_ Lei da Ornara n9 1;33,_ de 
1984 (N9 553n9, na Casa de origem), que 

altera o art. 33 e o § 2o:> do art 64 da Lei 
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei 
_Orgânica da Previdência Social. Declarado 

-prejudicado. Ao.Arquivo: 

2.3.1- Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

- Requerimento n9 442(89; em -regime 
de urgência, nos terrri.os dO ReqUêrimento 
n9 445/89, _ _lido no ExPediente. Aprovado, 
após parecer proferidO pelo Senador Leite 
Chaves, tendo usado da palavra no seu 
encaminhamento o Senador Humberto 
Lucena. 

._Projeto de Lei dO DF n~ J9L89~ ern 
regime de urgência, nos terinos do Reque
rimento n? 446/89, lido no Expediente. 
Aprovado, após parecer proferido pelo Se
nador Mauro Benevides, tendo usado da 
palavra na sua discussão os Senadores 
Mário Maia, Ronan Tito, Maurício Corrêa, 
Pompeu de Sousa e Leite Chã\res. A.Co
riliSS_ãQ- QiretOfa Pa-r~ -a redãção final. _ 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n9 39/89-, erri regime de urgência. Apro
vada. À- sanção do Governador do Distrito 
Federal. 

2.3.2 -llesignação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

2.4- ENCERRAMENTO 

3~PARECER 

-Do Senador Cid Sab6ia de Carvalho, 
proferido na sessão de 24-8-~9. 

4- REP(JBUCAÇÃO 

-Trecho da Ata da 1 06• sessão, reali
zada effi 9-8-89 

5- COMISSÃO DO DISTRITO FE-
DERAL 

- E~i_tal de convocação 

6- ATAS DE COMISSÕES 

7-MESA DIREfORA 

8- ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

9 =coMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERliiANEriTES 
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Ata da 120'!1 Sessão, em 29 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva 

ÀS 14 HORAS E 30 MJ/YilTOS, 
ACHIW-SE PRESENTES OS SRS. SE
f'IADORES.· 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Ronaldo 
Aragão - Olavo Pires - Jarbas Passarinho 
- Antonlo Luiz Maya - Alexandre Costa -
Mauro Benevides --J_osé Agripino - Hum~ 
berto Lucena --.. Luiz Viana - Ruy Bacelar 
-João Calmon- Ronan Tito- Fernando 
Henrique Cardoso -lrapuan Costa Junior
Leite Chaves - Dirceu Carneiro~ 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 18 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inidamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário -l!~á proceder à leitura 
do Expediente. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário: 

É lida a seguinte 

Brasma, 29 de agosto. de f989. 

Sr. Presidente, 
Nos termos regimentais designo o Sen-ador 

Mauro Benevides, para substituir como titular 
na Comissão Parlamentar de Inquérito destin
da a "apurar as irregu]aridades e seus respon
sáveis pelas importações de alimentos por or
gãos governamentais", o Senador Gerson Ca
mata, que se encontra cumprindo missão no 
exterior. 

Na oportunidade apresento a V. Ex- meus 
protestos de estima e consideração.- Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
Será feita a substituição solicitada. 

A presidência recebeu, do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, o Ofício n~ 
GP-1654/89, de28 d6C:Orrente, contendo 
o parecer prévio daquele tribunal sobre 
as contas do governador do Distrito Fede
ral relativas ao exercício financeiro de 
198& 

O referido parecer complementa os 
documentos necessários ao exame, pela 
Comissão do Distrito Federal, da Mensa
gem n9 31, de 1989-DF, pela qual o se
nhor govêmador encaminhou ao Sena-

1:lo, em 18 de maio último, os balanços 
da administração relativos ao exercício de 
1988. 

Assim sendo, a presidência determina 
a anexação do expediente ora recebido 

e Mendes Cana/e 

· -··à(Jifela mensagem, para os fins do dis
- postõ no art.- "6'Ç II, B;--da Resolução n9 
-J57, àe 1988. 

É o seguinte o ofido recebido. 

Of GP no 1654189 
BraSília~ 28 de àQo.slo.de 1989 · 

Senhor Presidente, 
Honra-me comunicar a Vossa Excelência 

que, em Sessão Especial realizada a 22 do 
corrente mês, para cumprimento ~o disposto 
no artigo 28. da Lei n~ 5538/68, este Tribunal 
apreciou o Relatório sobre as Contas do Go
verno do Distrito Federal, relativas ao excrdcio 
financeiro de 1988, e o respectivO projeto de 
Parecer Prévio, elaborados pelo Conselheiro 
Fernando Tupini:l;rTibá Valente. 

2:,.-o-,AProVadcis, ambos, por unanimidade, 
remeto-os a Vossa Excelência, para os fins 
previstos no § 29 do artigo 16 do Ato das Dispo
siçõ_es Cánstitucionais Transitórias e o artigo 
]9, inciso VUI, da Resolução n9 157, de 1~ de 
novembro de 1988, do Senado, acompanha
doS -de onze volumes contendo os balanços 
relativos ao exercício de 1988 -e- outras de
monstrações e dados informativos pertinen
tes. 

Aproveito-a oportunidade para expressar a 
Vossa Excelência meus protestos âe alta esti
ma·e consideração.-Freden'coAugustoBas
tos, PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
Há oradores inscritos. 

ConcedO a· Palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, 
·srs. Senadores, a tradição constitucional bra
sileira reserva ao Judiciário, sobretudo através 
de seu Órgão maior·...:.:.. 6 Supremo Tríbuni:d 
Federal-, o papel de guarda da Constituição. 

Cabe ao Judiciário zelar pela coerência dos 
sistemaJuridico. O controle constitucional das 
leis é um dos instnunentos para o exercício 
desse poder. Mas não se exaure aí a vigilância 
do juiz. Mesmo entre normas de igual hierar
quia, quando em atrito, há de buscar o juiz 
a harmonia, realçando os valores da justiça, 
na ânsia de atender aos reclamos sociais. 

Manoel GonçalVes Ferreira Filho, em sua 
obia jjA Democracia Possível", afirma: "O 
aperfeiçoamento das instituiç-Oes democráti
cas exige que o Judiciário poSsa não s6 conhe
cer das alegações de violação da lei e apreciar 
as alegações de inconstitucionalidade, mate
rial Ou formal, maS possa, também, julgar da 
justiça das normas vigentes, anulando-as se 
injustas. 

Nos tempo? modernos, com a tripartição 
dos Poderes - o Legislativo, o EXe~utivo e 
o .Judiciário - procurou-se estabelecer um 
sistema de freios quanto às funções pelas 
quais a soberania se exercita e, em sistemas 

, juódicos como o nosso, é ao Poder_ J_udidário 
que cabe reso_lyer, também, os ligígios entre 
·as-particulares e os Órgãos do Estado. Daí 
a razão de as omissões desse Poder tocarem 
a todos de perto. 
- COm a nova Coristitu(ção, o JudiCiário leve 
seUs poderes enõrnlemente fortalecidos. -

À classe dos ma~istrados, cabe escolher 
seus sucessorês, por meio de concurso de 
provas e titulas, que ela mesma dirige. 

O Judiciário orienta os concursos para juiz, 
elabora lista de nomeações, cuja seqüência 

·deve ser respeitada pelo Poder Executivo. 
Se o Tribunal insiste na promoção de um 

juiz, o Governo é obrigado a promovê-lo. 
A Carta constitucional aumentou, também, 

a autonomia fin-anceira- do Poder Judiciário; 
manteve suas garantias de vitalidedade, ina
movibilidade e irredutibilidade de vencimen
tos. 

N6s, os representantes do povo, somos jul
gados pelo JudiciáriO. E o Presidente da Repú
blica. No entanto, o Poder Judiciário s6 é julga-
do por si mesmo. ~ 

E, realmente, por excelência e mérito, o 
mais forte dos trH POâeré:.! 
· Conferindo amplos poderes ao JudiciáriÕ, 

procuramos dotá-lo de condições necessárias 
para a sua digna atuação- alheio às pressões 
dos partidos, dos governadores, dos prefeitos, 
dos coronéis, da imprensa, enfirri, apegado 
somente à lei e à justiça. 

Mas ainda estamos a espera de tal aconteci
mento. Ninguém desconhece que a justiça 
brasileira é muito falha. Permanece, para o 
homem do povo, como alguma coisa de que 
se deve desconfiar. Um processo é sempre 
igual ao de Kafka, onde o caráter humano 
das relações se _extravia no labirinto da tluro
cracia oficial. 

Quem já teve algum acidente de trânsito 
e tentou ressarcimento através dos tribunais, 
ou alguma questão de terras, ou de inquilinato, 
etc, teve a oportunidade de passar pela de
manda quase infinita e por muitos aborreci
mentos. 

Em junho de 1988,_ a comiSSão de juristaS 
da Organiz:ação dãs Nações Unidas, enViada 
ao Brasil para averiguar o funcionamento dos 
tribunais de Justiça e a segurança dos advoga-

- dos no exerciclo da profiSsãO, encerrou sua 
visita com uma Gert~: o_ sistema judiciário 
brasileiro está falido. A comissão da ONU ou
viu do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Pará, desembargador Stélio Bruno de Mene-
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zes, que a apuração dos crimes praticados 
contra os advogados envolvidos na defesa de 
posseiros, como os ex-Deputados Paulo Fon
teles (PC do 8) e João Carlos Batista (PSB) 
e Gabriel Pimenta, do Sindicato dos Trabalha
dores Rurais de Marabá, é tarefa dificílima por
que, "quando se trena de assassinato por enco
menda, os autores e mandantes planejam tu
do muito bem, inclusive_ com uma rota de 
fuga definida". Vejam o retrato da inefidência 
da nossa justiça! 

Nos últimos cinqüenta anos, na sociedade 
brasileira interior.<ma, o juiz tornou-se figura 
altamente significativa. A principal causa dessa 
ascensão foi a modernização das estruturas 
legais do Pais, que provocou a-perda gradual 
de poder dos coronéis e criou a necessidade 
de adaptar a lei ao meio socialmente tradi
cional do interior. O juiz, no desempenho des
sa função, exerce poder político: amolda a lei 
à realidade interiorana, mininiza a dominação 
do coronel e interfere nos conflitos. Há que 
ser, conseqüentemente, imune a coaçõe:s de 
toda ordem, sem se deixar manipu1ar. 

Um poder judiciário independente, agindo 
com lisura, retidão ética, não deixa de ser das 
garantias maiores- senão a maior- da pre
servação do estado de direito e da verdadeira 
democracia. 

Segundo o Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Adv~ados do Brasil, D~. _Qphir 
Filgueiras Cavalcante, em seu discurso de 
posse, os Tribunais Supeiiores rião podem 
mais ser "receptáculoS âe- politicas em final 
de carreira" nem de_ parentes dos próprios 
juízes. 

Afirma ser o Judiciário muito mais do que 
om poder do Estado: deve ser um poder para 
garantir o estado de direito. 

O povo não está satisfeito com sua justiça. 
A constatação é clara. Aponta-se com insistên-

da, principalmente, a lentidão com que os 
processos se desenrolam, as elevadas custas 
judiciárias. a inaceitável corrupção nos servi
ç_os cartorários e nas seCretarias dos órgãos 
judiciais .. 

A todo instcmte. nossos direitos são violados e. serri ânírno, o povo nem sequer se dá ao 
trabalho de protestar. O Judiciário está distan
te demais para os mais humildes. 

Preservar a imagem do Judiciário não signi
fica deixar de tornar públicas as irregularida
des de seus Membros ma5!, sim, o contrário. 
É necessário que a opinião pública tenha o 
pleno conhecimento de fatos que se refiram 
à moralidade e à eficácia de todas as nossas 
instituições. 

Uma das medidas que iriam contribuir para 
melhorar a imagem da Justiça seria a dissemi~ 
nação do Juizado de Pequenas Causas. Este 
significará sensível benefício, principalmente 
às pessoas sem condições para esperar as 
delongas e arcar com a onerosidade do prece~ 
dimento ordinário para a solução de seus liti# 
gios e para lutar por seus direitos. 

VaJe ressaltar alguns aspectos do procedi~ 
menta nesses Juizados: neles, não há proces-
sos ou autos. As pretensões dos reclamantes, 
apresentadãs verbalmente ou por escrito, são 
sucintamente anotadas em ficha própria e, de 
imediato, marcada-a audiência. Por via postal, 
os reclamados são convidados a comparecer: 
se não comparecerem, segue-se à revelia, 
com suas conseqüências legais. Compare
cendo as partes, um árbitro (um advogado, 
que serve gran.mamente) tenta conciliá-las. 
Conseguida a concmação, lavra-se o respec
tivo termo, no verso da ficha. assinad~ pelos 
acordantes e homologada pelo juiz; caso não 
Sé chegue a um acordo, as partes são convi
dadas a aceitar a solução da questão mediante 

arbitramento; não obtido acordo, nem acei
tando os litigantes o juízo arbitral, procede-se 
à instrução, já agora perante o magistrado. 

Às vinte' e três_ dq ço~ote mês, começou 
a fu"ncionar ~m Brasília, o Juizado Informal 
de Pequen~s Causas. Já no dia da inaugu
ração, apar~am diversos clientes. 

Convém.íricentivar, pois, conforme o art. 
98, I, da nossa Constituição, a criação desses 
Juitcidos especiais, objetivando assegurar às 
grandes massas populares a efetividade do 
acesso à justiça. 

Enfadonho seria repetir que os membros 
do Poder Judiciário, mais do que dos outros 
Poderes de Estado, se obrigam a uma conduta 
exemplar. É de se esperar que haja maior cele
bridade na apuração das irregularidades prati
cadas dentro de seu âmbito, dentro de seu 
seio. Que as questões - política. justiça e 
prisão -.,. sejam tratadas com eficiência, pro
porcionando a democracia pela qual anseiam 
os brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar, 
o Sr. Mendes Cana/e, I~ Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocup«hl 
pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Encontra-se na Casa o Sr. Sílvio Name, 
Suplente convocado na Representação doEs--.==--
tado do Paraná, em virtude do afastamento
do titular, Senador José Richa. 

O diploma de S. Ex" foi encaminhado à Me
sa e serâ publicado de acordo com o disposto 
no Regimento Interno. 

-É o seguinte diploma encaminhado à 
Mesa: 
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Conferido, nos Termos do Código Eleitoral, 
ao Senhor 

e I o ii o 

Supbnie 
em 15 de novembro da 1900 
do SonoJor do E>lai.lo do Paraná. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BnACfl I\· V ~-

TRIBUNAL REGIONl'\L ELEITOHAL DO Plí.RlUTil.. 

DIPtOM1A 

O DESEMBA!lGADOH. E!lOS NASCIMENTO GHADO\YSKI, 

lDrer.t'clc·•t" 'lo r.1'•·J-b'"l 01 l .... ),......,.ion"'t EJnt''uJ~nl ,{," p.,, .. l' 1 '~- l'U \, .... ,\ 
..., l J.a '-' \ a O..ll u.-. ""'.!.,~ c... \,.; 1,. ~.c. ... I..... '-I ... """~ .... ~ .. ~~t ~ ~ .... ·v 

de suas nlribniçücs legais confere e rnaJJdott pnssm·, lll>8 lermos 

do artigo 21G e § (mieo da Lei n.' 4.737 de 15 do julho de 18GG 
(Código Eleitoral), o presento .Diploma a 

proclamado eleito como SUPLENTE DE SENADOR DO E::.!TADO 

DO PARANÁ, cant!itlalo regit;trnrlo pelo "íllovimcnto ])emocr:ítlco 

Brasileiro" (Coligação Pl\lDB I Pl\'D), às clci<;ües de 15 t!e JJO

vembro de 1986, con!umte alo. cm anexo. 

Curitiba, 20 do dc;~l'llll.Jro de Hli)G 

éZ:!J·r<•+:l/; 
................... c=c;t.:.o. .. ·-·--.. ···'··--···'---.. ·----.. ·--

E!: OS_ NASCJI>'JFNTO GII\DO\'/Siél 
PfiE~~Jnr;;~rc 
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Extraio da Ata da Sessão 

da proclamação da Suplento 

do Estado do Paraná, eleito 

vombro da 1986. 
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Extraordinória 

da Senador 

em 15 do no-
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Aos cinco dias do mês de de2~mbro do ano de mil novecentos e oitenta 11 seis, na 

Sala de Sessõea do Egrégfo Tribunal Regional Eleitoral, à& dez horas, sob a proaic:ência 

do Excelentíssimo Senhor Desembargador Erc.s Nascimento Gradowski, sendo s0cretarlad• 

pelo Doutor Ivan Gradowski, Diretor Gjlra!, com a p'esença dos Excelentíssimos 

Senhor&& Juizes Desembargador Lr..uro Lima Lopes, V1co Presidente, Doutores Vladimir 

Passos de Freitas, Carlos Fernando Corroa de Castro, Guinoel . Montenegro Ccrdalro, 

José Wanderlei Resende, José Ulysses Silveira Lopes e a Excelentlssima So~:hora 

Doutora Odllia. Ferreira da Luz Oliveira, Procuradora Regional Eleitoral, .o Excelentlssimo 

Senhor Ce•embargaaor Presidenta, depois de declarar ab•<ta & 6es•ão e roil ponlorri1idati• 

das conclusões do Relatório apresentado pela Comissão Apuradora e da Resolução do 

Colando Tribu~al Superior Eleitoral, proclamou eleito SUPLENTE DE SENADOR DO 

ESTADO DO PARANA, .o Senhor ,S li \li O .R a m t; candidato registrado pelo 

"Movimento Democrático Brasileiro" (Coligação PM DB/ P N 0), com 1. 940.047 

(hum mllhilo, novecentc s e quarenta mil e . quarenta. e sete) votos. 

O presente extrato foi trasladado da .. ala original, na conformidade do disposto na 

Lei Eleitoral, e vai assinado pelo Excelentisslmo Senhor Oesernbe.rgador Presidente. 

O SR~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência designa os Srs. Senadores 
Jarbas Passarinho, Jamil Haddad e Mário 
Maia, para comporem a Comissão que deverá 
introduzir S. .Ex' no plenário, a fim de prestar 
o compromisso regimentaL (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão, o Sr. Sílvio Na
me dá entrada no recinto_, prestando junto à 
Mesa o seguinte compromlssso regimental: 

"Prometo guardar a Constituição Fede
ral e as Leis do Pals, desempenhar fiel 
e lealmente o mandato de senador que 
o povo me conferiu e sustentar a União, 
a Integridade e a Independência do Bra
sil." (Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Declaro empossado Senador da república 
o nobre Sr. Sílvio Name, que integrará, no 
Senado, a representação do Estado do Paraná. 

A partir deste momento, S. Ex' passará a 
participar dos trabalhos da Casa. -

Curitiba, 5 ·de dezembro de isa6. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Conceao a palavra ao nobre Senador Nabo r 
Júnior. (Pausa.) 

_ S~ Ex' está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Afon

so Sancho. (Pausa.) 
S. Ex' desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 

Chaves. (Pausa.) 
S. Ex' está ausente. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pom

peu de Sousa. 
S. Ex!' desiste da palavra. 
Concedo a paJavra ao nobre Senador Go

mes Carvalho. 

O SR. GOMES CARVAUIO (PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

Aproveito a inscrição. do dia para saudar 
o CorripanheiroSílvio Name, do Paraná, que, 
a ~xemplo do Senador que lhes fala, também 
é Suplente. 

Presidente 

A sua vinda para esta Casa, eminente Sena
dor Sívio Name, na interinidade e na ausência 
do Senador José _Rícha, haverá, por certo de 
contribuir, e muito, nos trabalhos desta Casa. 

Nesta hora em que a Constituinte deu uma 
somatória de poderes e responsabilidade para 
o Congresso Nacional, tenho certeza de que 
contribuição de V.~ será muito valiosa. 

Como seu ãmigo, como seu admirador e 
em nome de seus amigos, com muito prazer 
lhe saúdo, na certeza de que grande contri
buição V. ~ dará a todos os seus Pares e 
ao nosso Senado Federal. (Muito beml Pai~ 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT-A C. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora~ 
.dor)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
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Nesta oportunidade, gostaria de fazer um 
registro que considero de grande importância, 
no momento nacional em que vivemos. lendo 
todos os dias o bailado das pesquisas que 
os órgãos de marketing de informação política 
fazem e dão ao público, através dos órgãos 
de informação, dos jornais, da televisão e do 
rádio, 

Sr. Presidente, já tive oportunidade de tentar 
definir nesta Cas_a a situação em que nos en
contramos em relação aos candidatos ou a 
determinado candidato em relação- aos de
mais, na preferênCia coletiva, segundo os ór
gãos de divulgação. 

Afirmei aqui, e quero ratificar a rriinha afir
mação, que o ·candidato que se destaca dos 
demais numa pesquisa que insiste em se apre
sentar em tomo dos 40%, constitui-se em _um 
fenômeno inusitado do inconsciente coletivo, 
manipulado pela rrúdia nacional.._ 

ESse fenômeno inusitado_ seria devido a 
que? Naturalmente que há causas fundamen
tais para que esse fenômeno incomum, esse_ 
fenômeno esquisito, inusitado, pudesse apare
cer. Considero que as caus-aS fundamentais 
seriam pelo menos quatro e grandes causas, 
que estariam configuradas em grandes frus
trações das esperanças do povo brasileiro. 

A primeira delas se constituiria aquela em 
que o povo acorreu às ruas e às praças públi
cas na esperança de que, naquele ano de 
1984, houvesse eleiÇõeS dfretas parã a Presi
dência da República. Esse fato não ocorreu, 
porque o Congresso Nacional, reunido para 
apreciar a Emenda Dante de Oliveira, negou 
sua aprovaçáo às eleições para a entrada do 
País na redemocratização, atráves de eleições 
livres, diretas e secretas do Presidente da Re
pública. O povo chorou nas ruas, o desconten
tamento foi grande, a frustação foi, em verda
de, registrada com uma intensidade muito 
grande. 

Houve, a seguir, uma nova esperança, com 
a substituição das eleições diretas por uma 
equivaJente, que seria a manifestação ou a 
aceitação como um substituto do Colégio 
Eleitoral, mesmo impuro, mesmo esdrúxulo, 
mesmo refugado pela consciência jurídica na
cional; seria um substituto daquela maneira 
de se aferir a votação, colher os votos do povo 
brasileiro para a escolha do Presidente_ da Re
pública Foi, então, que s_e lançou Trancredo 
Neves, que empolgou toda a vontade nacional 
e, de repente, fez com que o povo, com o 
mesmo entusiasmo com que fqra às praças 
públicas e às ruas para pedir eleições diretas, 
voltasse novamente para pedir que o Colégio 
Eleitoral se reunisse e elegesse Trancredo Ne
ves à Presidência da República. Entretanto a 
fatalidade, Sr. Presidente, à revaUdade da von
tade de todos e dos políticos, levou Trancredo 
Neves à morte, deixando novamente o povo 
em grandes frustrações, fazendo com que o 
mesmo povo _que fora às ruas pedir eleições 
diretas voltasse, inconsolável, novamente às 
ruas chorando a morte desse grande hom~m 
público. Foi a segunda frustração. 

Ao início do Governo José Samey, que assu
mira como Vice-Pre.sJdente da República os 
destinos o Brasil, houve como que uma indife-

rença. Depois, aos poucos, o Governo ir-se-ia 
equilibrando e novamente _as esperanças do 
povo brasileiro iam-se levantando aqui, ali e 
acolá. De forma que, em determinado mo
mento, quando os seus Ministros do Planeja
mento e da Fazenda .;lpresentaram a solução, 
que seria definitivamente para os males em 
que nos encontrávamos, social e economi
camente- o Plano Cruzado, houve uma em
polgação, trouxe o entusiasmo e novamente 
levantou as esperanças do povo brasileiro, quê 
teria, até que enfun, encontrado os caminhos 
de sua redenção, de sua consolação ou das 
fn.tstra_ções _experimentadas anteriormente. ln

felizmente, esse entusiasmo seiviu apenas pa
ra lev<J:~-~-~rti~o 9U ~_alia~çasde partidos 
que davam sustentação ao GoVerno, alcançar 
l.Ul1 êxito espetacular nas urnas, elegendo vinte 
e dois Governadores em vinte e três Estados, 
fazéndo uma grande minoria na Câmara dos 
Deputados e no Senado da República. 

Passado 15 de novembro, no dia 21 de no
vembro, exatamente seis dias após, nova de
cepção, nova frustração, porque o Plano Cru
zado era levado à incapacidade total e foi de
clarada a sua falência. Então, o povo ficou 
frustrado novamente. 

E a frustração presente e correrite é ·a Consti
tuição Federal que _aprovamos_ no dia 5 de 
outubro de 1988 e- que; apeSar dos avanços, 
das conquistas sociais, ficou residualmente, 
nas suas entrelinhas, muitas leis complemen
tares e leis ordinárias para que se faça a corres
pondência das esperanças do povo, numa 
quarta frustração. 

Disso nasceu um vazio;- um pulo para o 
desconhecido. O povo, no seu inconsciente 
coletivo, passou a não acreditar mais em nada; 
passou a não acreditar no Governo, nas suas 
estruturas governamentais - no Executivo; 
nó Legislativo; no Judiciário. Criou-se um am
biente propicio a aparecer um salvador da pá~ 
tría. Em face disso, a mídia, os interessados, 
a inteligência da política nacional dirigida pro
curou uma pessoa para ocupar esse vazio. 
De repente, projetou um jovem. Não quero 
entrar na discussão dos seus méritos pessoais, 
da sua beleza, inteligência e_ sabedoria, mas 
é um- elemento que, intrinsecamente, não ti
nha o_ conteúdo, a densidade para a corres
pondência do objeto colocado no "marken
ting" da interpretação nacional, da ansiedade, 
como a correspondência daquele antitudo, 
antipolítico, não político, que não queria acor
do com político algum, que não queria nada 
com a situaç.\'io vigente no País, em decor
rência dessas frustrações. 

Como __ um fenômeno, apareceu na mídia 
nacional, numa projeção alarmante, que dei
xou perplexo o mundo politico e até a expec
tativa nacional, um jovem brasileiro, de Ala
goas, Fernando Collor de Mello, que fora pro
jetado_ com~ o antipolítico, quando ele era 
o protótipo do político. Fora Deputado Esta
dual, fora Prefeito biônico, fora GOvernador 
do Estado, dentro da estrutura que acabei de 
anunciar há pouco, das vantagens do Plano 
Cruzado. Quer dizer, ele tinha todas as feições 
e tem todas as qualidades, todos os atributos 
dos políticos atuais que o povo. em determi-

nado momento, -passou _a desconsiderar. _E, 
muito inteligentemente, a mídia colocou essa 
figUra para ser projetada. Deu-se, assim o fe
nômeno inusitado do inconsciente coletivo 
manipulado pela mídia nacional. Quando se 
pergunta por que da preferência por esse jo
vem candidato, de uma maneira geral, o povo 
não sabe explicar o porquê. 

O Sr. Ron~n Tito - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, 
diante destas considerações e em socorro -de 
minha tese, em socorro desSa definição de 
que, realmente, é um fenômeno a presença 
desse braslleiro no cenário político momen
tâneo, instantâneo - é um Iéhõmeno inl.lsi
tado do inconsciente coletivo manipulado pela 
mídia nacional e até internacional -, trago 
aqui as considerações do Superintendente do 
lbope, que vê as eleições indefin_ida's ainda, 
as quais vou passar a ler, para que fique regis
trado nos An~is o pensmento coincidente com 
as minhas dúvias. Antes de fazê-lo, Sr: Presi
dente, concedo, mui prazerosamente, o aparte 
ao Líder do PMDB, o nobre Senador Ronan 
Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Mário 
Maia, agradeço a V. Ex9 a oportunidade do 
aparte. Queria apenas adicionar alguns condi
mentos a essa análise judiciosa que V. Ex" 
vem fazendo. Nã_o nos podemos esquecer 
também de que para esse caldo de cultura, 
para o aparecimento de salvadores da pátria, 
nós, os políticos, demos uma contribuição 
muito grande. Por exemplo, era muito comum 
assistirmos aqui - até hoje assistimos -
quando há uma discordância de fundo, às ve
zes meramente ideológka, entre V. Ex' e mim 
não nos contemos nos limites das nossas diS
COrdâncias e começamos a xingar o outro, 
passamos a chamar o outro de corrupto, o 
outro disso, o outro daquilo e começamos, 
nós mesmos. a nos desacreditar mutuamente, 
quaiido, na realidade, s6 falamos isSo no auge 
da raiva. Muitas vezes tenho uma discordância 
com V. Ex' qUe é lfdef do PDT, mas respeito 
V. Ex!', sei que V. Ex' é um homem honrado, 
trabalhador, um P<:trlamentar digno. 

O SR. MARio MAIA -Muito obrigado. 

O Sr. Ronan Tito- E isso dep-ois é espo
sado pela imprensa, uma imprensa que tam
bém se acostumou a publicar apenas o inusi~ 
tado, a publicar o folclórico, porque houve um 
perfodo em que ela não tinha liberdade para 
questionar os fatos. Por outro lado, também 
_J:louve um período em que nós, que queriamos 
e-que propugnávamos pela democracia, ach~ 
vamos que tudo o que viesse do Poder Central 
era mau, mesmo que fosse um beneficio, por
que aquilo poderia significar a eternização do 
poder maior. Então, ccimo nós, a própria im
prensa a veicular também contra, contra, con
tra. De repente, fizemos o que V. Ex' descreve 
tão bem, com a morte do Tancredo Neves 
etc., aquilo que deveria ser a transição. E nós 
mesmos, não percebendo que deveríamos ter 
dos estar comprometidos c_om a construção 



4326 Quarta-feira 30 ÓIÁRIÓ DO éóNGRESSO NAciONAL (Seção II) Agosto de I 989 

da transição passamos a criar dificuldades. 
Eu já disse aqui uma vez que eu sonhava com 
uma transiçao do tamanho de uma ponte de 
concreto, larga, e acabou sendo uma pinguela. 
com alguns jogando ainda urna casca de ba
nana. Então, tudo isso foi juntando um caldo 
de cultura propício para se produzir - ai é 
bom que fique bem claro - um artista para 
dizer aquilo que o imaginário coletivo quer 
ouvir. Aiiãs, o imaginário coletivo é poucO estu
dado, no Brasil. Na França e na Alemanha 
existem estudos profundos sobre o imaginário 
coletivo. Então, o que se faz? Veja bem, muitas 
vezes a resposta que V. EX', o Senhor Jarba5: 
Passarinho, a· Senador Fernando Henrique 
Cardoso, nós todos damos, se a analisásse
mos, acharlamos até estúpida. Lembro-me 
quando alguém disse: "Mas V. Ex" que está 
dizendo contra os políticos, contra tudo, patro
cinou tudo isso e votou até para a continuidade 
com Paulo Maluf'. E ele, então, dá uma res
posta que a nós todos poderia parecer idiota: 
"Bom, é porque meu pai estava vivo e _eu nun
ca desobedeci a papai". Devo dizer a V. Ex" 
que 85,4% da população brasileira achou 
aquela resposta linda. Isso se chama explo
ração do imaginário coletivo. Pelos estudos 
que se faz, como disse V. _fr., do subcons
ciente coletivo, do inconsciente coletivo e do 
imaginário coletivo,- tudo- isSo foi -produzido 
e agora estamos apenas fazendo uma exegese 
e um estudo do fenómeno que vivemos. Agra
deço a V. Ex' pelo aparte que me concedeu. 

O SR. MARIO MAIA - Agradeço a V. 
EX', vindo ao socorro da defiri1Çi!lo que dei 
aqui do fenômeno inusitado do inconsciente 
coletivo manipulado pela mídia. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
Fazendo soar a campainha.) -A Mesa pede 
aos que se encontram nas galerias não se 
manifestem porque quem aplaude também 
pode divergir e o Senado Federal não pode 

· colaborar nem assistir a esse espetáculo. 
Todos nós temos muito prazer em que to

dos compareçam a esta Casa, que é do povo, 
mas que permaneçam em sj}êncio. 

O SR. MARIO MAIA - Muito obrigado. 
Sr. Presidente. Faço minhas as palavras do 
Sr. Presidente. Solcito às galerias fiquem aten
tas às orações sem aplaudir e sem apupos. 

A propósito, nobre Senador Ronan Tito, te
mos, aqui, o que vem em socorro de nossa 
interpretação. É que se trata de um fenômeno 
e, como tal, é passageiro; às vezes tem uma 
duração maior ou menor, mas é fugaz; carac
teriza-se pela fugacidade. 

Por exemplo, o arco-íris é um fenômeno 
que se processa quando a luz atravessa as 
gotículas d'água do sereno, da neblina, e a 
luz branca se compõe naquelas sete cores 
que formam o arco-íris. Com o calor, dissipada 
a neblina, o fenômeno desaparece. 

Deus queira que este fenômeno, que é um 
fenômeno inusitado, tenha as características 
também da fugacidade do arco-íris. Tudo in
clica. 

Parece que est.á ocorrendo, porque come
çamos a ver, através dos noticiários dos jor-

mais, que o fenômeno começa a ser analisado 
com liln ·poder maís crítico da consciência 
nacional, saindo do inconsciente, saindo da 
anestegja, saindo da obnubilaçáo, saindo da 
hipnose, e passando para o raciodnio efetivo 
o momento político que começamos a viver, 
que é- a entrada propriamente na campanha 
política. 

Vejo, aqui, os próprios elementos colhedo
res das informações populares nas várias Ca
pitais darem um novo encaminhamento inter
pretativo aos dados. Aqui, num recorte de O 
0/obo, um jornal insuspeito, vejo uma nova 
pesquisa, que até me admiro, porque diz: 

_ _"A disputa eleitq.Kl( está acirrada nos 
grandes centro urbanos. Enquanto o can
didato_ do PRN já abocanhou 30% das 
intenções de votos nas cidades com mais 
de 500 mn habitán"tes, seu adversário pe
detiSta está em segundo lugar, com 24% 
dos votos." 

Quer dizer, é uma estatística bem diferente 
das que estão sendo apresentadas aí, de 
42,45% e _os outros lá embaixo, com 2, 3, 
4, 10%. Eu não quero entrar no mérito da· 
análise, porque está aqui também na pesquisa 
o candidato do meu Partido, o nobre ex-Go
vernador l...eonel Brizola. 

Esse dado fomecldo pelo jornal O Globo 
está também substancia1izado pelas informa
ções de outro jornal de grande conceito da 
Capital da RePública, Jornal de Brasília, que 
igualmente fornece uma análise crítica, um 
depoimento do Superintendente do lbope, 
qu~ está procurando colocar os fatos nos devi
dos eixos, para que amanhã não venham acu
sá.~lo de estar sendo parcial, porque fornece 
os dados, mas os meios de divulgação dão 
a interpretação dlriglda. Parece-me que o Su
perintendente do lbope quer fazer ver .e1qui que 
não tem culpa. 

Vou só ler o tópico para em seguida, conce
der o aparte aos nobres Senadores Afonso 
Sancho e Leite Chwes. 

O Tópico diz o seguinte: 

"Para quem acha que a sucessão presi
dencial, ao menos no primeiro turno, já 
tem um ganhador, baseando-se nas pes
quisas de opinião, um aviso: a eleição 
está indefinida. Quem garante é o próprio 
lbope, através do d.iretor-superintendente, 
Luiz Paulo Saade M_onten~ro. Em entre~ 
VIsta ao Relatório _Reservado, nç 1.178, 
lançado ontem, Monte-negrO joga luz SO"' 

bre a face menos conhecida das pesqui
sas de intenção de voto - é grande o 
número de eleitores indecisos. Na pes-
quisa feita pelo lbope no_ período entre 
5 e 1 O deste mês, por exemPlo, nada me
nos que 57 por cento dos 3.581 eleitores 
entrevistados responderam de forma ta
xativa: "ainda não temos candidato". 

Portanto, muito mais da metade dos eleito
res, quando pela divulgação, a impressão é 
que já há uma defmição. 

Ainda mais: 

"Segundo o superintendente do_Ibope, 
a imprensa tem destac~do os números 
obtidos apenas quando o eleitor é convi· 
dado a revelar sua intenção de voto diante 
da cartela na qual constam os nomes dos 
candidatos. Esta é a chamada ''pesquisa 
estimulada". Nela, no período entre 5 a 
10 pasSadoS, Fernando Collor de Mello 
{PRN} apar~e com 42% das intenções 
de voto, contra 13% _de Leonel Brizola 
(PDT).·,Na "pesquisa espontânea, sem a 
aprese"htação da cartela, a preferência pe
los dois cai a 24% e 8% respectivamente, 
revelando a existência de 57% de eleito
res-sem candidato." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
Fazendo s_oar a campainha.)- O tempo de 
V. Ex' se esgatou há dois minutos. 

o SR. MARio MAIA - Sr. Presidente. 
vou s6 cOncluir, -para o meu raciocínio não 
ficar amputado. 

Então, diz ffiais: 

"O texto assinala que, "Em linguagem 
de marketing, o -consumidor está come
çando a pensar em ir às compras. O grau 
d~ desinteresse manifestado pelos eleito
res por política mostra que quase dois 
terços, ainda não começaram a parar pa~ 
ra olhar as vitrines. Os números divulga
dos acabam sendo vistos como proje
ções de futuro quando, na verdade, não 
passam de meras reflexões da predispo
sição momentânea de um eleitorado que 
começa a despertar para o processo elei
toral.'' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Càmeiro) 
-Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. MARio MAIA - Sr. Presidente, 
acabei apenas a leitura, mas se V. Ext permi
tisse-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-_Lamento não poder permitir apartes. Há 
outros oradores inscritos, que querem falar 
antes da Ordem do Dia, 

O Sr. Monso Sancho - Sr. Presidente, 
só um aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Infelizmente não posso permitir. Se permitir 
a um, tenho que pertnitir a todos. 

O SR. MARio MAIA - Sr. Presidente, 
vamos fazer um ãcordo de cavalheiros ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não. V. Ex' falará após a Ordem do Dia. 

O SR. MARio MAIA- Sr. Presidente. 
deixe-me fazer as considerações, para ver se 
minhas palavras têm força de convencimento. 

Os oradores que estavam inscritos foram 
todos chamados e, como não estavam pre
sentes, fui dado como o-último. Então, para 
que o meu discurso nãb fique assim desco
lorido, peço a demência da Mesa parta apor 
às minhas considerações os ligeiros apartes 
dos nobres Senadores Afonso Sancho e Leite 
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Chaves. e encerrarei sern con~der~~ões este 
pronunciamento. 

O SR. PRESIDEl"ffE_(Nelson Carneiro) 
--V. EX' já -coloriu bastante o ~u di$.._urso, 
não há como descolori~Io. 

Os outros oradores vão falar, certamente, 
sobre outros assuntos. V. Ex' terá oportuni
dade, após a Ordem do Dia, de falar por 50 
minutos. Antes da Ordem do Di_a, V. EX s6 
pode falar durante 20 minutos.· Pe modo que 
não posso_ modificar o que estipula o Regi~ 
mento. E V. Ex" não predsa colorir: muito.Acho 
que V. Ex não está- mUito interessado errL co
lorir. 

O SR. MÁRIO MAIA- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex~ quer é déseolorir. -

O SR. MÁRIO MAIA - Mas gostaria de 
colorir o meu discurso_com outras tintas que 
não aquelas que a mídia nacional está usando 
para engrupir a consciência jurídica e política 
do povo brasileiro. 

Muito obrigado a V. Ex", Sr. Presidente. (Ív\ui
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_·cam-elro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB 
- BA. Pronunica o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente; Srs. Senadores, o Nordeste, como 
sabemos todos, é a grande região sub'des_en
volvida do Brasil. Estima-se que hoje lá vivam 
48 milhões de pessoas, sêndo que 43 por 
cento delas no meio rural e dedicadas em 
sua grande maioria à prática de urna a"gri
cultura de subsistência. O n'tvel de renda é, 
portanto, extremamente baixo, resultando nu
ma taxa de rendimento per capita que se situa 
exatarnente na metade da alcançada pelo País 
corno _um todo. 

APesar desta situação de inCÚgência, e não 
obstante a drcunstància de que quase metade 
da população do Nordeste ainda hoje viva dire- _ 
tamente ligado ao campo, a região tem estado 
à mercê de_uma politica agrícola de aplicação 
gera( para o País, sem a diferencíação que 
se faz necessária para o atendimento de suas 
variadas peculiaridades regionais. 

No passado, o Nordeste _sempre sofreu as 
conseqüências da aplicação de políticas agrí
colas de curto prazo, sem que existisse um 
horizonte de planejamento definifo. FOrám 
poucos os estímu1os para a prática de uma 
agricultura moderna, o_que fez com que a 
maior parte da atividade agrícola na região 
se mantivesse em atividades tradicionais, co
mo são a pecuária praticada nos grandes lati
fúndios e as culturas de subsistência que pre-
dominam nos minlfúndlos. onde há ex..ecesso 
de mão-de-obra. 

Ao mesmo tempo, vêm sendo observadas 
nos últimos anos na região mudanças quanti
tativas significativas na composição das popu
laçõ_es urbana e rural. Em parte, devido às 
melhores oportunidades de trabalho e remu
neração, e em parte, como resultado das difi
culdades climátic_as que tomaram a própria 

sqbu~vivência dificil no meio rural, um çontin
_g~nte populadonãi importante_ vem migrando 
para as grandes cidades .da_região, exercendo 
enorme pressão sobre elas_ num prazo de tem
po relativamente curto. 

Segundo dados obtidos pelo IBGE nos cen~ 
seS- âemogréficos de 1970 e 1980, a popu
lação rural do Nordeste decr~sceu de 58,2 
para 49,5 neste período de-dez. anos. As proje
ções realizadas para o final dessa década mos
tram que multo provavelmente não teremos 
no ano que vem rrii:l.is do que 39 por cento 
clã pQpulaÇã-o do Nordeste residindo no meio 
rurãl. 

A urbanização é uma conseqüêncía quase 
que inevitável do desenvolvimento económico 
mas, nesse caso.específico do Nordeste, 85$U

me caracteristicas preocupantes, pois o setor 
urbano-industrial nordestino não se encontra 
preparado para a rápida absorção destes gran
des contingentes migratórios, fonnado prati
camente na totali_dade por mão-de-obra sem 
qualificação e representando, a cada ano, en~ 
tre sOO_ mil e Uin milhão de pessoas. 

Para sustar esses fluxos migrat6rios é pred
SQ,_na:turãlmente, criar as condições para que 
essas populações permaneçam no meio rural 
e dele retirem não apenas a pura e simples 
subsistência, mas um rendimento que venha 
a ser crescentemente atraente. 

As chamdas condições de mercado existem 
para isso. Na verdade, mantidas as atuais taxas 
de crescimento demográfico, temos que será 
necessário aumentar 74 por cento da produ~ 
ção de arroz, 28 por cento da de feUão e 27 
por cento da de milho, para suprir aS necessi
~ades alimentares da região no ano 2000, e 
ISSO para simplesmente manter o atual status 
quo nutricional. Na eventualidade da coloca
ção em prática de uma polÍtica governameiltal 
voltada para a correção do elevado nível de 
desnutrição que observa na região, as necessi
dades de produção de alimentos seriam sensl
velmente maiores. 

Para que iss_o aconteça, porém, será neces
sáiíO-que a agricultura no Nordeste cresça 
a um ritmo maior do que do resto do pais, 
algo que só acontecerá se houve_r um substan
cial aumento na produtivídade, o que não 
acontece _atualmente. Como a agrfcultura do 
Nordeste é praticada de forma extensiva, existe 
pouca utillz'açáo do fator capital, o que vem 
leVãrido a região a resultados quase desas
trosos. em matéria de produtividade agrícola. 
Só para citar um exemplo, na safra de 1980, 
as culturas de milho e_ algodão no Nordeste 
obtiveram um nível de produtividade equiva
lente a apenas 22% do obtido na Região Su
d~ste_.__ 

Consideradas as peculiaridades climáticas 
do Nordest~. é imp<?SSl::vel falr-~e em aumento 
da produtividade agrícola -aa- fegião sem pen
sar em irrigação. Na verdade, a irrigação é 
a chave para a revolução agrícola que terá 
que se operar no interior da região, para que 
o Nordes_te possa finalmente encontrar o ca
minho de saída para o seu crôriico subdesen
volvimento. 

Não obstante ser a irrigação particularmen
te importante na zona semi-ãrfda do Nordeste, 
o lBOE revel'ª_que, em 1980, apenas 0,30 por 
cento da área total cultivada na região estava 
beneficiada por projetas de irrigação, propor~ 
ção inferior à registrada no Sudeste e no Sul 
do País. Traduzido em hectares, este percen
tual significa 261 mil hectares irrigados numa 
área total de 88,4 milhões de hectares, ou 
seja, uma parte irrisória do total. 

Nesse contexto, é com satisfação que toma
mos conhedrnento da inauguração, no último 
dia 16 de agosto, da primeira eté!pa do Projeto 
Bruma do de irrigação, na cidade de Livramen
to de Nossa Senhora, no sudeste da Bahia. 
Até sua execução completa. o projeto terá cin
co mil hectares irrigados. Quase & metade des~. 
te total já foi concluída, trazendo benefi~jos 
diretos para 324 famíli~s. __ 

Os pequenos agricultores beneficiados pelo 
Projeto Brumado, com -o auxílio de técnicos 
agrícolas, microempresârios e engenheiros 
agrônomos, produzirão anualmente cerca de 
800 mil toneladas_ de grãos. Está previsto que 
o projeto venha a gerar receitas anuais de cer
ca de 15 milhões de dólares em produtos agrí
colas. e já estão sendo obtidas cultwas com 
wna produtivídade superior à média alc~m
çada para o País, no tocante ao feijão, ao arroz, 
ao algodão e à abóbora. _No primeiro ano de 
atividades, o projeto jã alcançou ·uma taxa de 
2,2 culturas ano, contra wna taxa de zero até 
então observada na região, e de pouco mais 
de uma, obtida nacionalmente. _ 

Não se trata de nenhum milagre mas sim
plesmente da utilização racional do recurso 
natural mais esc:asso na região: a água. O si:r 
tema de irrigação utilizado em Brumado apro
veita a topografia da região para a distribuição 
da água por gravidade, sem o emprego de 
bombas. O projeto Usa apenas uma pequena 
parte do potencial de 105 milhões de metros 
cúbicos do rio Brumado. 

É evidente que o prÕjeto Brumado, em que 
pesem aos bons resultados alcançados até 
agora e às boas perspectivas existentes para 
sua exitosa con_clusão, não representa uma 
solução para os gravíssimos problemas en
frentados pelos trabalhadores ruraís nordes
tinos. Trata-se de uma gotad"água num ocea
no de miséria e desesperança. 

A redenção do No_rdeste exigirá, natural
mente, a elaboração _e a alocação em prática 
de uma política fundiária mais justa. Não é 
passivei que se mantenha indeftrudamente a 
situação atual, _e_m que se estima que cerca 
de 56,6 por cer)to da população rural esteja 
trabalhandO em estabelecimentos agrícolas 
de menos de dez he._ctares. Houve aqui, aliás, 
uma deterioração marcante na situação exis
tente há algumas décadas, pois os dados ofi
dc;ús incücam que em 1960 este percentual 
era de apenas 46 por cento. 

Não deixa de ser elogiável, contudo, a ação 
governamental, no tocante a este projeto de 
irrigação específico, mormente em se tratando 
do estado da Bahia. Como se sabe a Nação 
-e certamente sabem os baianos- o Gover
no Samey se esmerou ao longo dos últi-mos 
anos em colocar em prática uma mesquinha 
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política de discriminação e retalíação, tendo 
por alvo a figura do ex-Governador Waldir Pi
res, e por vítimas indefesas a Bahfa e os baia
nos. 

Nossos elogios à ação do Governo federal 
no tocante ao Projeto Brumado são, portanto, 
insuspeitos, tantas vezes reiteramos nossas 
críticas - que, aliás. continuam de pé, pois 
se baseiam em fatos conhecidos e indesmen
tíveis - às perseguições desatadas contra o 
governo da Bahia. 

O que nos"parec.e de qualquer forma signifi
cativo, no caso de projetas de irrigação como 
o de Brumado, é que se vislumbram através 
deles. em função dos resultados alcançados, 
possibilidades de reversão no quadro crônico 
de miséria da Região Nordeste, através da apli
cação criteriosa de recursos públicos. 

O Nordeste não precisa de esmolas, carida
de. O que necessitamos em nossa região são 
políticas setoríais cuidadosamente elabora
das, para atender nossas peculiaridades, e a 
aplicaçãO judiciosa dos recursos federais, que 
todos sabemos escassos, pata a g-eração- de 
mais e melhores empregos. (MWto bemf) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA-
DORES: . 

Nabor Júnior --Leopoldo Peres - Carlos 
De'Carli -"Aureo Mello - Almir Gabriel -
Carlos Patrocínio- Edison Lobão -Afonso 
Sancho- Gd Sabóia de Carvalho- Marcon
des Gadelha- Raimundo Lira -Jutahy Ma
galhães - Jamil Haddad - Nelson Carneiro 
- Itamar Franco - Mauro Borges - lram 
Saraiva- Pompeu de SOusa- Maurício Cor
rêa- Meira Filho- Roberto Campos- Lou
remberg Nunes Rocha - Mendes Canale -
Rachld Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Gomes Carvalho- Silvio Name -Jorge Bor
nhausen - Nelson Wedekin - Carlos Chia
relli -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a p.;~lavra, por 20 minutos, ao 
nobre Senador .Marcondes Gadelha. (Pausa.) 

S. EX" não está presente. 
Sobre_a mesa, comunicações que serão li

das.pelo Sr. 1?-5ecretário. 

São lidas as seguintes 

Excelentíssfmo Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência para, como Uder do Partido da Frente 
UberaJ no Senado, indicar o nobre Senador 
Edison Lobão para substituir o ilustre senador 
Lourival Baptista na Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a apurar as irregularidades 
e seus responsáveis pelas importações de ali
mentos por órgãos governamentais. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência meus protestos de elevada 
consideração e apreço. 

Cordialmente, - Senador Marcondes Ga
delha, Uder do Pfl. no Senado 

Brasília, 2g-de agOsto de 1989 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. EX' a indicação do Senador 

Sílvio Name para membro suplente da Cernis-

são Especial destinada a apresentar propo
sição legislativa regulando a competência pri
vativa do Senado disposta no art 52, V, VIl, 
VIIJ e IX da Constituição, em substituição ao 
Senador José Richa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
E'.x'" me~ protestos de conslderaçáo e elevado 
apreço. - Senador Fernando Henrique Car
doso, Uder do PSDB. 

Brasília, 29 de agosto de 1989 
Senhor Presidente, 
ComuniCo a V. ~RI indicação do Senador 

Sílvio Name para membro titular das Comis
sões de Assuntos EConômicos e de Serviços 
de Infra-Estrutura, em substituição ao Senador 
José Richa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex' meus protestos de consideração e elevado 
apreço. - Senador .Fernando Henrique Car
doso. Líder do PSDB. 

Brasília, 29 de agosto de 1989 
Senhor Presidente, 

Comunico_ a v: Ex' a indicação do Senador 
Silvio Name para membro suplente das Co
missões de Assuntos Socials, Relações Exte
riores e Defesa Nacional e do Distrito Federal, 
em substituição ao Senador José Richa. _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ext meus protestos de consideração e elevado 
apreço. - Senador F~rnando Henrique Car
doso, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Serão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. ]9 Secretário. 

São lidos os seguintes 

· REQOERJMENTO N• 443, DE 1989 

Requeremos urgência, nos tern:tos do art 
336, alínea b do Regimento Interno para a 
Mensagem n" 177, de 1989, relativa a pleho 
do Governo da União. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1989. 
- Edison _Lobão, Ronan Ji~ Jarbas Passa
/Úl/10, Fernando Henrique Cardoso. 

REQUEREMENJ'O N• 444, DE 1989 

Nos termos do art. 336. b, do Regimento 
Interno, requetéinos urgência para o Projeto 
de Lei do Distrito Federal no 39, de 1989, <iue
"dispõe sobre a politica salarial dos servidores 
cMs da Administração Direta, das autarquias 
e das fundações públicas do Distrito Federal 
e dá outras providências". 

Sala das Sessões. 29 de agosto de 1989. 
-Mário Jl1aia -Mauro Benevides- Div.aldo 
SUIU8gy- Leite Chaves -Fernando Henri
queOudoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esses requerimentos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II do 
Regimento Interno. 

O SR. _PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno úruc_o do Projeta 
de Lei do DF n9 26, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que dispõe so
bre a pofrtica ambiental do Distrito Fede
ral e dá outras providências. (Dependen
do de parecer da Comissão do Distrito 
Federal.) 

Solicito ao nobre Senador Po~Peu- d~ Sou
sa o parecer 'da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente: 

A função de Relator, neste caso, é uma in
grata missào. 

Trata-se de requerimento de urgência de 
wn projeto do Governo do Distrito Feder:ãl, 
de um projeto de 81 artigos, e do qual fui 
feho Relator na Comissão do Distrito Federal. 
Dei parecer favorável e, neste longo parecer 
favorável, alteramos 15 artigos, num total de 
22 ãLSpOsitivos emendados, nos quais, entre 
30 emendas apresentadas pelo Senador Mau
ricio Corrêa, 17 delas foram acolhidas na ínte
gra, 5 com subemendas do Relator, e rejeita
mos as outras. 

Sr. Presidente,-o projeto é de grã.nde com
Plexidade, "dispõe sobre a política ambiental 
no Distrito Federaf, e dá out:CaS-prOvidê!lcias", 
cria um órgão importantíssimo nesse sentido; 
e, pela sua enorme complexidade, vejo-me 
na contingência de ter que ler todo o parecer, 
para o que ocuparei um tempo enorine desta 
-sessão. Do contrário, o Senado estará nwna 
dificuldade ime11sa de votar um projeto que, 
a rigor não conhece, como também não toma
rá conhedmento do seu parecer. 

Entãc:i, Sr. Presidente, ou peço a benevo
lência deste Plenário para ouvir a leitura de 
vinte e tantas páginas do parecer ou, então 
me limito a ler as conclusões, e aí os Sena
dores conferem pelo que está no texto. Sendo 
assim serei absolutamente sumaríssimo. 

O SR. P~IDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Foram nwnerosas as emendas oferecidas. 
V. Bel' poderá manifestar-se sobre as emendas 
que mereC_eram parecer ravorável e Sobre 
aquelas que mereceram parecer contrário. E 
assim, o Plenário que tem os avulsos, acompa
nhará os esclarecimentos de V. Ex' e depois 
poderá discutir e votar a matéria. V. ~poáerá 
dizer quais as emendas oferecidas à ConUssão 
que foram acolhidas, as que foram rejeitadas 
e aquelas que, por acaso, receberam sube
mendas. 

O SR. POMPEUDESOUSA-São, real
mente, esses exageros de requererem urgên
cia urgentíssima para assuntos que podem 
e devem ser tratados com critério, com ponde
ração, com estudo com meditação, que nos 
levam a isso. Essa irresponsabüidade do Exe
cutivo é que precisa cessar, Sr. Presidente. 
Mas cumprirei a deterrnfnaçào de V. EX' 
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O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador, esclareço a V. Ex' que o 
projeto não está em urgência urgentíssima. 
Ele foi incluído na Ordem do Dia nos tennos 
do art. 4", in fine, apenas porque decorreu 
o prazo e ele entrou em urgência automática 
no Plenário. 

OSR- POMPEU DE SOUSA-Sem que 
sequer a COmissão do Distrito Federal, onde 
eu era Relator e não pude relatar, o tenha 
discutido. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Mas confiamos no alto espírito e no equilí
brio de V. Ex' 

O SR- POMPEU DE SOUSA- É a mi
nha preocupação com o critério que se deve 
adotar nas decisões desta Casa, Sr. Presidente. 

O parec_er conclui favoravelmente .eio pro
jeto e às emendas oferecidas perante a Comis
são, de n\)1 3, 4, 5, 7 a 9, 12, 14, 15, 20 a 
22, 26 a 30; com- Suberile"ndas de ~ 6, 11, 
13, 19 e 23; e contrariamente às 5n_endas 
r>" I, 2, !O, 16, 17, 18,24 e 25. __ _ _ _ 

Vou ler a justificativa da aceitação ou da 
rejeição das emendas. É o máximo que se 
pode fazer no mínimo de tempo de que se 
dispõe. 

Parecer das Emendas rejeitadas: n"' 1 -
o texto satisfaz de maneira mais sintética o 
objetivo almejado pela Emenda; n9 2- o ter~ 
mo utilizado no projeto é adequado, visto que 
é parte da qualificação gradativa, seletiva e 
priorizada, indicativa de um processo ao longo 
do tempo não conjuntural; no 1 O- a emenda 
propõe dispositivo inconstituciOnal, que fere 
o inciso XXVI do art. 22 Oa Constituição Fede~ 
ral; emendas de 16 a 18 - a preocupação 
expressa pelas emendas está no texto do pro~ 
jeto; portanto, são redundantes essas emen
das, Sr. Presidente; Emenda J19 17- a altera
ção proposta sugere a existência de um impe
dimento que não se configura no texto. A lo_ca
lização dos citados equipamentos na zona ru
ral não está coibida. Ao contrário, sua explici
tação pode gerar interpretação de dever passí
vel de distorções, como a instalação em lotea
mentos de luxo, por exemplo, às expensas 
do Governo, sem a devida prioridade. Emenda 
n"' 24: a justificação da Emenda pretende que 
o aumento proposto amplie os espaços de 
participação da sodedade organizada. Enten
demos que as outras entidades alinhadas no 
Inciso V do § 2"' do art. 41 também repre
sentam a comunidade, motivo pelo qual, a 
atender a Emenda, estaríamos estabelecendo 
critérios diferenciados e indesejáveis. 

Emenda n9 25: entendemos que a emenda 
do representante do lbama não cria depen
dência; ao contrário, estabelece intercâmbio 
permanente e ativo entre a instância federal 
eadoDF. -

Pareceres das emen?as acolhidas parcial-
mente. · 

Emenda n" 16: reiteramos a qualificação 
.. energéticas", por entendermos ser_ela restri
tiva e impedir que a autorização abranja, por 
exemplo, reflorestamento .com espécies frutí-

feras, .como é o caso das plantações_ de man
gueiras feitas pelo Proflora. 

Emenda n" 11: reduzimos· o prazo mínimo 
de convocação de audiência pública previsto 
na emenda, de 30 para 15 dias, almejando 
alcançar maior dinâmica e agilidade do pro-
ceSSO. · 

Emenda n~ 13: dilatamos o prazo do registro 
de atividade previsto na emenda de 180 para 
360 dias,· terido em vista o grande volume 
de trabaJho que esta nmma deverá gerar. 

Emenda n9 1 ~:o cuidado recomendado pe
la emenda é procedente e envolve matéria 
da maior relevância. EntendemOs que, quan
do não existir estação de tratamento, não deve 
haver em nenhuma hipótese rede de esgoto, 
uma· Vez que isso permite a concentração de 
todo o efe_fto danoso, com o lançamento da 
carga poluidora num só ponto, num curso 
d"água ou _f!O lago. 

A emenda, contudo, ao propor a fórmula 
de rede coletora de esgoto ou estações de 
tratamento, abre um flanco contra suas pró
prias intenções, pois permite interpretar que 
possar existir rede sem estação ·de tratamento, 
o .que é altamente indesejável. 

Esta hipótese, a nosso ver, deve ~r.descar
tada de maneira insofismável, motivo pelo 
qual propomos que, ao invés de modificar o 
parágrafo único, ele ~a renumerado para § 
1" e acrescente-se um § 2'~, estabelecendo 
proibição para a solução danosa que a emen
da quer evita;r. 

·A Emenda n9 23, Submenda do relator, é 
de caráter meramente redacional, para adap
tar o inciso à tenninologia empregada para 
os demais no mesmo parágrafo. 

Portanto, Sr. Presidente, é este o parecer 
e o voto com relação à.s emendas rejeitadéls 
e aceitas parcialmente. 

Pergunto a V. ~ e ao Plenário se leio a 
parte final do voto, que coinpreende a matéria 
aceita, com as modificações. Parece-me des
necessário fazê-lo, de vez que ocupada a leitu
ra, seguramente, de mais 6 páginas, Sr. Presi
dente. 

Estamos numa contingência terrível, por
que essas coisas nos atropelam, atropelam 
ao Senado. É um assunto que realmente pre
cisava ser estudado e não o foi. Na verdade, 
sequer foi discutido na Coffiissão do Distrito 
Federal. Eu era. o Relator, mas não tive sequer 
a oportunidade de .relatâ-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sr. Seriado r Poin.peu· de Sousa, V. Ex" termi
nou o relatório e concluiu pela apresentação 
das demais emendas? 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. senador 
Pompeu de Sousa, V. Ex" terminou a leitura 
de seu parecer? 

O SR. PRESifiEI'ItE (Nelson Carneiro) 
- Nobre Senador Pompeu de Sousa, V. Ex' 
deve con<;luir dando o seu parecer sobre as 
emendas que mereceram parecer favorável. 
O parecer que V. ~ profedu não é, por en
quanto, objeto de discussão. 

O SR. POMPEU DE SOCISA- Eu vou 
ler, então, o texto- o que foi aceito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex' pode enumerar as emendas com 
parecer favorável. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Tem a palavra o nobre Senador Ronan 
Tito, como Uder. 

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Co
mo Uder.Sem revisâo do orador.)- Sr .. P.resi~ 
dente, é para dirimir uma dúvida - pedida 
a V. EX" que afrOOtãSSemos, até por um segun
do, o nosso Regimento. Acontece que a maté
ria é verdadeiramente controversa, e, consul
tando todos os Companheiros, os nobres Pa
. res que querem meditar-um pouco sobre o 
assunto, devo pedir um adiamento de apiecia
çáo da mãtéria por 24 horaS, que é o mínimo 
de prazo para que o Presidente da Comissão 
do Distrito Federal, Senador Mauro Benevides, 
possa sentar~se com o Senador Pompeu d€
Sousa e estudarem aqw1o que deve s~ apro
vado. 

Então, peço a V. ~. Si-. Presidente, em no
me da liderança do PMDB, o adiamento por 
24 horas, da apreciação desta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esclareço a V. Ex;' que terei muito prazer 
de atender o pedido de v. Ex' s-e assim aeddJr 
o Plenário. Mas a Resolução n"' 157/88, -no 
seu art 4~> diz: 

"O Governador poderá solicitar urgên
cia para apreciação de projeto de sua ini
ciativé), devendo o Senado apreciá-lo no 
prazo de 45 dias, contados do seu recebi
mento. Findo esse prazo, ·será o projeto 
incluído em ·oraem do Dia, com prefe
rência sobre....as outras matérias e c.om 
a tramitação previstã para o caso do art 
371, 'b", do Regimento Interno do Sena
do Federal, vedado o seu adiamento ou 
a sua inversão na pauta, ficando sobres
tada a tramitação das demais matérias 
até que se ultime a sua apreciação." 

Evidentemente que são as matérias relativas 
ao GOverno do Distrito Federai. De modo que 
queda ler o dispositivo antes que o Plenádo 
opinasse sobre a solicitação de V. Ex~ pelo 
Plenário, a matéria ficará sobrestada, e todos 
os outros projetos que digam respeito ao Dis
trito Federai ficarão igualmente sobrestados. 

O SR. RONAN lTTO - Sr. Presidente, 
como dizem os advogados data venia, depois 
que se fala data venia pode-seJalar um dispa-
rate, não é as·sím? - ·· ~ ·-

Depois desse data venía, Sr. Presidente, eu 
queria dizer que esta Casa tem dupla missão: 
a de ser Senado da República e de Câmaia 
dos Vereadores do Distrito Federal. Devo até 
dizer que essa segunda pçute é.bastante peno
sa. Se não abrirmos o olho e nos policiarmos, 
trabalharemos muito mais para o Distrito Fe
deral do que para o resto do Brasi~ por causa 



4330 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Agosto d~. 1989 _ 

do lobby, que é local Porém, neste momento 
tenho a impressão que consideraremos essa 
regra apenas no que tange a assuntos do Dis~ 
trito Federal 

Então, se V~ Ex' permitir, eu gostaria de pedir 
ao Plenário voltássemos o adiamento da apre
ciaç~o da matéria por 24 horas, a fim de estu
darmos o assunto. 

O Sr. Maurício CoJTêa - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O Sr. Mauro Bene:vides -Sr. Presidente, 
peço a palavra para prestar um esdarecimen
to, como Presidente da Comissão do Distrito 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Eu gostaria de esdafecer qUe o nobre Se
nador Maurício Corrêa havia pedido anterior
mente a palavra, e procuro atender às solicita
ções pela ordem. Depois V. Ex~ dará os escla
recimentos na qualidade de Presidente da Co
missão do Distrito Federal inclusive que po
dem ser úteis depois da intervenção do Sena
dor Mauricio Corrêa. 

O SR. MAURICIO CORREA (PDT -
DF.) - Para esclarecimento sem revisão do 
orador Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eu me permitiria apenas ponderar ao nobre 
Senador Ronan Tito a respeito do projeto em 
discussão. 

T rata~se de medida da mais alta importân~ 
cia para a vida ambiental do Distrito Federal. 
Dir~se~á: mas não conhecemos o projeto É 
verdade, porque está sendo discutido em regi
me de urgência. 

Se a minha palavra puder merecer alguma 
fé, eu diria que o projeto é excelente, inclusive 
porque o próprio Relator acolhe 17 emendas 
das que apresentei, todas visando aperfeiçoar 
o texto, ainda mais 5 emendas que S. Ex• 
transformou em subemendas. 

A questão grave, Sr. üder do PMDB, é que 
temos hoje, em regime de urgência, para ser 
votada, uma mensagem do Governo que vai 
beneficiar 15 mil modestos funcionários do 
Distrito Federal. 

O eminente Presidente da Coril.issão do Dis
trito Federal havia solicitado qUe concordás
semos com a tramitação em regime de urgên
cia, sem passar pelas formalidades da Comis
são. Eu, Represeritante da oposição, manifes~ 
tei anuência com relação à preocupação do 
Presidente da Comissão do Distrito Federal. 

56 que ponderaria a V. Ex" que, tendo em 
vista a norma explícita da Resolução n" 157, 
de 1988, votássemos isto, para abrir espaço 
para se apreciar esse adiantamento que o Go
verno está dando para modestos funcionários 
do DistritO Federal. 

Reitero que o projeto original do Governo 
é bom, não há problema nenhum quanto à 
sua redação. 

Era o que tinha a esclarecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~ 
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para esclarecimento sem revisão do ora
dor. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo esclarecer que, em relação a esta 
matéria, objeto de deliberação do Senado Fe~ 
dera! na tarde de hoje, a Comissão do Distrito 
Federal foi convocada às 11 hc;>ras, para apre~ 
ciar esta importante proposição, a qual foram 
apresentadas todas emendas mencionadas 
pelo Senador Pompeu de Sousa. 

O Governador do Dtstrito Federal, utilizando 
a prerrogativa que lhe é franqueada pela Reso
lução no:> 157, de 1988; entendeu de invocar, 
pela relevância e urgência dessa proposição, 
o rito regimental da urgência. 

Ora, Sr. Presiderite; hoje pela manhã reu
niam-se s!ffiul~neamente, várias_ Comissões_ 
desta Casa: a COmissão -da Dívida EXterna, 
a Comissão de Assuntos Económicos, enfrm, 
erain váriOs os Órgãos Técnicos Permanentes 
e Comissões do Congresso Nacional que se 
reuniam na mesma hora. Por isso não me 
foi possível, a nível de Comissão do Distrito 
Federal, obter o quorum indispensável que 
justitíficaria a apreciação-dessa matéria. 

Alérn_ diSSQ a Comissão só s~ advertiu da_ 
invocaçã_o_ da urgência pelo Governador do 
DistritO Federal praticamente ao meio-dia de 
hoje, porquanto na comunicação entre a Mesa 
e a Comissão não ficou explíticó esse dispo
sitivo referente à urgência. Daí por que não 
nos foi possível realizar na manhã de hoje a 
reun!âo convocada para às 11 horas, quando 
essa matéria terla" sído apreciada e neste mo
mento inexistiria o impasse suscitado pelo 
eminente Uder Ronan Tito. 

Eu me permitira dizer a V. EX, Sr. Presidente, 
que, as nossas galerias lotadas e a tribuna 
de honra também, a grande expectativa é na 
tarde de hoje no sentido de que o Senado 
Federal vote, improrrogavelmente, hoje, a 
mensagem do Sr. Governador Joaquim Roriz 
que- assegura aumento de salários aos servi~ 
dores do Distrito Federal, da administração 
direta e da administração autárquica. 

Ê matéria que tem sido negociada a nível 
político com todos os escalões do Executivo 
e no êmbito do Legislativo, na b-usca de uma 
solução que permita também o compromisso, 
já aSsumido pelo Uder Ronan Tito, de que 
uma das categorias, no caso os assistentes 
jurídicos, marginalizada nesse processo de au
mento, seria favorecida com uma mensagem 
autónoma, já que essa é a palavra do Gover
nador Joaquim Roriz, que amanhã receberá 
uma comissão dos Interessados e dirimirá to
das _as dúvidas suscitadas em relação a esta 
matéria. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, às 11 horas 
da noite, o Governador Joaquim Roriz, numa 
demonstração de preocupação com os acon
tecimentos que-Se verificariam hoje no Plená~ 
rio do Senado Federal, a mim teve a gentileza 
de fa:t.er uma comunicação tranqüilizadora, já 
que também ao Uder Ronan Tito ftzera idên
tica comunicação. Era nO sentido de que os 
assisteri.tes jurídicos, que se favoreceriam por 
uma emenda do Senador Mário Maia, pode
riam ficar abso!utamente tranqüilos de que 
na discussão a se processar amanhã estariam 
fixadas as normas que disciplinariam a con~ 
cesSão do seu aumento, sem que necessa~ 

damente fóssemos compelidos hoje a acolher 
a emenda do Senador Mário Maia. Essa emen~ 
da, sim, dentro de outros parâmetros que 
igualmente possam acolher as postulações 
dos assistentes jurídicos numa mensagem au
tónoma, essa pretensão seria examinada pelo 
Poder Executivo e certamente seria chance
lada Pelo Senado Federal. 

Então, a grande expectativa de hoje é a de 
que votemos essa proposição, porque cam 
isso permitiríamos que já a Secretaria de Ad
ministração diligenciasse, com a maior urgên~ 
cia, a elaboração ·das folhas de pagamento, 
para que ainda esta semana, possivelmente, 
os servidores do Distrito Federal possam favo~ 
recer-se com essa melhoria. 

Dai por que solicito a clarividência, a lucidez 
e, sobretudo, a extraordinária sensibilidade de 
V. Eic', que procurasse compatibiliZar a rigidez 
da letra regimental expressa pela Resolução 
n" 157, de 1988, com a proposta do.Senãdor 
Ronan Tito i é a priffieíf-ã alternativa. A segunda 
alternativa - se V. Ex!' entendesse que esSa 
compatibilização não seria possível -, apela~ 
ríamos para o Senador Ronan Tito, no sentido 
de que votássemos a proposição referente ao 
meio ambieilte e desta rorma, pudéssemos, 
dentro de alguns instantes, atender a esse an
seio e a essa ·aspiração, justos e legítimos, 
de mais de dez mil servidores do Distrito Fede~ 
ral que estão necessitando desse aumento de 
salário; aumento que esperamos, com a nOSSa 
interferência pessoal e em nome dos 21 inte~ 
grantes da Comissão, seja pago com a maior 
urgência, sem a menor tardança, pelos setores 
competentes do Distrito Federal. 

É este o apelo, Sr. Presidente; ou V. Ex'
compatibiliza com a Resolução n~ 175, de 
1988, ou o nobre senador Ronan Tito, nurri 
gesto também de sensibilidade, retiraria o seu 
pleito, para que se encontrasse uma forma 
regimental capaz de permitir a votação, agora, 
do aumento dos dez mil servidores do GDF. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Fazendo soar a campainha) -A Mesa pede 
a compreensão dos assistentes. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Preslden~ 
te, peço a ·palavra, não pãra uma questão de 
ordem, mas sim pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre 5_enador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Pela ordem)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Não sei se a ordem maior é a do beneficiário 
que vai surgir pela palavra do Senador Mau~ 
ri cio Correa ou pela palavra do Senador Mauro 
Benevides, para saber a quem é que os 1 O 
mil servidores devem bater palmas, porque 
estou melo confuso em relação à prioddade. 

Gostaria de chamãr a atenção apenas, <:!m 
relação à proposta do Senad_or, nobre Líder 
® PMDB. · 

Nunca fiz obstrução aqui na Casa, :ao con~ 
trário, quando líder da Maioria, a obstrução 
cabia à Minoria. Mas poderia pedir, hoje, vertff-
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cação de quorum e, provavelmente, essa ur
gência toda não seria atingida, porque me 
considero, realmente, incapacitado de votar 
a matéria como está, especialmente depois 
do parecer__do Relator, especialmente depois, 
porque devia ser aquele que mais me esdare
ceria e foi o que menos rne esclareceu~ porque 
S. EJc!' mesmo é que diz_ que não está em 
condições de esclare_cer. 

Ora, se pedisse hoje verificação, provavel
mente também os 1 o mn funcionários sedam 
prejudicados, então não vou pedir verifiCação, 
Sr. Presidente. voto a __ rr\ª-té:ria, e prefiro que 
se vote já a matéria, em vez de se fazer mais 
um adiamento, porque o adiamento vai ferir 
diretamente a resolução que V. Ext acabou 
de ler. 

Não sei como, nesse_ momento, o P_lenário 
terá força para, votando a proposta em aten
ção ao-Senador Líder do PMDB, alterar a mClté
ria, porque veja V. Ex': há coisas aqui, diz o 
Senador Mauricio Correa, principalmente mui
tas das suas .emendas, que são sempre emen
das muito inteligentes e cabíveis, foram apro
vadas, que o projeto é muito bom, o que já 
me dá uma certa alegria de ver que ele con
corda com o projeto do Goy~m.açlor Roriz. EQ.: 
tão o Senador Mauro_ Benevi.des já não precisa 
fazer a defesa do Governador Roriz. ~-s há 
aqui coisas assim, por exemplo: punições que 
serão dadas, como, entre elas, emitir ou des
pejar efluentes ou re$iduos~ sQlidos, líquidos 
ou gasosos. causadores de __ d~radação am
biental, em des_acordo_com o estabelecimento 
e a legislatção e normas complementares; não 
as conheço. Causar poluição de qualquer na
tureza que possa trazer danos à saúde ou 
ameaçar o bem-estar· do individuo_ou coletivi
dade; de qualquer naturez@, repito. 

Estamos na CPI da_ Amazônia verificando, 
por exemplo, o problema da emissão do C02 

na atmosfera, que seria uma coisa- se toma
da ao pé da letra - que inviabilizaria o Jexto. 

No entanto, não sei quais as emendas que 
foram apresentadas. S6 ouvi o Sc.._Relªf.Qr_ di
zer: "A emenda é inconstitucional". Mas eu 
não conheço ª- emenc:;lp.. Mesmo em matéria 
urgente temos que conhecê-la e saber o que 
estamos votando. 

Então, o _meu parecer, pelo meu pequeno 
Partido, por mim, pode ser que a metade_ da 
minha Bancada discorde, que é o Senador 
Roberto Campos, é que o nobre Ude( do 
PMDB, a quem tenho seguido muito, a rebo
que, abandone a idéia do adiamento, porque 
será um problema para V. Ex" Será um proble-
ma de abrir precedentes contra a resolução 
que está dentro do Regimento. É urna adver
tência que eu me permito fazer humildemente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carpeiro) 
-A Mesa cumprirá a resolução. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obri@ldo a V. EX' 

O Sr. Marcondes Gadelhá ...:... Sr; Presi
dente, peço a pa1avra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador .Mar
condes Gadelha. 

. O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Pela ordem. Sem revisão do orador) 
-Sr. Presidente, creio que assiste inteira raZão 
ao nobre Senador Ronan Tito, agora secun
dado pelo eminente Uder do PDS, Senador 
Jarbas Passarinho, de que .esta Casa não se 
sente suficientemente instruída para votar, pe
lo menos no _que diz respeito às emendas rela
tadªs. pelo nobre Senador Pompeu de Sousa. 

Sr. Presidente, esse texto tem 81 artigos e 
o Senador Pompeu de Sousa fala em pelo 
menos 30 emendas_ só Ue autoria do nobre 
SenadOr Maurício Corrêa, o que quer dízer 
que houve alteração, a grosso mo_do, em pelo 
menos 40% deste texto que o nobre Senador 
Mauricio CQriêa_, autor das _.emendas, consi
dera muito _bom. 

EStamos também diante de wn problema 
sodal e humano suscitado pela necessidade 
urgente de aprovarmos o aumento de çerca 
de dez mil.ft.m<:ionârios do Distrito Federal. 

Sr. Presidente, <:reio que é possível propor 
_uma s_oluçã_o conciliatória, ou· duas alterna
tivas, para qUe venhamos a satisfazer, a aten
der_ ambas as partes. 

A prime[ra proposta, Sr. Presidente, que fa
ço, a primeira alternativa, já que o nobre Sena
dor Mauricio Corrê_a, autor ·das emendas, con
sidera o texto_ muito bom, e a palavra abalizada 
do nobre Senador Jarbas Passarinho respaJda 
esse perito de vista - em. tod~ a_ Casa há 
um consenso nobre a natureza, a qualidade, 
a valia deste documento -, a primetra pro
posta, Sr. Presidente, era no sentido de que 
o autor declinasse das emendas, que o nobre 
Senador Pompeu de Sousa acolhesse esta su
gestão, esta idéia, e pudéssemos votar o texto 
sem as emendas. 

_A ·segunda proposta, se o nobre Senador 
Mauricio Corrêa não conCordar com a idéia 
da votaç_ão_ sem_ as emendas. retiraremos a 
urgência com relaçãó à votação do aumento 
para osJuncíonários, com o compromisso de 
reapresentar para votação amanhã. (Manifes
tação contrária das galerias) 

Nesse caso, pelo ar de desencanto das gale
rias, faço um apelo ao Senador Maurício Cor
rêa, que_ acolha a primeira proposição e vote
mos ·sem -as emendas, para que possamos 
votar, também o aumento dos funcionários. 

O SR-: PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa tem _uma s-olução que deve atender 
a todos os interesses: aceita o adiamento da 
votação d~sta matéria para amanhã e realiza 
uma sessao-extraordinária, após esta, a fim 
de votar, na Ofdem do Dia, a matéria relativa 
ao funcionalismo do Distrito Federal. Assim, 
hoje, _ dar-se-á a vota_ção das duas matérias. 
SuSpende-se a votaçãO e,-acabada eSta ses
são, será realizada uma segunda, quando, por 
um pedido de urgência das lideranças, se 
apreciar o pedido que atende aos -interesSes 
dos funcionários do Distrito Federal e, assim, 
tod_o_s sairão daqui, hoje, satisfeitos- os que 
estão contra e os que estão a favor, ... 

()_Sr. Mauftclo C91Têa- Sr. PresideQ.te, 
é uma decisão salomônica. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-:-::::-_ ... s_em que se fira .a disposição regimental 
porque o- que o nObre Senador Jarbas Passa
rinho acentuou é que há dúvidas, inclusive, 
sobre se é possível, dentro deste texto, criar 
sanções penais que fazem parte do Código 
Penal. 

Portanto, é uma alegação da maior rele~ 
vância. 

Podíamos_acolher o requerimento do nobre 
Senador Ronan Tito- não votarfamos nenhu
ma matéria do Distrito Federal nesta _se:ssã._o 
Ordinária, e, na sessão seguinte, nu·ma sessão 
extraordinária, votariamos a urgência reque
rida. Seria apenas demorar uma hora, ou duas 
horas, e resolveríamos o problema, 

Se todos estão de acordo, é e$_ a decls_ãQ. 
da Mesa. 

O Sr. Jarbas Passarinho-A Presidência 
merece palmas. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro) 
- Retirado o item l, da pauta, o i~em 2 tam
bém o é, porque diz respeito ao Distrito Fe
deral. 

É o seguinte o item retirad~ da pauta 

2 

PROJETO DE LEI DO DF N• 34. DE 1989 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art 172, 11, d, combinado 
com o art. 375, V, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 34, de 1989, de iniciativa 
dO Governador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a regularização ou descons
tituição de paf1amentos urbanOs implan
tados no _território do Distrito Federal, sob 
a forma de lOteamentos ou condomínios, 
tendo 
PA.~CER, proferido em Plenário, da 
-Comissão do Distrito Federal, favo

rável ao projeto, com 3 emendas que 
apresenta e subemenda à Enienda de no 
1, do Senador Pompeu de Sousa, apre~ 
sentada perante a Comissão. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Votação, em turno único, dO Requeri-
-- -menta n? 412, de 1989, do Senador Leu

rival Baptista, solicitando, nos termos re~ 
gimentais, a transcrição nos Anais do Se
nado Federal, do pronunciamento do Se
nhor Presid_ente da República, no Paládo 
do Planalto, durante a sessão _sole_o_e __ d_e 
instalação da Comissão ConStitucional 
do Centenário da República, no último 
dia 11 de agosto. 

Em votação o requerimento. 
Os "Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permane<::er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, será feita a trans-

crição solicitada. 

. É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicítada. 
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PRO!YUIYCIAMENTO 00 PRESIOEJ'i
TE JOSÉ S/<R!YEY IYA SESSÃO SOLE--
IYE DE l!YSTAIAÇÃO DA COMISSÃO 
CO!YSTTTUCIOIYAL DO CENTEIYÁR/0 
DA REPÚBlJCA. PALÁCIO DO PIAIYAL-
TO, 11-8-89. _ -

Senhoras e Senhores, 
Agradeço aos membros da Comissão 

Constituclonal do Centenário da República, 
criada pelo artigo 63 das Disposições Consti
tucionais Transitórias para Comemorar o Cen
tenário da República e da primeira Constitui
ção republicana, o honroso convite para pre-
sidir esta sessão solene. 

Agradeço as generosas e sábias palavras 
aqui proferidas pelo Senador Nelson Carneiro, 
e assinalo a presença dos membros dos Três 
Poderes. na sede do Governo da República, 
simbolizando a unidade determinada pela 
Constituição Federal, e a presença dos Minis
tros da Cultura da América Latina e do Cãrlbe, 
que se encontram reunidos nesta Capital -
patrimônfo da humanidade-. a fim de discu
tir e buscar caminhos para maior integração 
cultura do Continente. 

Assinalo finalmente que, por uma feliz coin
cidênda, há 162 anos fundavain-se os cursos 
jurídicos no Brasil. 

Embora aparentemente desconexas, são 
estas duas efemérides ligadas pelo fato de que, 
sem as elites jurídicas formadas em Olinda 
e São Paulo, não teríamos a República, episó
dio dos mais complexos da nossa história. 

Grandes datas são momentos de reflexão 
e de extímulo. Ensejam a movimentação da 
ilteUgência do Pais- professoras, jornalistas, 
autorfdades, cidadãos e sociedade em geral 
-no sentido de repensar, de refazer sua visão 
sobre o passado e o presente, no processo 
incessante que define um pais em busca de 
sua identidade e do seu futuro. 

Ao se completarem, ~m_ 15 de_ novembro 
de 1989, os cem anos da Proclamação da 
República, a sociedade brasileira estará, neM 
cessariamente, voltada para o significado des
ta data. 

No qua'dro de um processo -democrático, 
no qual o exercido da ddadanla pressupõe 
a consciência da identidade histórica nacional, 
as comemorações relativas ao Centenário da 
República deverão estar associadas ao conheM 
cimento de tudo que contribua para maior 
compree~o do próprio significado da Repú
blica para a História e para o Brasil. As come
morações têm, portanto, um duplo papel: o 
de aprofundar e difundir o conhecimento his
tórico e, nesta medida, redescobrir o que so
mos. 

A criação da República no Brasil, como dis
se, é um fato complexo. Ele não po-de circuns
crever-se à proclamação de 15 de novembro, 
devendo ser interpretado como um lento pro
cesso histórico, idéia nascida nos corações 
de patriotas de vários cantos do território na
clonai. lnconfidentes em Minas Gerais, douto
res e padres que fiZeram as revoluções per
nambucanas de 1817 e 1824- já prenun
cíadas por Bernardo Vieira de Melo, em Olinda 

Balaios no Maranhão, Cabanas no Pará, -

Sabinos na Bahia, convencionais de ltu, Farra
pos do Rio Grande e de Santa Catarina. 
- Foi certamente pensado na importância 
't:Je~s elites jurfdicas e políticas que o querido 
P8dre Antônio_ Vieira afirmo_u, no sermão da 
Epifania, ser a República "o espelho dos que 
a governam". 

TemoS--também a com-emorar o Bicente
nário Cla Inconfidência Mineira ,_ na verdade 
iniciada em dezembro de 1788 e encerrada 
com a exeCução de Tiradentes em 1792. A 
importâricla da cOnjuração é imensa. A união 
do sentimento popular e do anseio das elites, 
expressos na frase de Tiradentes: "Trabalhar 
para todos, e o próprio ideal republicano inse
rem o Brasil na grande aventura histórica do 
final do século XVID, junto com a Revogação 
francesa e a Revolução Americana, de criação 
do mundo contemporâneo, que busca liber~ 
dade e justiça social. __ 

Oiefe do Poder Executivo, procurei come
morar o C:en~ll_ário da República e o Bicente
nário da Inconfidência de modo anti-retórico. 
Enfrentei um dos mais graves problemas da 
historiografia republicana, que é o dos arqui
vos dos Presidentes. Criei no ano passado, 
sob a coordenação de minha Assessoria Espe-
ci~.L 9 Programa Nacional do Centenário da 
República e Bicentenário da Inconfidência, 
agora transformado em Secretaria Executiva 
da Comissão Cortstitucional, voltada para a 
preservação da memória nacional. Tudo na 
convicção de que a pres_eiVação, organização 
e consulta de documentos arquivfsticos e bi
bliográficos, museológicos e audic:JVisuais, 
constituem: a maneira mais eficaz e perma
nente de comemorannos episódios históricos 
da Inconfidência e a República, exercendo o 
grande direito dos cidadãos. que é o de conhe
cer o seu passado e sua memória, para melhor 
poder decidir o seu futuro. 

Apraz-me, por isso, assinalar no artigo 63 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias o parágrafo que determina a promo
ção de estudos, debates e avaliação sobre a 
evolução politica, saciai, econômica e cultural 
do Brasil. 

Sinal de que _os Poderes da República s_e 
irmanam para comemorá-la de modo mais 
significativo. Tenho, por isso, a grande satisfa
ção de anunciar que, por solicitação da Comis
são Constitucional do Centenário, estou en
viando ao Congresso pedido de recursos para 
a realizaçao de um programa inicial que inclui 
a recuperação do Museu da República, a Casa 
de Deodoro, o Palácio do Itamarati e a preser
vação de outros itens do património histórico 
e decumental. AJém disso, a elaboração e pu
blicação a ser feita do primeiro e monumental 
guia de arquivos, bibliotecas e museus brasi
leiros, trabalho proposto pelo Arqyivo Nacio-
nal, pelas CNPq e pelas fundações nacionais 
promemória e proleitura. Prevê-se também a 
orga_n~çã_o da grande exposição ljeb"ato do 
Brasil, a cargos do CNPq, universidades e cen
trOs de pesquisa histórica, uma exposição ao 
mesmo tempo arquivística, bibliográfica e mu
seológica, que mostre_ aos brasileiros de hoje 
o que foi, o que é e o que pOdem vir a ser 
nossas ciências, letras, artes, indústria,. tecno-
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logia, cultura, forças armadas, vida social, 
meio ambiente. 

Será a oportuna repetição, cerca de um sé
culo depois, do extraordinário esforço de Ra
miz Gaivão, Capristano de Abreu e outros, na 
grande exposição de História do Brasil de 
1880, que eiitre OutrOs -tantOs rriéritoS. cOrriO 
o de reunir 20 mil documentos, teve o de 
encontrar a História do Brasil de Frei Vicente 
do Salvador. 

Deverá também deter-se nas realizações 
mais recentes do País, de forma a, diante de 
uma perspectiva histórica, despertar um senti
mento -de esperança e de certeza no futuro 
da nossa grande pátria. 

Finalmente, prevê-s'e a publicação de livros 
de interesse histórico, seminários, pescl_uisas 
e monografias, a cargos do Ministério da Cul
tura e do CNPq. 

Mas essas são apenas as iniciativas do Go
verno, voltadas para aquilO Que é mais essen
cial. 

A elas deverão juntar~se todas as propostas 
da iniciativa privada e da sociedade e do povo 
em geral, e serão viabilizadas aquelas que fo
rem julgadas adequadas, dentro do principio 
de -preservaÇão da memória e reflexão sobre 
o-futuro, através da concessão do uso da mar
ca das comemorações, cuja escolha está sen
do feita em concurso aberto a todos os cida
dãos. 

Senhoras e Senhores, 
Vali-me sempre da lição de Odylo Costa, 

filho, de que uma nação s_e faz com poetas 
e_ heróis, para acrescentar historiadores e potí
ticos. Historiadores para pensarem no passa
do, os poetas para sonharem com o futuro, 
os políticos para fazerem o presente. 

As comemorações do Centenário ensejam 
um momento de reflexão sobre o nosso futuro 
político, sobre o que quererh para o nosso 
País. 

Mas a maior de todas as comemorações, 
a que impecavelmente representa o caminho 
dos cem anos republicanos, é sem dúvida ter
mos a certeza que neste ano, ao comemo
rarmos o Centenário da República, damos a 
imagem e símbolo da prática dos ideais repu
blicanos, aqui na harmonia dos Poderes e, 
sobrebJdo, o exemplo de que fizemos do Bra
sU, nestes cem anos, uma grande democracia 
e uma grande sociedade democrática. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Etnendã à Constituição n? 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros: Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. 14, para desincompatibilização __ do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de !989, 
-da Comissão Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa. 
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A matéria, para ser colocada em votação, 
exige o quorum especial de 3/5 da compo
sição da Casa. 

Terido em vista tratar-se da proposta de 
emenda à Constituição, como há na Casa 42 
Srs. Senadores, a votação da matéria ficã adia
da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item5: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto 
de Lei da Câmara n'~ 76, de 1988 (n9 
844/88, na Casa de origem), que altera 
dispositivo da Lei n9 6265, de 19 de no
vembro de 1975, que dtspõe sobre o ensi
no no Exército, tendo 

PARECERES, sob nQS 153 e 154, de 
1989, das Comissões 
-de Relações Exteriores ti D~fesa Na

cional, favorável ao projeto e contrário à 
emenda apresentada perante a Comis
são, como voto vencido do Senador Jamil 
Haddad; e 

-de Educaç§o (em audiência), filvo
rável, nos termos de substitutivo que ofe~ 
rece. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a 
emenda apresentada perante a Comissão de 
Constituição, Justi·ça. e Cidadania, por ter rece
bido, desse Órgão Técnico, parecer contrário, 
não será objeto de discussão e votação. 

Passa~se à discussão do projeto e do substi
tutivo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem prefe
rência regimental. 

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

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o 
projeto. 

A matéria vai à Comissão Diretora, a fim 
de ser redigido o vencido, para o turno suple
mentar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

(TEXTO FINAL APROVADO 
PElA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO) 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N• 76, DE I 988 

Altera dispositivos da Lei n9 6265, de 
19 de novembro de 1975, qi.Je dispõe 
sobre o ensino no Exército. 

O Congresso NaciOnal decreta: 

Art. 19 O arl 29 da 'Lei n9 6.265, de 19 
de novembro de 1975, que disp6e sobre o 
ensino no Exército, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 19 .......................... ·---·-···----
Art 29 O Exército poderá ffiinistrar, 

também, ensino destinado a habilitar can
didatos à matrícula em suas escolas de 
preparação e de formação de oficiais e 
ensino assistencial, de conformidade 
com o disposto na regulamentação desta 
lei." 

Art. 29 --Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n'~ 24, de 1989 (n9 
2.123/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a gratificação extr~ordir:Jária dos 
servidores do Tribunaf de Contas da 
União e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• !58, de 1989, da Co
missão 

-de Constituição~ Justiça e Gdada
nia, pela constitucionalidade e jurididda
àe. 

Em discussão o projeto, em turno- único. 
(Pausa.) 

Não havendo querO peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

I:: o seguinte o projeto ãprovado; 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 24, DE 1989 

(N9 2.123/89, na Casa de origem} 

De iniciativa do Tribunal de Contas da União) 

Dispõe sabre a Gratificação Extraordi
nária dos Servidores do Tribunal de Con
tas da anião e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 19 Fica instituída a gratificação ex

traordinária d.os servidores d.o_ quadro e da 
tabela permanentes da secretariã geral do Tri
bunal de Contas da União, até o limite de 
170% (cento setenta por cento) sobre os valo
res respectivos padrões ou referências, na 
conformidade de critérios estabelecidos em 
resolução do tri.b1,.mal. _ 

Parágrafo único. Não se beneficiarão do 
disposto neste artigo os funcionários ocupan~ 
tes de cargos de analista de fmanças e controle 
externo do quadro permanente da secretaria 
de empregos de sua tabela de especialistas 
contratados. 

Art 29 Somente se concederá a_ gratifica
ção extraordinária a aos funcionários no efeti
vo exerCício, no tribunal, dos respectivos car
gos ou empregos. 

Parágrafo único. ___ Considerar-se-ão como 
de efetivo exercício para os fins deste artigo, 
exclusivamente, os afastamentos _em virtude 
de: 

a) férias; 
b) casamento; 
c) luto; 
d) licenças para tratamento de saúde, à pa

ternidade ou em decorrência de acidente em 
serviço; 

e) licença especial; e 
f) desloCamento em razão de serviço. 

Art. 39 A gratificação extraordinária, sobre 
a qual incidirá o desconto previdenciário, será 
incorporada aos proventos do funcionário 
aposentado, estendendo-se aos atuais inati
vos. 

Parágrafo único. O valor a ser incorporado 
será o correspondente à média dos percen
tuais atribuídos ao funcionário, nos doze me
ses imediatamente à inativação. 

Art. 49 A concessão da gratificação ex
traordinária não exclui a percepção cumulativa 
de outras gratificações a que façam jus legal
mente os funcionários _e servidores alcança
dos por esta lei, observado o limite" máximo 
funcionários e servidores alc_anç:ados por esta 
lei, obsetvado, o limite máximo de que trata 
o inciso XI do art.. "J7 da Constituição da.Repú
blica Federativa do Brasil. 

Art 59 As despesas resultantes da execu
ção desta Jei correção à Conta das dotações 
cOnsignadas, no Orçamento da União, para 
o Tribunal de Contas da União. 
Art. 69 Esta lei entra em vígor na· data se 
sua publicação, retroagindo, quanto a seus 
efeitos pecuniários, a partir de 25 de abril de 
!989. . 

Art. 7<~ Revogam~se aS disposições em 
contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 28, de 1989 (n9 
1.640/89, na CaSa de origem), que dispõe 
sobie a criação de cargos no Quadro Per
manente de Pessoal da_ SecreU)ria do Tri
bunal Regional do Trabalho da 16' Re
gião, com- sede em São Luís - MA. e 
dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 156, de 1989, da Co
missão 
- de- ConstitUiÇão, Justiça e Cidadanill, 
pela constitucionalidade, jwidicidade e, 
no mérito, favorável. 

En1 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 irá à sanção. 

É o seguiiite O projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N• 28, DE 1989 

(N• 1.640/89, na Casa de origem) 
(De Iniciativa do Tnbunal Superior do Traba
lho) 

Dispõe sobre a criação de cargos no 
Quadro Permanente de Pessoal da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16~ Região, com sede em S~ Luís 
-.MA, e dá outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Perma

nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
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Regional do Trabalho da 16• Região instituído 
pela: Lei n" 7 .671, de 21 de setembro de 198_8, 

Grupo 

At !v idades de 
Apoio Judiciá-
rio, Código 
TRT-1611. AJ-
020 

OJtras Atlvi-
dades de Ní-
vel Superior. 
Código TRT-
16"-NS-900 

Grupo 

OJtras At 1vf-
dades de Ni-
vel MédiO, Có-
digo TRT-16a-

NM-1000 

Artesanato. 

com sede em São Luís - MA e jurisdição 
riOs Es&:i.dõs· dã-Maranhão e Piauí. os cargos 

Categorias Funcionais Número 

Técnico Judiciâr1o <6 
Oficia I de just it:a Ava-
Uad!'r 07 
Auxiliar Judiciário 66 
Agente de Seg.Jrança Ju-
diclárla 11 
Atenr:lente Judlclâr i o 30 

Médico 02 
Odontólogo 01 
Contador U3 
Et19enhe iro - 01 

---Blbl ioteicário o i 

-Categoi"ias Funcionais t-fúmero 

Aux I 1 lar de Enfermagem 03 
Telefonista 03 
Au_xlliar Operacional de 
Serviços Diversos (Área 19 
de 1 i.npeZa e conserVacão) 
Agente de Vig11ãnc1a 08 

Art if ice de Mecãn 1ca 02 
Artífice de tletricidad"e· 

de_ provimento efetivo das seguintes Catego~ 
rias Funcionais: 

Código 

TRT-16~ AJ-021 

TRT-16i1 AJ-02..7 
TRT-!Ba AJ-023 

TRT-16i.'l AJ-024 
TRT-t6A AJ-025 

TRT-16!1 NS-901 
TRT -16lll MF909 
TRT-16~ NS-924 
TRT-161!. NS-916 
TRT-16!! NS-932 

Código 

TRT-1611-NM-1001 
TRT-16li-NM-1044 

TRT--JBa"-NM-1006 

TRT-16"-NM-1045 

TRT-1611-ART-702 
Código, TRT-
16"'-ART-100 -.e-ca:nun ic_ação 02 TF!T-J6il-ART-703 

Art. 29 O pr-6virriE:nto dos cargos criados 
por esta lei, far-se-á por concurso público, em 
conformidade com inciso II, do art. 37 da 
Constituição Federal. -

Art. 39 A classificação dos cargos criados 
por esta lei, nas respectivas classes, níveis e 
referências, será feita por Ato do Tribunal. 

Art. 49 Fica criada a Tabela_ d_e_ Gratifica
ção de Representação de Gabinete do Tribu
nal Regional do Trabalho da 16• Região -
MA. integrada por funções de Chefia e Assig... 
tência, na forma consteiilfe do Anexo úniCo 
desta lei. 

Gabinete 

Presidência 

Art if ice de Carpintaria 
e Marcenaria 02 
Artífice de Artes Gráf.i-
cas 02 

§ 19 Os valores_ das funções, da Tabela 
de Gratificação de Representação de Gabinete 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16• Re
gião- MA, são idênticos aosàa mesma Tabe
la do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 29 ~to interno do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16' Região - MA estabelecerá 
as atribuições e especificações das funções 
constantes do Anexo único desta lei. 

Art. So _As despesas decOrrentes do -dis
po_sto nesta le~ cO_rEer~o à conta das dotaçõe~ 

Funções 

Ass iStél1te-Secretár i o 
Q-ef e de Serv I co 
Assis tente AdministratIvo 
Secretário Especi~l izadO 
Agente Especial fzado 
Auxiliar Especializado 

Chefe de Servico 
Assistente Administrativo 

Vlce-Pres ldência Secretário Especial !zadO 
Agente Especializado 
Auxiliar EspecializadO 

TRT-16'~-ART-704 

TRf- f6~-ARt-7Ú6 

orçamentárias próprias da Justiça do Traba~ 
lho. 

_fút. 6~ Esta lei entra em-Vigor-na-data de 
sua publicação. _ _ _ 

Art. 79 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

ANEXO ÚNICO DA LEI N• ,DE DE 
1989 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE REPRE
SENTAÇÃO DE GABINETE DO lRIBUNAL 

REGIONAL DO lRABALHO DA 16• REGIÃO 
-MA 

Quantidade 

01 (Um) 
01 (Um) 
02 (Dois) 
02 (Dois) 
01 (Dois) 
Õ2 (Do1SJ 

01 (Um) 
01 (Um) 
01 (Um) 
01 (UmJ 
01 (Um) 
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Chefe de Servico 06 (Seis) 
Assistente Administrativo 06 (Seis) 

Juízes Secretário Especializado 06 (Seis) 
06 (seis) Agente Especializado 06 (Seis) 

Auxiliar Especializado 06 (Seis) 

Chefe de Servico 01 (Um). _ 
Assistente Adllllnistrativo 02 (DoiS) 

Diretorla Secretária Especializado 02 (Dois) 

Geral Agente Especializado 01 (Um) 
Auxiliar Especializado 02 (Dois) 

Secretaria do Chefe de Servlco_ 
Assistente Administr-ãt ivo 

01 (lfm) 
Tribunal Pleno 01 (Um) 

Assistente Chefe 03 (Três) 

Chefe de Serviço 01 {Um) 
Secretaria da Assistente Admi_nistrat ivo 01 (Um} 
Corregedor i a Secretâr io Espeç:ial lzado 01 (Um) 

Auxl l'iar Especializado 01 _ (Uill) 

Chefe de Servlco 01 (Um) 
Secretaria Assis tente AdministratIvo 01 (Um) 

Aôllinistrat iva Assisten_te Chefe 
Secretár lo Especiali-zado 

01 (Um) 
Õl (Um) 

Auxiliar Especial 1zado 01 (Um) 

Chefe de Serviço 01 (Um) 
Secretaria Assistente Administratjvo 01 {Um) 
Judiciária Secretário Especializado 01 (Um) 

Auxiliar Especializado 01 (Um) 

Díretorias de Assistente Administr_at tvo 08 (Qito) 
Serviços 08 (oito) A.ss is tente Chefe 24 (Vinte 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei
ro}-

Item 8: 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara n~" 29, de 1989 
(n9 1 A59/89, na Casa de origem), que 
cria cargo na Procuradoria Regional do 
Trabalho da 16" Região, em São Luís-
Maranhão, tendo _ _ _ 

PARECER. sob n•!57, de 1989, da Co· 
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela constitucionalidade e juridicida
de. 

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 irá à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~> 29, DE 1989 

(N• 1.459/89, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da 
União.) 

~ Cria cargo na_ Procuradoria RegiO
nal do Trabalho da 16' Região, em 
S~o Luis-Maranhão. -

e q,~atro) _ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criado um cargo, em comis

são, de Procwador Regional do Trabalho da 
16' Região da Justiça do Trabalho, Código 
DAS~fo1.4, a ser eXercido por Procurador do 
Trabalho de Segunda Categoria. 

Arl 29 As despesas resultantes da execu
ção desta lei correrão à conta das dotações 
consignadas ao Ministério Públlco do Traba
lhei. 

Art. 31' _Esta-lei entra: em .vigor na cJata dé 
sua publlcação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em 
contrário_. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-EsgOtado a m~téria da Ordem do Dia. 

A urgência para o Projeto de Lei do DF_ 
n~ 39/89, solicitada através do Reguerimento 
n~" 444/89,lido no Expediente, fica prejudicado 
e terá qUe ser renovada na sessão extraor
dinária que_ se pretende convocar para hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_..;; Passa-se à apreciação do Requerimento 
n~" 444,_de urgênçia, lido no Expediente, para 
a Mensagem n? 177, de 1989, relativa a pleito 
do Governo da União. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram 

permane<::er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria, que depende de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Solicito do _nobre senador Edison Lobão 
o parecer sobre a matéria. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Para 
emttir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. 
Presidente, no Plenário,. a Mensagem n~ 177, 
de 1989, do Senhor Presidente da República, 
subrl)etendo à aprovação do_$enado Federal 
a proposta do Sr. Ministro da Fazenda, no pre
sente Governo da Onião, autorizado a elevar 
de vinte e sete_ milhões, Seiscentos e trinta 
e dois mil novecentos e trinta e nove dólares 
_para cinqüenta milhões de dólares, o valor 
a ser contratado junto aOGOverho da Confede~ 
raÇão da Suíça, no âmbito do denominado 
Gube de Paris. 

Atendendo à mensagem do Senhor Presi
dente da República, nos termos do que dispõe 
o art. 52 da Constituição, autoriza o Governo 
da União a elevar de vinte e sete milhões, seis
centos e trinta e dois mil novecentos e trinta 
e nove paia cinqüEinta milhões de dólares o 
valor a ser contratado junto ao Governo da 
Confederação_ da Suíc_a, no âmbito do deno
minado Oube de Paris. 

Os documentos anexos à mensagem repre
-sentaram um complemento à Exposição de 
Motivosn?390, de 1988,doMinistroda Fazen
da, no qual foram indicados os vaJores dos 
débitos com cada um dos treze países nomi· 
nados. 

Em tal-expoSição de fnotivos, o valor do 
débito para com a Suíça foi indicado como 
cento e Yinte e sete.inilhões, seiscentos e trinta 
e do[s mil, novecentos e trinta e nove dólares. 

Assinala, o Sr. Ministro, que as informações 
prestadas pelo Banco Central do Brasil, em 
tal época, nas quais se baseou a determinação 
de tal valor, se revelaram inexatas no decorrer 
das negociações do Acordo bilateral com 
aquele país, que demonstraram ser o débito 
de valor equivaJente a 50 milhões_ de dólares. 

Pondera, o Sr. Ministro, que um eventual re
tardo na declaração da operação deverá repre
sentar um custo adicional de, aproximidamen
~e, 5 milhões de dólares para o Governo brasi
leiro, haja vista a informação da Embaixada 
da Suíça, em Brasília, de que, caso não seja 
possível assinar o acordo até o fina] do mês 
de agosto, a taxa de juros será elevada_ em 
cerca de 1% em razão da re<::el!_te elevação 
das taxas de juros naquele País. 

Assinale-se entretzii-ito, que o pleitO não de-
senvolve nenhuma consideração sobre as 
possíveis iinplicações, ganhos e perdas, nessa 
operação, no caso de o Governo brasileiro 
Vir a desenvolver negociações com vistas à 
obtenção áe deságios dO eStoque da dívida 
com o fundamento, na alegação de não ser 
válido que os países menos desenvolvidos da 
comunidade de nações sejam gravados pelas 
conseqüências de política econômicas, deli~ 
neadas unijateralmente pelas nações ricaS, co
mo- por certo ocorreu no decurso desta dé
cada. 

É igualmente lamentável que os documen
tos anexados não esclareçam se os demais 
valores informados no Item 3-2, da mecionada 
Ata de Consolidação da Dívida, se revelaram 
exatos ou inexatos, nas negociações poste
riores, para celebração dos contratos bilaterais 
de (efinanciamento, ou reescalonamento com 
os outros doze países do Oube de Paris. 
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Com estas ressalvas, dada a aparente opor· 
tunidade da operação, somos pela aprovação 
da mensagem, nos termos seguintes: 

PROJETO DE RESOLUÇÂO 
N°54,DE 1989 

Autoriza o Governo da Gnião a elevar 
de as$ 27,632,9:39.00 para as$ 
50,000,000.00 o valor a ser contratado 
junto ao Govemo da Confederação da 
Sulça, no 8/TJbito do denominado "Oube 
de Paris': segundo os termos da '?\ta de 
Entendimentos sobre a Consolidação de 
Alguns Débitos dó Brasil': firmi!Jda em 
20 de julho de 1988 entre a- Repúbh'c8 
Federativa do Brasil e diversos governos. 

Art. ]9 É o GovernO da União autorizado, 
nos termos doart52, V, da Constituição Fede
ral, a elevar de US$ 27~632,939.00 (vinte e 
sete milhões, seiscentos e trinta e dois mil, 
novecentos e trinta e nove dólares norte-ame
ricanos) para US$ 50,000.000.00 ( cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos) o valor 
a ser contratado junto ao Governo da Confede
ração da Suíça, no âmbito do denominado 
"Oube de Paris", segundo os termos da ''Ata 
de Entendimentos sobre a Consolidação de 
Alguns Débitos do Brasil" ("Agreed Minute on 
the Consolidation of Certaín Debts of Brazi1"), 
firmada em 20 de julho de 1988 entre a Repú
blica Federativa do Brasil e diversos governos. 
inclusive o suíço. 

Art 2" Esta resolUÇão entra em vigor na 
data de sua pubUcação. 

É o parecer, Sr. PreSldeõte. 

O SR- PRESJDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão. (Pausa.) 

O Sr. Jamll Haddad -Sr. Presidente, pe
ço a palavra para discutir. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. para discutir. S. Ex' já havia pedido 
a palavra. Em seguida, darei a pa~avra a V. 
Ext, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JAliUL HADDAD - (PSB - R.J. 
Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, não me sinto, e acho que nenhum dos 
Colegas desta Casa se sentirá, em condição 
de aprovar esta matéria. 

Sr. Presidente, recebemos, neste momento. 
a M~nsagem n? 177, de 1989, que, na justifi
cativa, item 3, apresenta um fato que nos estar
rece. Declara o seguinte: 

3. Consultado acerca da divergência 
de valores, o Banco Central do Brasil, me
diante o Telex n? PT9206, de 11-8-89, 
do Diretor em exercício para Assuntos 
da Dívida Externa - DEDIV, informou 
que a diferença deve-se ao fato de que 
aquele Banco, à época em que produziu 
a informação, não dispunha de dados su
ficientes que lhe permitisse o correto en
quadramento de todos os valores. Ressal
tou, ainda, a urgência de que se reveste 

a necessidade da obtenção de autoriza· 
ção do Senado Federal para a assinatura 
do Acordo Bilateral. 

Sr. Presidente, eram 27 milhões de dólares, 
o Banco Central não tinha informações e, ago
ra, vamos aprõvar 50 milhões de dólares. 

Sr.-Presidente, o meu ponto de vista é_ muito 
claro: voto contra qualquer matéria relacio
nada com a dívida externa. Mas é extrema
mente perigoso" que se vote esta matéria sem 
se fazer um exame mais acurado. O fato é 
que se pede urgência- o avulso nos é entre~ 
gue na hora da votação, em regime de urgên
cia -, o Relator já deu parecer e vamos votar 
uma diferença de mais de 23 milhões de dóla
res para· rolar uma dívida junto ao Oube de 
Paris. 

O Sr. Carlos Chfarelll- Permita-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JAMD.. HADDAD- Com a maior 
satisfação~ · 

O Sr. Carlos Clüanilll- Nobre Senador 
Jamil Haddad, V. Ex' fere wn ponto da maior 
significação, matéria da proposta apresentada. 
Eu apenas chamaria a atenção para o fato 
de que estamos, neste momento, exarrúnando 
uma mensagem que tem a fmalidade de retifi
car a Expõsição de Motivos n9 390, de 6 de 
dezembro de 1988. Naquela ocasião, V. Ex" 
há de estar lembrado, juntamente com o Se
nador Itam8r Franco e outros Colegas desta 
~sa. votamos contrariamente à proposta, à 
luz de uma ponderação que, agora, a mensa
gem do Executivo mostra o quão pertinente 
era, Dizíamos que não era possível dar anda
mento àquele processo e_ muito menos conva
lidá-lo com o voto favorável, pelo fato de que 
dispúnhamos de todas as informações e sub· 
sidios e que, aqui chegara com uma acele
ração execessiva e com uma cobrança de ma
nifestação imediata. Mais do que isso, mostra
va-se de um volwne significativo, com infor
mações bastante precárias. Foi feita uma pres
são, foi feita uma mobilização, uma ação de 
Uderanç_a para aprovar, ainda que com os 
nossos votos contrários, dizendo que tudo ha
via sido elucidado e que os dados, os elemen
tos que pedíamos eram excessivos. Pois bem, 
está aqui, aQ'or·a. Quem diz que os dados eram 
insuficientes é o Exe<:utivo; quem diz que o 
cálculo foi errado é o Executivo; quem díz 
que ·:os valores apresentados como da ordem 
de 25 a 26 milhões de dólares e que deveriam 
ser de 50 - portanto, o dobro, foi wn erro 
de 100% -,é o Executivo. E mais: diz que, 
se n6s, de novo, não decidirmos, sem elemen
tos--de ·mrortrüiÇão, imediatamente vai haver 
wn prejuizo de 5 milhões de dólares. Não sei 
como se pode dizer que vai haver wn prejuízo 
se não decidirmos logo; o que sei é que, pelo 
fªto de termoS decidido logo, em dezembro, 
sob a pressão do argumento da urgência, há 
um prejuízo de 25 milhões de dólares. llustre 
Senador Jamil Haddad~ pondero a V. Ex', dan
do-lhe total apoio na sua manifestação, que 
é impossível - sob pena de risco, de falta 
de absoluta capacidade de decidir com clareza 
-deliberar de pronto sem os elementos infor-

mativos indispensáveis. O Senado não pode 
correr o risco dessa postura trêfega com maté
ria de tamanha responsabilidade. 

O SR- JAliUL HADDAD -Agradeço ao 
nobre Senador Carlos Chiarelli, por seu aparte, 
que nos faz remeter ao ftnal do ano passado. 
E recordo, aqui, que so6citávamos informa
ções que rios foram entregues em inglês. Ago
ra, estou-me recordando desse fato; não tínha
mos informações a respeito desse débito e, 
em última hora. nos -entregaram, em inglêS, 
cópia desse contrato que teriamos que pagar. 
Sr. Presidente, ocorre que o valor previsto para 
a consolidação da dMda com o governo da 
Suíça, baseado em informações prestadas pe
lo Banco Central do Brasil, à época da elabo
ração da c_itada exposição, 6 de -dezembro de 
1988, se verificou inexato. De fato, durante 
as negociações do Acordo Bilateral com aque
le país, chegou-se à conclusão de que os débi
tos a serem refinãnciados atingiriam o equiva
lente a 50 milhões de dólares. O Governo bra
sileiro, que diz que está realizando a melhor 
negociação da dívida externa de todos os tem
pos, segundo palavras do Sr. Ministro Mailson 
da N6brega, no entanto, agora, díz que não 
paga porque não chegaram aonde queria, não 
veio dinheiro novo e, por isso, náo pode pagar, 
porque não vai mexer no Tesouro. 

Sr. Presidente, sinceramente, não tenho 
condições, eu já votaria contra, como sempre 
tenho feito com-qualquer matéria relacionada 
com o endividamento externo. Peço que sem
pre conste da Ata o meu voto contrário. 

O Sr. José Fogaça- Pennita-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. PRESIDEKI'E (Nelson Carneiro) 
- Nobre Senador, peço que conclua o seu 
pronunciamento. 

O SR. JAliUL HADDAD- Ouviria V. EX' 
com prazer, mas vou encerrar, diante da solici
tação do Presidente. 

Temos wn papel extremamente importan
te, o de fiscalizar as contas do nosso País. 

Sr. Presidente, o Governo manda para cá, 
dizendo qu~ é 27; agora, retifica, dizendo que 
o cálculo estava errado. Parece-me, na realida
de, um ato impensado do GOVerno; urTla-faTha 
lamentável; inadmissivel por parte daqueles 
elementos do Banco Central que prestaram 
a informação relacionada com esse Acordo 
Bilateral com a Suíça. 

Eram estas. Sr. Presidente, as considera~ 
ções que queria, neste momento, fazer a res
peito da matéria. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Srs. Senadores, segundo o Regimento In
terno, cada Partido poderá indicar um orador. 
O nobre Senador Jutahy Magalhães já havia 
pedido a palavra, de modo que sinto não poder 
dar a palavra a V. EX' Também o Senador 
José Fogaça manifestou esse desejo e comu
niquei a S. Ex.f _,que não poderia. Mas V. Exl' 
poderá aproveitar e apartear o nobre Senador 

\ 



Agosto de 1989 . ·DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Quarta-feira 30 4337 

Jutahy Magalháes, com muito agrado para S. 
EX' 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES-Sr. Pre
sidente, creio que no caso, _o Senador Ronan 
Tito, como Uder, é que deve fazer a indicação 
do orador ou, então, ele próprio falar, já que 
falará somente um orador por Partido. Gos
taria de poder apartear o Senador Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Sen21dor Ro
nan Tito, para discutir. 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para 
discutir.)-Sem revisão do orador- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, fiz parte, desde o iní
cio, da Comissão que apura a dívida externa. 
Já tive oportunidade de, nesta Casa, mais de 
uma vêz. extemar a minha posição em relação 
à dívida externa. Inclusive tive oportunidade 
de fazê-lo para o Ministro Maílson da N6brega, 
quando S. Ext esteve ã.qui, e faz questão de 
discordar pessoalmente do Ministro, com um 
debate desagradável a respeito. Quando S. Ex' 
estava em clima de festa, falando sobre a pror~ 
rogação da dívida, o acerto com os credores 
internacionais, eu, naquele momento, disse
e está nos Anais - que aquilo não servia ao 
Brasil e que íamos chegar, logo à frente, na 
impossibilidade de cumprir aqueles compro~ 
misses assumidos pelas autoridades brasilei~ 
ras. 

Quando veio a matéria para o Senado FedeM 
ral, estranhei o fato e_- como acho que deve 
fazer cada Senador interessado no assunto 
- dirigi-me ao Banco Central e ao Ministério 
da Fazenda, para que, quando eu chegasse 
ao plenário, tivesse infOrmações para orientar 
o meu voto. 

Sr. Presidente, gosto muito da posição do 
Jeffrey Sachs, que, aliás, está no Brasil hoje. 
É moda citar Jeffrey Sachs. Até a Polónia o 
está contratando, que é aquele famoso econo
mista, pós--graduado, que leciona em Harvard. 
Ele, inclusive, diz, numa entrevista, nas pági
nas amarelas, que a solução para a dívida bra
sileira é extraordinária, é fácil. É só o Governo 
brasileiro dizer: "não vamos pagar"! Aí, o re
pórter, aturdido, disse: "Mas como?"_Eie falou: 
"Cano ... - "Cano?l"- "Éf Comunique ao 
governo dos Estados Unidos".- "COmunica 
como"? -"Você quer que eu dite o telex?" 
Foram estas as palavras de Jeffrey Sachs. Ele 
disse, mais tarde, evidente, ''vamos fazer uma 
negociação de modo que o Brasil possa pagar 
e-os credores possam legitimar, a sua dívida". 

Então, é perfeita a colocação de Jeffrey 
Sachs. Pena que não tenha sido convidado. 
Foi assessor na Bolívia, assessor naAigentina, 
assessor na Polônia. Pena que n!o tenha sido 
convidado a assessorar a;s autoridades fman
ceiras do Brasil. 

No entanto, temos um fato que está aqui 
a nos acossar: não é o aumento de 27 milhões 
de dólares, mas uma mudança de rubrica; 
o que estava no clube de Paris passa a ser 
debitado a bancos particulares da Sufça. De
pois do esclarecimento contábil que foi feito 
-tenho aqui comigo, inclusive, cópias forne
cidas, que pedi para estudar o assunto -me 

toi mostrada uma comunicação da Embai~ 
xada da Suíça a respeito da situação de legali
zaçao desse empréstimo.-A origem desse dé
bito para a compra de equipamento para a 
Binacionalltaipu fo~ à época, debitado indevi
damente, repito, no Oube de Paris, quando 
deveria estar nos bancos da Suíça. 

Os juros desse contrato são de 5%; no en
tanto, a Embaixada cpmunlca ao Brasil que, 
se não for aceito o negócio - é claro que 
em todo negócio nacional ou internacional, 
na medida em que a pessoa fique inad.im
plente, há o aumento de taxas-, há o aumen
to de spread. Fala a Comunicação do Banco 
Central e a Comunicação do Ministério da Fa
zenda, o awnento é de quase 1%; vou falar 
exatamente: é 7/8 de aumento de spread, por
que nos tomamos inadimplentes. Corno brasi
leiro, se não gosto de pagar a dívida, muito 
menos para a ove~dMda, porque vai aumen
tar o selViço da dívida. O grande problema 
do Brasil não é a dívida; é o serviço da dívida. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me 
V. EX'? 

O Sr. José Fogaça - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. RONAN TITO -Ouvirei o Senador 
Jutahy Magalhães e, em seguida V. Ex!', com 
ri)uito prazer. 

o Sr. JUtahy Magalhães - Nobre Senel
dor Ronan Tito, veja V. Ex' como foi correta 
a Idéia de fazer de V. EX' o porta-voz da Banca
da, porque o nobre Uder traz informações pre
ciosas para _a votaçãO desta matéria. Desejava 
abordar esta questão sob outro ângulo. Há 
vários meses, tivemos oportunidade de sugerir 
a criação de uma Comissão do Senado para 
estabeJecer as normas a respeito das prerro
gativas que temos peJo art. 52 da Constitiução. 
Como temos que estabelecer limites dos endi
vidamentos. temos de estabelecer como agir 
nesses casos de pedidos de empréstimos. ln~ 
felizmente, até hoj_e a Comissão não chegou 
a uma conclusão. Então, chegou o momento 
de dizer_ basta. Estamos votando, aqui, sem 
conhecimento. Não é o caso especffico dessa 
matéria; é o caso dos endividamentos em ge
ral; estamos votando, no Senado, sem saber 
se o limite de endividamento está correto ou 
não se já foi ultrapassado ou não. A culpa 
não é só do Senado; é também do Executivo. 
Nós mesmos, do Senado, não estabelecemos 
aquelas normas que nos compete estabelecer. 
Então, chegamos ao ponto de dizer: chega! 
Vamos fazer com que essas normas sejam 
estabelecidas de imediato, e vamos votar sa
bendo se estamos votando de acordo com 
interesses nacionais ou não, porque, agora, 
meu caro Líder estamos sendo responsabi
lizados por votos que não demos. Apenas por 
estarmos presentes no.prédio do Congresso, 
estamos sendo chamados, na Justiça, como 

_responsáveis por votos que não demos, e que 
foram dados por nossas Lideranças. Então, 
agora, é preciso muito cuidado, muito respeito 
ao voto que é dado, cada um consciente do 
que está fazendo. 

Por isso, como não tenho condições de vo
tara favor, por não saber se estamos ultrapas
sando ou não o limite de endividamento do 
País, como não tenho, também, condições de 
votar contra, porque continuo sem saber, vou 
passar a me abster nesses votos, até termos 
wna idéia completa a repeito desta questão. 

O SR. RONAN TITO - Ouço, agora, o -
nobre Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Ro
nan Tito, quando votamos o novo texto da 
Constituição, incluímos uma competência 
que o Senado Federal não tinha, a aprovação 
dos débitos externos. Até então, esta Casa vi
nha apenas fazendo o levantamento e a apro
vação ou rejeição do processo de endivida
mento contraído internamente. No entanto, 
essa responsabilidade, essa prerrogativa agora 
recai sobre_ nós. A intervenção do Senador 
Jutahy Magalhães vem reforçar o que e-stou 
dizendo. Apenas não chego à mesma condu
são a que chega S. EX' 

Meu senso de responsabilidade me diz neste 
momento, que se, a nós nos cabe a prerro
gativa, a responsabilidade, a decisão porque 
hoje, pela atual Constituição,. o Executivo ini
cia, mas não decide, e quem decide não exe· 
cuta, que estamos no epicentro dessa respon
sabilidade._ Ora, o conjunto de informações, 
de dados, de elementos a esse respeito tem 
que ser colhido por nós e por nossa iniciativa, 
como fe;z bem V. Ex'. Vejo nas palavras do 
Senador Jutahy Magalhães uma autocrítica ao 
Senado Federal Agora, por deficiência sua, 
por desinformação sua, até por desaparelha
mento legilsatlvó, por não contar uma regula
mentação de Como proceder nessas rn~érias~ 
o Senado Federal não pode lesar o País. O 
Senado Federal não pode lesar o País sob 
o argumento de que ele, Senado, é desinfor· 
mado, de que ele, Senado, é despreparado, 
e que ele, Senado, não devia ter assumido 
essa prerrogativa e essa responsabilidade na 
Constituição. É muito peso sobre os nossos 
ombros, é um ônus muito grande sobre nós. 
Ora, quem somos nós, enfim? Mas está sobre 
os nossos ombros. Alegçmdo que ê muito pe
sado, que não temos informações. que nada 
sabemos, que somos pes_soas despreparadas, 
com isto vamos, então, desconhecer essa ma
téria e poderemos lesar o País duramente nu
ma importância de cinco milhões_de dólares. 
Que isso sirva_ de alerta, que isso chame a 
atenção dos Srs. Senadores para a necessi~ 
da de de se criar um instrumental, de se_ criã
rem os meios pelos quais este Senado Federal 
possa acompanhar o processo de endivida~ 
mento externo. Trata-se, aqui, de um acordo 
bilateral, de um débito consolidado com a Su_i
ça. O governO suíço está dizendo: '-'Qtiero dar 
ao Brasil não vinte e sete, mas quero dar a_o 
Brasil cinqüenta i'nilhóe:s de dólares, para que 
ele possa fazer a conso~dação do seu débito". 
Se não aprovarmos issO até ó fmal do mês 
de agosto, cairemos numa diferente e superior 
taXa de juros, qUê vai significar lesão aos cofres 
nacionais. ~ ve~:dade que estamos desprepa~ 
rados, estamos desinformados, estamos sem 
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os elementos, sem dados para tratar dessa 
matéria. De quem é a culpa? Do País? O Brasil 
terá que pagar por isso? O Brasil terá que 
pagar pela deficiência do Senado Federal? 
Não creio. O meu senso de responsabilidade 
não me permite votar contra, nem em branco, 
nem pela abstenção. O meu sensO de respon
sabilidade me diz que devo votar pela aprova
ção dessa matéria. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR- RONAN TITO - Nobre Senador 
José Fogaça, agradeço V. Ex" o aparte. O no
bre _Senador tem inteira razão. Se também 
a culpa é nossa, devemos raciocinar um pou
co sobre o passado recente. 

Assumimos esse ónUs a partir do dia 5 de 
outubro de 1988. De lá para cá, estamos sen
do atropelados pela legislação ordinária, com
plementar, e por essas funções que temos 
como Câmara de Vereadores de Brasília. Conw 
cardo plenamente com o Senador_ Jutahy Maw 
galhães e com V. Ex', que temos que criar 
imediatamente, aqui, no Congresso Nacional, 
urna Comissão com critérios para examinar 
cada caso. Concordo plenamente com a con
clusão de V. Ex'. 

Ouço agora o nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Ronan 
Tito, como V. Ex" sabe, tenho aqui em anda
mento no Senado, desde o ano passado, o 
Projeto n9 33/88, que suspende por 20 anos 
o pagamento dos débitos relacionados com 
a dívida externa; são 1 O anos de sustação e 
mais 10 anos para o pagamento parcelado, 
sem prejuízo de negociações. Uma das causas 
que o justificam é a da elevação unilateral de 
juros e de spreads, pois toda vez que uma 
cláusula fica ao arbítrio de uma das partes 
é nula, e aqlti está a prova dissso. Por que 
razão o Governo está sendo pressionado para 
negociar esta parcela? É apenas porque o go
verno sufço ameaça elevar um ponto a taxa 
de juros incidentes s_obre o financiamento. Diz 
aqui: caso não seja possível assinar o acordo 
até o final do mês de agosto, a taxa de juros 
será _elevada em aproximadamente um ponto 
percentual. Veja V. Ex• que Isso é_uma impo
sição intolerável; a salda é a suspensão ime
diata. A Constituição determinou a criaç_ão de 
uma Comissão, sob alegação de que essa dívi
da está comprometida; a Comissão teria um 
ano para chegar a esses resultados; a Comts-
são já se reuniu e apresentou um relatório 
parcial, que foi objeto até de nossa çrltlca. 
Nunca vi relatório parcial sobre determinado 
assunto. E o pior, Sr. Presidente, é que a co
missão não chegou à conclusão alguma. Man
dou que o Congresso se dirigisse ao Supremo 
Tribunal Federal. Entã-o, aqui ninguém quer 
nada de real, de decisivo. Não há outra alterna
tiva, a não ser a suspensão imediata. Se ~ 
própria Constituição acha que a dívida é passi
vei de suspeita, como pagar esses juros, igual
mente suspeitos. Dessa forma, espero que a 
casa vote brevemente- a urgência desse meu 
projeto para que tenhamos wna solução ade
quada aos interesses do Pais. 

O SR. RONAN mo - Nobre Senador 
Leite Chayes, num acordo bilateral - V. Ex" 
é advogado, o sabe bem, quando dois países 

_ a_s_sinam _um contrato, existem cláusulas que 
não podem ser modificadas unilateralmente. 

_E uma das cláusulas do contrato diz que o 
spread, se ocorrer inadimplência, aumentará 
ern.s.ete..oitavos por cento. 

·-o Sr. Leite Chaves- O spreadou a taxa 
de juros que aumenta? 

O SR- RONAN TITO - A taxa de risco 
é que aumenta em sete oitavos por cento, 

-é o sprt:il4 
St. Presídente, Srs. Senadores, apenas para 

encerrar, e como ·sabia que a questão o era 
controversa, pedi uma nota técnica sobre o 
ªssunto, fornecida pelo Banco Central e pelo 
Ministério da Fazenda, e depois, evidente, cada 
Senador votará de acordo com a sua cons
ciência, de acordo com aquilo que pensa que 
é do interesse nacional. 

O meu voto será acompanhando o S~n?J.dor 
José Fogãça, que, aliás, concluiu o óbvio -
dizem que só os gênios vivem e praticam o 
óbvio - que nós, por estarmos desaparelha
dos, não vamos agora debitar para o Brasil 
a nossa incompetência em cinco bühôes de 
dólares. Vou ler a nota técnica, e ela está à 
disposição em português para quem quiser 
depois tomar conhecimentO. 

Nota técnica _ 
Pela EM n9 390~ de 6il2/88, o Poder 

Pc;etú.tivo solicitou e obteve autorização 
do Senado Federal para que a União cele
brasse os contratos bilaterais no âmbito 
do Oube de Paris previstos na "Agreed 
Minute" de 29/07/88; o total aUtoiizado 
foi pelo equivalente _a aproximadamente 
US$ 5.000.000.000,00 (cinco bühões de 
dólares}. Neste total incluíaMse a parecela 
da Suíça deUS$ 27.632.939,00. · 

Ocorre que o valor previsto para a con
solidação das dívidas com a Suíça se veri
ficou -mexato; durante as negociações 

-com aqu_ele país, chegouMse à conclusão 
de que o débito correto a ser refinanciado 
atingiria o equfvalente a US $ 
SO.QOO.OOO,OO (cinqUenta milhões_de dó
lares). 

O Bacen/DEDIV informou qu-e a d1fe
rença dev~Mse ao fato de que à época 
em que produziu a informação não dispu~ 
nha de dados suficientes que lhe permi~ 
tissem _o_ correto enquandramento de to· 

_ -dos ps yalores. 
Existe urgência na obtenção de autorl~ 

zaç_ão _do SenadQ para a assinatura do 
Acordo Bilateral, tendo_ em vista que a 
Emba_ixada da Suiça em Brasília infor
mou que, caso não seja possível assinar 
o acordo até o fina] do corrente mês, a 
taxa de juros será elevada em aprôxima
damente 1%. 

Em 17/8/89 o Exm•Sr.Ministro da Fa
zenda assinou a EM n~ 154 (documento 
anexo) contendo as explicações resumi· 
das acima e solicitando autorização para 
que seja elevado de OS$ 27.632939,00 

para US$ 50.000.000,00 o valor a ser con
tratado com a Suíça. O assunto está sen· 
-do tramitado_ ~ntre a Presidência da Repú· 
blica _e o Senado. 

Tenho também em mãos alguns telex que 
foram trocados entre os países, e estão tam· 
bém à ::lisposição dos Srs. Senadores, como 
ainda a comunicação da Embaixada da Suíça. 
além da mensagem do Banco Central ao Pre
sidente_ çla República. 

O PMDB, pelo seu Líder, vota "sim", e reco
menda a seus liderados também a votarem 
"sim". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o disCurso dO Sr. Ronan Tito, 
o Sr. !'felson Carneiro, Presidente, deixa 
a Presidência, que é oCupada pelo Sr. 
Iram Saraitta, ]P Vke-Presidente. 

O Sr. Itamar Franco - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, pãra discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar 
Franco~ 

O SR- ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
_Para discutir. Sem revisão do orador) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 
· Vejam V. EX:"', já_ o disseram _aqui os Sena

dores Drlos Chiarem e Jamil Haddad, que 
em dezembro, ao apagar das luzes, foi votado 
aqui, no_Senado- evidentemente contra o 
nosso vofo. -, esse acordo com o Oube de 
Paris. O Senador Jamil Haddad lembrou bem, 
não é a primeira vez que isso ocorre no Senado 
da República, de as informações serem presta~ 
das a esta Casa em inglês. É darq que temos 
que aprender, inclusive, a terminologia técnica 
inglesa, para podermos entender os acordos 
firmados pelo Brasil, não s6 no campo da 
ordem e<:onôrhica, como aconteceu com o 
Acordo Nuclear Brasil--Aiemaha, quando o 
mesmo se processou. 

Srs. Senadores, não é tão simples como 
diz .o nobre Uder do PMDB. Não se trata -
e para este ponto é preciso chamar a atenção 
do Senado da República-, não se trata de 
mera transposição de ~alares. Se fosse mera 
transposição de valores, não precisaria nem 
ter vindo ao Senado. 

A verdade, Srs. Senadores, é que somos 
induzidos. V. Ex,a votaram, e foi mesmo o rela
tor, o nobre Senador Edison Lobão - e foi 
pena que não tivesse utilizado o seu inglês 
para que pudesse provar aqui, através da ata 
de entendimento, sobre consolidação de al
guns débitos no Brasil, ou melhor, falando 
inglês na Casa, oAgreed Minute on the Conso
lidatíon of Certain DebtS of Brasil tudo indica 
que nosso idioma também terá de ser o inglês 
-e eu perguntaria aqui, respeitosamente, aos 
Srs. Senadores: Quem é que conhece esse 
Acordo? Quem conhece esse agreed minute 
aqui, dentro desta Casa? (Pausa.} 

Não sei se o nobre relator conheceria o 
agreed minute. E perguntaria a S. Ex!', já que 
estou discutindo a matéria, conhece o agr~t:d 
minute e se poderia dar-me alguns termos 
desse agreed minute. 
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O Sr. Edlson Lobão- Terei oportunidade 
de falar em seguida paro dar essas informa-
ções a V. Ex'? -

O SR. ITAMAR FRANCO- Perfeitamen
te. Não há problema. Pergunto a V. Ex- se 
conhece o agreed minute. 

O Sr. Edison Lobão- Sobre o assunto 
já debatemos no ano passado. V. Ex" se esque
ceu. .. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pergunto 
a V. EX' se conhece, p-orque vou fazer uma 
pergunta objetiva a V. Ex" em português, não 
em inglês. 

O Sr. Edison Lobão- V. ~se esqueCeu 
de que já debatemos esta. questão aqui, no 
ano passado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ex', quais 
são os juros? Que taxas de juros vamos pagar? 
1.5.? Quantos? 

O Sr. Edison Lobão --Aguardo que V. 
Ex' terrl1ine todas as suas considerações, para 
atender a todas as sQas reivindicações. 

O SR. ITAMAR FRANCO - No fim do 
meu pronunciamento cobrarei a V. Ex' se é 
1.1, se é 12 ... Vou querer saber se são ou não 
jwos flutuantes, porque nesta Casci O$ Srs. 
Senadores terão de saber. 

O Sr. Jutahy Magalhães- São sete oita
vos acima do que era. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Lamentável 
que o Senado da República esteja votando 
sem saber o que vota, como aconteceu em 
dezembro de 1988, contra o nosso voto. 

O Sr. Carlos Clúarelli - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito 
prazer. 

O Sr. Carlos Chlarelli -Aliás, questão 
muito pertinente. Há urna espécie de ameaça 
no item 3, onde se diz: ou se delibera de logo, 
de pronto, até sob a intimação de prazos do 
credor, ou, então, a operação ficará encarecida 
se não for deliberada até 31 de agosto, e hoje 
estamos às vésperas do dia 31 d agosto, por
tanto, 48 horas para conhecer, discutir, anali
sar e deliberar, e, se não for deliberado neste 
prazo, haverá, então, esse acréscimo de 5 mi
lhões de dólares até à amo~ação. E se fala 
que a taxa de juros será elevada em aproxima
damente um ponto percentual. Aí. vem a pri
meira indagação: esse um ponto percentual 
é 1% do valor efetivo da taxa ou esse 1% 
é o valor absoluto que se agrega à taxa? Ela 
passa de 1 O% para- 11, ou ela aumenta 1% 
de 11? São vaJores diferentes, sao conseqüên
cias diversas, que são preocupações que nas
cem da dificuldade de entender um ofício tão 
sumário como esse encaminhado pelo Execu- -
ti.vo. Em segundo lugar, Senador, me perdoe 
as considerações, é que entendo que, quando 
uma mensagem dessas vem do Ó{eCl,ltivO pa
ra o Senado, e na plenitude das atribuições 
constib.,iclonais que temos, quem tem que es
clarecer, elucidar e informar, colocar à nossa 

disposição os elementos realmente necessá~ 
rios para deliberarmos é o Executivo. Não é 
o Senado que está a omitir-se: quando não 
delibera; não é o Senado que está abrindo 
mão da sua competência, nem fazendo-se 
passar por menos habilitado, nem fugindo da 
sua responsabilidade. O Executivo é que tem 
.o dever de esclarecer, e nós, se não formos 
esdarec::idos, rejeitar a matéria. Não deliberar, 
sob pena de aí, sim, estarmos descumprindo 
com a obrigação constitucional, estarmos for
malmente decidindo e essencialmente nada 
decidindo. Qu!'m'l .tem qu~ _ _informar é quem 
propõe, quem tem os dados, quem tem os 
elementos. Já em dezembro, pressão, c:eleri
âade,- falta de informação. E agora é o próprio 
Executivo que diz, que errou por celeridade 
e quer de novo urna decisão inconsistente, 
talvez inc_oerente e inaceitável. De mais a mais, 
nObre ·senador, a última ponderação. Aqui 
não há nada de transpo?ição de verba, aqui 
há complementação; aumento. 

Diz-se que houve erro e se quer ll)ais 25 
milhões de dólares. Não é transposição de 
rubrica, nem aqui, nem em lugar nenhum. 
O valor vai ser aumentado. Quando há mera 
transposição, o valor global é o mesmo e ape
nas se troca de ru_bric~. A autorização que 
o Senado deu foi de 5 bilhões de dólares para 
o.Oube de Paris. Se está no marco do Clube 
de Paris e faltou dinheirp, essa é _a verdade, 
foi por erro, por pressa e por incompetência. 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador 
Carlos Chiarelli, veja V. Ex', o absurdo, e que 
tem levado exatamente o endividamento do 
País ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Sena
dor, eu havia pedido um aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Peço que 
me perdoe 

O Sr. JuÍahy Magalhães - Absoluta
mente~ _Apenas queria prestàr um esclareçi
m~nto com relação à _jntervenção anteri_or. 
Uma c:o~ não exclui_~ out;ra._ É respon~
bilidade do Executivo informar ao Legislativo 
o que está pretendendo, com todas as infor
m~!_Ções, para que o Legislativo tenha condi
ções de deliberar. Essa gbrigação é insofis
máyel. Por outro lado, temos obrigação de 
no Senado, através de decisão nossa, decisão 
do Plenário, estabelecer quais as nossas prer
rogativas e tudo o que a Constituição, pelo 
seu art. 52, concedeu como direito e prerro
gativa do Senado para, daqui por diante, agir, 
e não fizemos isso até agora. Por isso que 
declaro que também somos reSpOnsáveis, por 
n~o terinos criado" ainda aquelas condições 
necessárias. até porque nós é que temos que 
estabelecer qual o limite de endividamento, 
e até hoje, sobre este ponto, ainda não c::hega
mos até lâ, Então, também temos uma (es
ponsabilidade. Já ouvi falar, já li noS jornais 
que o Congresso não eStava Preparado para 
examinar. Está! O Congresso está! O Senado, 
pelo menos está preparado para examinar 
qualquer questão que venha para cá. Temos 

uma assessor_i_a Jde primeira qt;~alidade, e V. 
EX' conhece muito bem a assessoria da Casa. 
Estamos Capaéit_ª_dOs _a examinar -tod~s aS 
questões que vierem a exame dest~ Senado,. 
sejam quais forem. Não podemos é pegar as
sim, em cima da perna, e decidir sobre maté
ria que não conhecemos. Ai é - nos difícil 
realmente, mutto difícil, deCidir a respeito de 
determinada_? qu~;Stõ~s_ que nos chegam pâra 
exame. Logicamente temos que ver que hâ 
questões que são da mãior urgência. Tenho 
hoje essa preocupação, pode ser até um exa
gero da minha parte, estamos sendo hoje cha~ 
mados à responSabilidade por votos que não 
demos. Tem os que ser res~Jonsáveis por aqui
lo que fazemos. Logicamente que cada urn 
vota de acordo com aquilo que a sua cons
ciência determina, mas temos que saber tam
bém, em determinadas questões, que temos 
que ter o cuidado necessário. PreparadoS p8ra 
votar! sempre estamos, o Senado está prepa
rado e -tem condições de votar esta. questão 
em si, como é urgente, foi-lhe dado, aq)Ji, um 
parecer, também em regime de urgência, sem 
se poder tomar as informações devidas, e as 
informações não foram prestadas pelo Execu
tivo. Então, cada um tem a sua fonte de infor
mações para saber como votar. · 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quero fazer 
justiça a V. ~. Senador Jutahy Magalhães. 
De há muito vem V. E,x,'1 solicitando do Senado 
estabeleça exatamente o que o mandamento 
constitucional nos obriga, e o Senado, até ago
ra, não cumpriu-essas obrigaç:ões._Até at. tudo 
bem. 

No entanto_. riâo é possível, Si-s. senadores, 
-que-o -senado venha a ser induzido a erros 
e mais erros - o que aconteceu com a apre: 
vação em dezembro - contra_ o nosso voto, 
é verdade, contra o voto de Ol!.tros senadores, 
como os Colegas Jamil Haddad,_Carlos Chia
relli, e tantos outros, quando nos insurgimos 
contra aquele empréstimo de 5 bilhõe& a_o Ou
be de Paris. 

Disse um senador que_o Senado não pode 
lesar o País. Não podemos é continJJar e:xatêj
mente lesa"ndo o País. 

E o que é lesar_ o País neste instante, Sr!:j;. 
Senadores? I:: votar este projeto, que não co
nhecemos sequer a taxa, se são juros flutuan
tes, e vem essa ameaça - nem -é ameaça 
velada, está escrito aqui, por incrível que pare-

- _ça, num documento do Senhor Presidente da 
RepúbtlCa,--um documento assinado pelo Mi
nistro da Fazenda do B.r~il. É incrível ql,le 
se diga aqui, e leio: "a taxa de juro será elevada 
em aproximadamente um -ponto percentual". 
Isso porque foram elevadas as taxas de juros 
naquele país. 

Vejamos a que o Brasil está sujeito, e a partir 
do Decreto-lej Jl0 _1.3 12 isso ficou_ muito bem 
caracterizéido, na ComissãO Mista que analisa 
o endividamento externo, foi peàida a revisão 
desse decreto-lei. Por quê? Porque ficamos 
sujeitos ao critério c:lo credor; é ele que estabe
lece oS juros, não juros de mercado; é o juro 
flutuante, em função da Líbor estabelecida rro 
mercado de Londres, na antevéspera, às 11 
horas . .t: o que _diz __ Q_ nosso_ contrato. 
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Não é possível, portanto, Srs. Senadores, 
que esta matéria venha a ser votada como 
a votaram em dezembro de 1988. 

O Sr. Ronan Tito - Permite V. EX' um 
aparte, Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com prazer, 

""' O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -ln· 
felizmente, devo comunicar ao nobre Senador 
Itamar Franco que o seu tempo está encer~ 
rado. 

O Sr. Ronan Tito-Será um breve aparte, 
Sr. Presidente, apenas para um esdarecimen
to. 

O SR. PRI!SIDENTE (~ Saraiva)- A 
Mesa o consente. 

O Sr. Ronan Tito-Nobre Senador Itamar 
FranCo, eu já diSse, muitas vezes, minha posi
ção sobre a dívida, mas em nenhwn momento 
eu gostaria que minha posição fosse de bazó
fia, de declarar guerra aos Estados Unídos, 
ao Mercado Comum Europeu, ou de cortar
mos também todo o nosso cordão umbilical 
com o mercado internacional. Temos um coh· 
trato assinado, sobre o qual, antes de vir ao 
Plenário, procurei, estar a par de tudo, pois 
se trata de assunto do maior interesse para 
o Brasil. Pedi informações ao Banco Central, 
ao Ministro da FaZenda, e me veio, inclusive, 
a cópia da carta do Ministro, comunicando: 

"A taxa de juros de consolldação, segundo 
o art. 39 do acordo acima mencionado, será 
de 5.5 ao ano." 

Nobre Senador, acho também absurdo que 
tenhamos, no passado, assinado um contrato 
segundo o qual pagaríamos juros flutuantes, 
mas o contrato está asffinado. Por outro lado, 
não entendi bem quando o nobre Senador 
Carlos Chiarelli disse que o Banco Central er
rou, que o Ministério da Fazenda errou e agora 
é o povo brasileiro que vai pagar. Minha per~ 
gunta é só esta. Se pagannos mais 7/8 de 
dólar, vamos chegar a 5 milhões. Neste mo~ 
menta, se pagarmos mais 5 milhões de dóla~ 
res, será com a conivência, com a compla
cência e com a cumplicidade do Senado Fe
deraJ. 

O Sr. Carlos ChiareUi- Nobre Senador 
Itamar Franco, V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. PRI!SIDENTE (Iram Saraiva)- ln
formo ao nobre Senador Itamar Franco que 
o seu tempo encerrou-se há 4 minutos. 

O Sr. Carlos ChlareDI - Sr. Presidente, 
fui referido nominalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência informa ao nobre Senador Itamar 
Ftãfié:Cf que, infelizmente, o seu tempo· está 
esgotado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou apenas 
descontar os minutos que o nobre Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Mas V. Ex' concedeu aparte. 

OSR.ITAMARFRANCO-Quemcone· 
cedeu aparte foi V. Ex' Fiquei quieto e V. EX' 

aceitou. Mas não vou discutir com a Presi
dência. Tenho o maior respeito por V. Br 

O SR. PRI!SIDENTE (~am Saraiva) -A 
Presidência agradece. 

O SR. ITAMAR fRANCO - Pediria a 
V. f:x!' só 36 segundos p~ra encerrar o pronun
ciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedídos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Em 36 se
gundos vou tentar apenas responder rapida
mente ao nobre Líder do PMDB. 

Longe de mim, comaS. EX', o nobre Sena· 
dor Ronan Tito, querer decretar guerra aos 
Estados Unidos ou à França, à Inglaterra, ou 
a quem quer que seja. O que não podemos 
nós, brasileiros, é continuar aceitando as leis 
de Nova Iorque ou as leis da Suíça. Sabe muito 
bem o nobre üder do Governo nesta Casa 
que, pelo nosso Código Civil, não somos. obri
gados a aCeitar essa legislação que nos foi 
imposta. Nem nós, brasileiros, podemos conti
nuar, Sr. Presidente, sangrando a nossa eco
nomia através de juros flutuantes ou com 
ameaças qUe chegam ao Senado da Repú
blica, como esta, que devemos aprovar esta 
matéria, senão vamos pagar os juros baseados 
nas leis sufças. E não é crime, Srs. Senadores, 
venhamos a votar, neste instante, matéria que 
o Senadõ ilão conhece, que o Senado desco
nhece na sua totalidade, e ainda mais, que 
os Srs.. ·senadores ti.este instante, venham vo
tar esta matéria? 

Sr. Presidente, vou requerer verificação de 
quorum. Já tenho, inclusive, o número sufi
ciente de senadores para requerer verificação 
de quorum. 

Vou encerrar, Sr. Presidente. O Senado da 
República, Particularmente, não pode permitir 
que o cidadão brasileiro continue sendo lesa
do através desses_ financiadores internacio
nais, através da comunidade fina~~eira inter
nacional. O Br.i!:sil tem que reagir e o Senado 
da República é o local ideal para essa reação. 
Não urna reação de bazófia, como diz o Líder 
Ronan Tito, mas a reação dara e inte1ectual 
contra juros flutuantes que o País está pa
gando. 

O Sr. Caiios ChiarefH- Sr. Presidente, 
apenas uma consideração. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência indaga se V. Ex" irá falar pela or~ 
dem ou está pedindo a palavra para discutir 
a matéria. 

OSr.Carlos Chfarelli-Sempre em favor 
dã ordem. Se ainda me cabe a palavra para 
discutir, senão, gostaria de falar p~a Ordem. 
O que tenho a dizer é inuito rápido, apenas 
é-urna complementação do que eu já dissera 
antes em aparte ao ilustre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Sim, mas tem que haver urna razão, V. Ex' 
quer discutir? 

O Sr. Carlos ChlareJll- Evidentemente. 

O SR. PRI!SIDENTE (~am Saraiva) - A 
Presidência concede a palavra a V. ~ _ 

O SR. CARLOS CHIARELlJ (PFL-RS. -·para discutir."-Sem revisão' do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Seriadores: .. - . 

O que trai a noSsa ·voz. de nOvo à tri6úna 
é a ponderação feita. pela Liderança do PMDB, 
de maneira estranha e incompreensível, quan
do alude a uma possibilidade de que se cobra
ria do Senado da República o eventual prejuízo 
que decorreria da deliberação apressada, sob 
pressão, sem elementos e subsídios que ante
cedem à criação de uma vontade esclarece· 
dera, e debaixo de um oficio onde se diz que 
houve erros. Então, temos que âeciâír já, Sem 
saber por que, para remendar os erros do Ban
co Central, feitos por f~dha técnica, por carên
cia de informações. 

Sr. Presidente, antes de votãr, quero Saber 
quem é o responsável, quero saber qu~m in
duziu o Senado a erro. Qú.er.o sabél' quem 
fez. com que aqui se trouxesse uma mensa
gem originária do Executivo, da Presidência 
da República, encaminhada por Ministros_ de 
Estado .e embasada em dados do Banco Cen
b:al, em dezembro passado, às pressas, às car~ 
reiras, dizendo que era da maior importância 
para a soberania brasileira, para o futuro do 
nosso desenvolvimento, para os planos de 
cresdinenfci" do Brasil aprovar aquilo que se 
nos trazia, e que tudo quanto embasaria aque
la decisão, aquela proposta, estava rigorosa, 
idônea e completamente calcuJado. 

Apesar dos nossos protestos, a maioria 
aprovou, e a maioria delibera. Sr. Presidente 
agora a confissão: erro, erro palmar de 25 
milhões de dólares, se outros não existirem 
e não vierem a aparecer, como já se está dizen
do que há outros erros em outras rubricas. 
E nós ficaremos a·qui permanentemente con
validando os erros e entendendo que este é 
o caminho adequado. Erra-se no Executivo, 
manda-se uma mensagem e aprovamos 
apres.sadarnente. E se estiver errado, manda
se outra mensagem e voltaremos a aprovar. 
Isto é que não pOde ser aceito. 

Antes de qualquer deliberação, antes de se 
entrar no mérito, não foi exatarnente a dicus
são que aqui se travou .sobre o valor a ser 
tomado, sobre existir ou não empréstimo ex
temo. Não houve essa discussão nessa opor
tunidade. Discutiu-se, até bastante, sobre esta 
matéria, em dezembro. Hoje, não, hoje, discu
te-Se algo mais objetivo e operacional. 

Quem responde por esse erro, o fato de 
estarmos, agora, a 48 horas de uma decisão, 
premidos pela obrigação, seguhdo se diz. de 
aumentar a nossa faixa de débito em 25 mi
lhões de dólares, sob pena de o Brasil pagar 
uma agregação, segundo diz o Banco Central
- e eu não sei se está certo, pode ser que 
daqui a 6 meses se diga que está tudo errado 
-,de ter que pagar mais 5 milhões de.dóla~ 
res?_j;llfem·responde pelo fató de termos esse 
prejuízo, de não podermos decidir em tempo 
hábil, de não termos subsídio, hoje e ontem, 
das coisas a serem colocadas com este total 
embaraço? Quem responde por Isso? Não são 
5, são 25 niilhões de dólares. Vamos conva-
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lidar o ato e o Executivo terá com isso o alVará 
pennanente e a prévia e precoce sentença 
com trânsjto em julgado, que o absolve de 
qualquer responsabilidade quanto a números 
dessa gravidade, que, inclusive, têm conse
qüência no plano internacional. O que dizer, 
não da decisão do Senado, que exige elemen
tos para, com esse subsídlq dectdlr e de~berar 
de maneira isenta e correta, o que dizer do 
Banco Central e do Executivo, com esses er
ros? O que pensarão -os credores, com essa 
inexatidão, para não dizer mais, para não falar 
em insegurança? Ou será que, na verdade, 
em dezembro, o Banco Central não tinha con
dição de calcular e foi obrigado a propor,-por 
força de circunstância política? É isso que cjue
remos saber. Pode ser que o Banco Central 
esteja pagando pelo mal que não fez, assu
mindo a responsabilidade por outra decisão 
política. 

É por isso, Sr. Presidente, que faço esta 
manifestação e volto a insistir na indispen
sável, coerente e sensata necessldade de se 
obter esclarecimentos, particularmente do 
Banco Central e do Ministério da Faiénda, pa~ 
ra votarmos com presteza, depois, esta maté
ria hoje em pauta. 

O Sr. Jarbas Passarinho- !:ir. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Para discutir) - Espero realmente ser 
muito breve, Sr. Presidente. 

Depois de ouvir todas as considerações, 
chego a uma conclusão: se não aprovarmos 
este projeto, vamos causar uma punição ao 
Tesouro brasileíro, mas não aos funcionários 
do Banco Central, que foram inexatos, incapa
zes de, no momento, oferecer exatamente a 
verdade a respeito do empréstimo. 

Pergunto o que é mais consentâneo com 
a sensatez: punir o Brasil no aumento do seu 
débito, que me parece que é indiscutível? Pare
ce-me que não há dúvida a esse respeito. Ou 
fazer com que não se vote essa matéria? Para
lelamente, não vejo como, no momento, fazer 
uma ação remissiva para pUnir os autOres de 
uma ínfonnação equivocada em dezembro de 
88. 

Reconheço que há razão fundamental nos 

sejam ou não admitidos pela Maioria da Casa 
ou peJa Minoria, eles existem e foram dados, 
aqui por uma explicação do Senador Roberto 
Campos, exatamente, como sendo uma fonna 
de os· bancos estrangeiros também se cobri
rem da inflação. Se isso é razoável ou não 
é outro assunto a ser discutido na Comissão 
de Endividamento Externo, como na Comis
são de Dívida' Externa que deu um parecer 
brilhante, presidida pelo Senador Carlos Chia~ 
relli e relatada pelo Senador Fernando Henri
que Cardoso. 

Mas, no momento, estou diante de úm fato 
e, corno dizia o ex·Presldente desta Casa. o 
Senador Petrônio Portella: não adianta agredir 
os fatos. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não havendo mais quem queira fazer uso da 
palavra, está encerrada a discussão. 

O Sr. Edlson Lobão -Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma explicação final, como Re
lator da matéria. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Tem V. EX a palavra. 

OSR.EDISONLOBÁO(PFL-MAPara 
explicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre~ 
sidente, ainda em 1988, veio a esta Casa men
~gem do Governo pedindo autorização para 
rolagem da dívida com o Oube de Paris. 

Os Sr.s. Seriadofes estão lembrados do 
quanto foi difícil votar aquela mensagem. A.s 
discussões começaram e, o que se diziã àque· · 
la época, é que o Senado não conhecia abso· 
lutamente nada sobre o assunto. Ficou de~ 
monstrado que o Senado havia recebido farta 
documentação do GOverno, meses antes, so· 
bre essa matéria. O Governo- havia encami· 
nhado ao" Presidente Humberto Lucena os do
cumentos, que foram aqui exibidos, sobre o 
assunto. Não satisfeitos com isso, fizemos vir 
ao Senado, àquela ocasião, o 11egociador bra
sileiro da dívida externa, alto funcionário do 
Governo Federal, que aqui chegou e se colo
cou à disposição inteira de todos qunatos se 
opunham à v_o~ção daquela mensagem. S. 
S• aqui ficou; foi aos gabinetes, e até nem 
sei se teve facilidade de falar com todos quan
tos se _opunham à matéria. A intenção do ne
goc;;i~cior e_ do Governe> era mostrar a todos 
os srs-. senadOreS tõda documeOtaçãO que 
fn<::~ rPrliiPrlrl::~ F !Til'lic:: rfr. I'IIIP ic;c::r. Pvr'llif"':o~r 

O Sr. Carlos Chlan;IU - Há algum fato 
que estranhamente_ deve ter acontecido com 
V. Ex" e que não aconteceu conosco. O repre
sentante negociador, se não me falha a me
mória, Ministro~Conselheiro Sérgio Amaral, 
aqui esteve uma tarde e comigo conversou 
naquele canto e reconheceu a impropriedade 
de atuação política do Governo ao mandar, 
com tanta afoiteza e sem as explicações ne
cessárias e sem prévia negociação, uma pro· 
posta daquele nível e daquela dimensão. 
Quanto à exibição do material da dívida exter
na, gostaria de dizer a V. Ex" que, depois de 
5 meses de cobrança pela Comissão Espe_cial, 

· foram encaminhados volumes de documen· 
tos não tanto necessários, mas alguns com
plementares~ ap Gabinete d9 Presidente da 
Casa, sem C(!Je isso fosse referente àquilo que 
votáramos em dezembro. O material que veio 
foi a miquta da negociação básica, enquanto 
que a proposta que votamos foi o acordo do 
Clube de Paris. São duas coisas que têm corre
lação, mas que não têm identidade. Então, 
há engano, talvez por desinformação no que 
me _compete, com relação ao que V. EX" está 
informando. 

O SR. EDISON LOBÃO - V. Ex', em 
primeiro lugar, concorda que houve o envlo 
da minuta, que chegou à Mesa do Senado. 

O Sr. Carlos ChlareiiJ- Não a minuta 
do acordo do_Ciube de Paris, mas a da nego
ciação básica, que não 'Continha essa parte. 

O SR. EDISON LOBÃO - Mas o que 
se pedia era autolizaçâo para fazer negocia~ 
ção. Era exatamente isso naquela época; era 
autorização para proceder à negociação. 

O Sr. Carlos Chlareiii-Com base numa 
minuta negocial. Pede~se um valpr e não diz 
parn quê. 

O SR. EDISON LOBÃO -E foi o docu
mento mandado. O funcionário aqui esteve, 
conversou com V. Ex!', talvez não tenha podido 
conversar c:om outros Srs. Senadores, mas 
estava em condições de explicar tudo quanto 
fosse necessário. - • -

Aqui se votou, com extrema dificuldade, 
aquele pedido de negociação, exatamente pa
ra que não se_ p_agas_s~ a dívida com _Q Çiube 
de Paris, que era o que os Senadores queriam; 
P Pll t~mhPrr'! riP<::PÍ;10V;o, Í<:Sr\_C::,êJ"'ÔÓI"'I <::P fl,,.><::<::P 
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O Sr. Ronan Tito - Permite V. EJci um 
aparte? 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - Concedo o 
aparte ao Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Senador Edison Lo
bão, algumas colsas precisam ser es_ciareci
das. Primeira, num aparte do Senador Ita
mar Franco, eu falei que tínhamos que enca
minhar sem bazófia. Não quero dizer que a 
proposta do Senador Itamar Franco contives
se bazófia, ao contrário. O que senti de bazófia, 
devo confessar, foi numa proposta de nAo se 
pagar nada; até brinquei com o Senador Jar
bas Passarinho: "Vamos planejar como ê qae 
ocupamos os Estados Unidos e a Europa." 
E concluímos, aqui, que por terra era melhor, 
era mais fácij. A invasão seria por terra, a ocu
pação seria outro estudo. Estamos discutindo 
a prorrogação, a renegociação da dívida com 
o Oube _de Paris, da ordem de 5 bilhões de 
dólares, para que o Brasil não ficasse, naquele 
momento, inadimplente. Não viria nenhum 
centavo de fresh money ou new money. Tam
bém gostaria de dizer que, desgraçadamente, 
a língua inglesa é a língua internacional para 
negociação. Se se quiser assinar um contrato 
de financiamento com o Japão, não pode ser 
em japonês, tem que ser em inglês. Por quê? 
É um convênio internacional. Não me chama
ram para opinar nessa época. Se me chamas
sem, eu gostaria que fosse em português, ou 
espanhol. Mas acontece que Isso é_ uma con
venção internacional, e estamos inseridos nes
ses negócios. Pegamos:_ o barco no meio do 
caminho, não contraímos essas dívidas, mas 
se negar a existência delas também é negar 
o óbvio. Não é possível. E nós, como Senado, 
quando avocamos para n6s, dentro da Consti
tuinte, a obrigação de apreciar, temos de fazê
lo. E temos que fazê-lo com a maior acuidade 
possível, para não dar mais prejuízos ainda 
ao Brasil, ao Tesouro NacionaJ, que eu gosta
ria de traduzir ao p-ovo brasileiro. 

O SR- EDISOI'I LOBÃO - Agradeço a 
v. e:xo, 

Prossigo, agora já adentrando nesta nova 
questão, que é o problema do equívoco, do 
erro do Banco Central 

No meu parecer, que acabei de emitir, eu 
próprio faço restrições ao Banco Central pelo 
erro que cometeu, e digo mais, está aqui no 
meu parecer, que até nem sei se há outros 
erros ainda. Tatnbém, Srs. Senadores, deve
mos procurar investigar, saber quem errou; 
mas isto não deve impedir que se vote agora, 
sob pena das conseqüências a que aludiram 
aqui os Senadores José Fogaça, Ronan Tito 
e Jarbas Passarinho, das conseqüências para 
o Brasil, e não para o funcionário que errou. 

Por outro lado, não se trata de nenhuma 
ameaça ·da Embaixada da Suíça, que, obvia
mente, rechaçariam os. A Embaixada da Sufça 
não nos ameaça, ela apenas nos informa que, 
em razão de ter sido elevado o juro em 1%, 
se não resolvermos isto até o dia 31 de agosto, 
estaremos sujeitos a uma despesa adicional, 
P.f~ra o povo brasileiro, de 5 milhões de dólares. 
E wna comunicação apenas-:-nenhuma amea-

ça. Mas logo transformam essa comunicação 
em ameaça, para tentar invalidar a comuni-
cação do Governo. _ , _ 

Sr. Presidente. tanto quanto o Senador Ro
nan Trto, tanto quando o Senador Jarbas Pas
sarinho, tanto quanto o Senador José Fogaça, 
não desejo assumir a responsabilidade de 
onerar o povo brasileiro em mais 5 milhões 
de dólares, negando a aprovação a esta men
sagem. 

Sou, portanto, favorável à mensagem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência vai convocar sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, logo após o encerramento 
da presente, destinada à apreciação do Projeto 
de Lei da C1ilnara dos Deputados n9 133,-de 
1984, a ser declarado prejudiàdo, e a urgên
cia do Projeto de Lei do DF nç 39, de 1989, 
"que dispõe sobre a política salarial dos servi
dores civis da administração direta, das autar
quias e das fundações públicas do DF, e dá 
outras providências". 

Ericerrilda a discussão da matéria, passa-se 
à votação. ~ ~ 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O Sr. Itamar Franco- Peço verificação, 
.Sr. Presidente, assim como foi solicitada pelos 
Srs. Senadores Carlos Chiarelli, José Agripino, 
Jamil Haddad e Mauricio Correa. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Vai-se proceder à verificação solicitada. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem seus luga
res. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Con
cedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. ROI'!I\N TITO (PMDB - MG, Pelo 
ordem. Sem revisão do orador.}- Sr. Presi
dente, é costumeiro nesta Casa, quando se 
pede verificação de quorum, que se acionem 
as campainhas, e é dado um prazo para que 
os Senadores que se encontram nos seus Ga
binetes ou despachando com as pessoas que 
os visitam aqui, tenham tempo para vir ao 
plenário, para que possam fazer a votação. 

Neste instante, convido a todos os Sena
dores do PMDB que se encontram em seus 
Gabinetes ou nos corredores que acorram, 
imediatamente, ao plenário , a fm de que pos
samos dar- quorum e votar essa matéria, que 
é-de interesse nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência solicita aos Srs. Senadores ocu
pem seus lugares. 

Como vota a Uderança do PMDB? 

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG) -
O PMDB vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
COmo -vota a- Liderança do PR.? 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL 
- PB)- O PFL vota ''sim", Sr. Pfesidente. 

·' 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Como vota a Uderança do PSDB? (Pausa.) 
_ C_omo vota a Liderança do PI:B? (Pausa.} 
-- Como vota a Liderança do PDC? (Pausa.) 

Corno vota a Liderança do PDP. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC) -
"Não", Sr. Presidente. - -

O SR. PRESIDENTE (Iram Sara!va) -
Como vota a Liderança do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA)- "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Como vota a Liderança dC? PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) -
"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
Srs. Senadores já podem votar. (_Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau
sa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS SE/'IADORE:S: 
Antonio Maya - Áureo Mello- Carlos Pa

trocínio- Edison Lobão -Gomes Caivalho 
-Humberto Lucena -lrapuanJúnior ~Jar· 
bas Passarinho -Jorge Bornhausen- José 
Fogaça- Marcondes Gadelha- Meira Filho 
,;_ üdacir Soares - OlaVo Pires - Rachid 
Derzi - Roberto Campos - Ronan Trto -
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO"' OS SRS SENADO-
RES: 

Jamil Haddad- Leite Chaves- Mário Co
vas -Mário Maia- Maurlclo Corrêa- Pom
peu de Sousa. 

·. ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS SE
NADORES: 

José Agripino - Jutahy Magaihães - Ro
naldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Hão houve quorum. A Presjdência irá suspen
der a sessão por 1 O minutos, acionando as 
campainhas, pai a (Jue os Srs. Senadores _com
pareçam ao Plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 18 minutos, 
a sessão é reaberta às 17 horas e 28 mi
nutos.) 

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Es
tá reaberta a sessão._ 

O Sr. Ronan TitO- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre~Senador Ronan 
Tito. 

O SR. ROI'IAI'I MO (PMDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, hoje deveríamos ou devemos instalar 
uma comissão que se constituiu no Congres
so Nadonal com os representantes de cada 
partido, dos partidos que quiserem participar, 
uma comissão que deveria ou deverá estudar 
medidas para conter o ímpeto inflacionário 
ou evitar a hiperinflação. 
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O Senador Nelson Carneiro consultou-me 
para saber qual seria a melhor hora, e calcula
mos que às 5 horas seria o melhor. S. Ex' 
o Ministro da Casa Civil, Sr. Ronaldo Costa 
Couto, está aqUi para a instalação dessa co
missão. Nós, que fazei1Jos parte da comissão 
- represento o PMDB -, teremos que estar 
lá, para não sermos anfitriões mal-educados. 

Assim sendo, eu pediria a V. Ex", Sr. Presi
dente, constasse o meu vota, mas terei de 
ausentar-me, para estar presente à instalação 
da comissão. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os 
Srs. Senadores podem ocupar seus lugares. 

A votação é nominal. Portanto, cada sena
dor deve ocupar a sua cadeira. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

T odes os Srs. Senadores já votaram? (Pau
sa.) 

(Procede-se à votação.) 

l-OTAM "SIM" OS SRS. SEIYADORES: 
Afonso Sancho - Aluizlo Bezeúa - Anto

nio Ma_ya - A!Jreo Mello - Carlos Patrocínio 
- Cid C;;~rvafilo - Edison Lobão - Gomes 
Carvalho - Humberto Lucena -lrapuan Jú~ 
nior - Jarbas Passj:2rinho - João Calmon 
-Jorge Bomhausen- José Fogaça- Mar~ 
condes Gadelha - Mauro Borges - Olavo 
Pires - Rachíd Derzi - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito -Wilson Martins. 

VOTAM ''l'IÃO" OS SRS. SENADO
RES: 

Carlo-s Chiaielli - Leite Chaves-- Mário 
Covas -Mário Maia - Pompeu de Sousa. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OSR. SEI'IA
DOR: 

Jutahy Magalhães. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Vo

taram SIM, 21 Srs. Senadores; e, NÃO, 5 Srs. 
Senadore~ _____ _ 

Houve 1 abstenção. 
Total: 27 votos. 
_Não houve quorum. 

A preSidêrlcia comuniCa ao Plenário que es
ta matéria estará colocada na pauta da Ordem 
do Dia de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão designando para a sessão ex
traordinária convocada anteriormente, a reali
zar-se às 17 horas e 32 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
MATÉRIA A SER DEC!J\RADA 

PREJUDICADA 

ProJeto de Lei da Câmara n"' 133, de 1984, 
(n? 553n9, na casa de origem), que altera 
o art. 33 e o § ~do art 64 da Lei n? 3.807, 
de 26 de -agosto- de 1960- Lei Orgânica 
da Previdência Social. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 29 
-- minutos.) 

Ata da 121 ~ Sessão, em 29 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

As 17 HORAS E 32 i'111YilTOS, AOOM-sE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra- Nabor Jú
l}ior- Leopoldo Peres- CZarlos De'Carli
Aureo .M.eUo- Ronaldo Aragão- Olavo Pires 
-João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho - Carlos Patrodnio - Antorúo 
Luiz Maya -João Castelo- Alexandre Costa 
- Edlson Lobão - João Lobo - Afonso 
Sancho - Gd Sabóia de Carvalho -Mauro 
Benevides - Carlos Alberto -José Agrípino 
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -
Humberto Lucena - Raimundo Ura - Man
sueto de Lavor- Luiz Viana - Jutahy Maga
lhães- Ruy Bacelar -José Ignácio Ferreira 
-João Calmon - Jamil Haddad - Nelson 
Carneiro - Itamar Franco - Ronan Tito -
Fernando Henrique Cardoso- Mauro Borges 
- Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior -
Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa- M.eira 
Fllho- Roberto Campos- Loureínberg Nu
nes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Ca
nale- Rachid Saldanha Derzí -Wilson Mar
tins - Leite Chaves - Gomes Carvalho -
Sílvio Name -Jorge Bomhausen-- Dirceu 
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chia
rem- José Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva) - A 
lista de presença acusa o comparecimento 
de 57 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Presidência dos Sr. Iram Saraiva 

Sob a proteção de Deus, irúciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1? Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

Mlll'ISAGEM 00 GOVERNADOR 00 
OISTRITO FEDERAL 

SUbrDetendo à deliberação do Senado 
autógrafo do seguinte projeto. 

MENSAGEM 1'1• 74, DE 1989-DF 

(N• 65189-GAG, na origem) 

Brasllia, 28 de agosto de 1989 
Senhor Presidente, 
Nos termos do arl3° da Resolução n~ 157, 

de 1 9-11-88~ tenho a hora de submeter à eleva
da deliberação dessa Casa, acompanhado de 
Exposição de Motivos dos Senhores Secre
tários do Governo e de Fmanças, o anexo Pro
jeto de Lei, que autoriza o Poder Executivo 
abrir ao orçamento do Distrito Federal créditos 
adicionais até o limite de NCz$ 
158.843.000,00 (cento e cinqüenta e oito mi
lhões, oitocentos e quarenta e três mil Cruzfl
dos novos), e dá outras providências. 

Valho-me do ensejo para testemunhar a 
Vossa Excelência a certeza de meu alto apreço 
e consideração. -Joaquim Domingos Roriz
Govemãdor do Distrito Federal. 

EM N• 004/SEG/SEF 
Brasília, 28 de agostq de 1989 

Excelentíssimo Senhor Governador, 
Temos a hora de submeter à elevada consi· 

deração de Vossa ExceJênda o anexo Projeto 
de Le~ que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento do Distrito FederaJ, créditos su~ 
plementares até o limite de NCz$ 
158.843.000,00 (cento e cinqüenta e oito mi
lhões, oitocentos e quarenta e três mil cruza-
dos novos). · 

O ajustamento previsto na receita _do cor
rente exercício, conforme anexo I, decorre em 
sua maior parcela de uma projeção de cresci
mento da arrecadação do Imposto sobre Ope· 
rações Relativas à Crrculação de Mercadorias, 
sobre Prestação de Serviços de Transporte In
terestadual e de Comunicação, cuja base de 
incidência, definida pela nova Constituição es
tá em processo de implantação. 

CompõeJ11 também ~sses recursos, transfe
rências da União destinados a obras no setor 
educação e parcela para continuidade do pro
jeto de despoluição do Lago Paranoá. 

Pelo lado de despesa, a aplicação progra
mada destina-se a deficiência de dispêndios 
com pessoal e custeio, continuidade do pro
grama de assentimento de população desva
lida, planos de obras, e atendimento de neces· 
sidades comunitárias levantadas durante a 
realização do Governo itinerante. 

Em vista do exposto, temos a honra de sub· 
meter à elevada consideração de Vossa Exce-
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lência o anexo Projeto de Lei que autorize o 
Poder Executivo abrir créditos suplementares 
até o limite de NCz$ 158.843.000,00 (cento 
e cinqüenta e oito milhões, oitocentos e qua
renta e três mil cruzados novos) o Orçamento 
do corrente exercício. - CeJSiUs Antônio Lod
der. Secretário do Governo - Ozfas Monteiro 
Rodrigues, Secretário de Finanças. 

PROJETO PI' L(':l DO DF 
N• 45, DE 1989 

Autoriza o Poder Exerutivo a abni' cf'é. 
ditos adicionais até o limite de NCz$ 
158.843.000,00 (centO e cinqúenta e OitO 
milhões, oitocentos e quarenta e trJs mU 
cruzados novos). e Ji4_ ou_tras providên
cias. 

GOVERNO 00 DISTRITO FEDERAL 
RECEITA DO TESOURO - EXERC!CIO OE 1989 

ESPEC!FICACAG 

O Senado Federal decreta: 
Ãrt. 1 ~ Fica ó Poder Executivo autorizado 

a: 
1-Abrir créditos suplementares, conforme 

discriminado no Anexo I, ao Orçamento do 
Distrito Federal- Lei n~ 3, de 21 de dezembro 
de 1988, com as alterações introduzidas pela 
Lei. n9 16, de 11 de abril de 1989 e Lei n? 
29, de 4 de julho de 1989 - até o limite 
de NCz$ 158.843.000,00 (cento e cinqUenta 
e oito rrulhões, oitocentos e quarénta e três 
mir Crtiiãâe;s novos), utilizali.do os recursos 
oriundoS-dó exCesso de arrecadação das re
ceitas, a teor do art. 43, §§ 1 ?, incisos I e D, 
2~ e 39 da Lei n" 4.320,- de 17 de março de 
1964, sendo: 

-Pessoal e Ençargos- Sociais NCz$ 
41.800.000,00 -- . . . 

QUADRO I 

-Outras Despesas Correntes e de Capital, 
indusive o Fundo de Desenvolvimento do Dis
trito Federal NCz$ 117.043.000.00. 

Parágrafo único. Os créditos adicionais 
abertos na forma do inciso [deste artigo, incor
poram-se ao Orçamento do Distrito Federal, 
para o exercício financeiro de 1989 e somam
se ao valor de cada projeto e atividade para 
efeito de aplicação do limite a que se refere 
o inciso I do art. 8? da Lei n~ 3 de_ 21 de 
dezembro_ de 1988.-

Art. 2? Esta Lei entra em vigOr na data 
de sua publicação. -

. Art. 3o Revogam-se as disposições em 
contrário. _ 

Brasflia, de de 1989, - 101° 
da República e 30~ de Brasília. 

NCzi i,fl& 

I DlfERENCA 
ORCAI\ENTO I LEI HR 19/89 I REEST!HATIVA :----------------1 

I l ABSOLUTA lRELATIVAl 
1 I (A) I <Bl I (C) I <C-Bl I (C/AI I 
1------ -----------------1-------------:--------------' ------------1------------1--------1 
I I I l l 
: IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 5.m.l!! I 17,265.883 17.265.181 I t I 2<5,38 I 
1 I I I I 
I IIIPOSTO SOBRE A TRAHSMISSAO OE BENS Ml5,!0! I 6.639.80! 8.104.0&1 I 1.465.000 I 83,97 I 

~ ADICIONAL lXI IMPOSTO DE RENDA t78.tl0 l 
I 
I liii'OSTO S08RE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOKOTORES 3,36!.01! I 
I I I 
I IIII'OSTQ SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS ·I 
I e SõiiRE Â PRESTI'ICitõ DE SüVICOS DE ií!ANSPüRiE INTERESTAOüAL : 
I E INTERHUHICIPAL E OE COHUH!CACAO 85,995.101 

I !CH SOBRE O TRIGO IMPORTADO 
I 
I IMPOSTO SOBRE A VEHOA A VAREJO DE COHBUSTIVEIS LliU!OOS 
I E GASOSOS 

I IIIPOSTO SOBRE SEII.VTCOS OE IUALIUEII NATUREZA 
I 
I TAXAS 

I RíCEITA PATRIMONIAL 

I PARTICIPACAO NA RECEITA OA UH!AO 
I 
I OUTRAS CONTRIBUICOES DA UNIAO 
I. 

I RECEITA DE CONVEHIOS 
I 
I OPERACOES DE CI!EOITO INTERNAS 
I 
l OUTRAS RECEITAS 
I 

811.0!1 

16.325-879 

1.122.!53 

17,417.397 ' 
I 

I 497.447.864 l 
I I 
I 8.1 
I I 

4 'I 

I 
2.90~.478 : 

' ' ' ' 

. . : 
8.961.Bit ' 8.961.111 : 

I 
I 

t H100,&0l' 

e : 166,7e 

281.260.000 : 398.157.000 : 116.897,000 : 363,00 

~e.eae.eee : 4&.eet.eee : o : 
I 
I 

3.412.00~ 4.172,1199 : 769,006 : 421,50 
I 

36.ese.eee 49.B77.eilt: 4.S27.MB: 1se,Js 

46.767.400 

31.818.995 31.B18.995 I 82,79 

516.823.864 , 536.173,864 I 19.358.100 
I 

!63.004.479 I 163.114,479 I 
I 

161,916.819 I. 161,906.809 I 
I 

3.878.838 I 4.422,838 I 
I 

o • I 
I 

S4U~ee : s2,2e : 

1-··------------------·------------ :-----:-----1------:-----------:-~----: 

T O T A L 1 636.493.537 a.a2~.S06.JBS a.4a3.349,3as : 15B.B~J.eee 1 13J,es : 

,I 



Agosto de 1989 

I CREDITO SUPlEMENTAR 

I ANEXO A LU NR. DE DE 
:------

CODJGQ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoU) 

AHEXD 1 
APllCACAD SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

DE 1909 

ESPECJrlCACAD 

Quarta-feira 30 4345 

NCzS l,U 

---: 
VALOR ; .... ________ _ -------------: 

11011 TRIBUNAl DE CONTAS DO DISTRITO FEOCRAL 
11001 TRJBUHAL OE CONTAS 00 DlSTRllO FEOCRAL 

11001.mm22.1t1 FISCALJZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E APUCACAO DOS RECURSOS 
PUBLJCOS 

Ul0l , GABINETE 00 GOVERNADOR 
1!101 GABINETE DO GOVERNADOR 

I 11001.03970::!02./a&J ASSESS(lRAhENTO SUPERlOR 
I 11111.13170202.199 ASSESSDRAHENTI MILITAR 

1!00l DEPARTAMENTO DE EOUCACAO FISJCA, ESPORTE E RECREAiliD 

11113,18~60212,006 PLANEJAHENTO, PROMDCAO E CODRDENACAD OA POLlllCA OE EDUCACAO FISICA, 
I DESPORTOS E RECREACAQ 
1 

12000 I PRQCURAODRJA GERAL 
12011 I PROCURADORIA GCRIIL 

I 
12011,131701~2.119 I DEFESA DO IKTERESSE PUBLICO 

I 

13101 I SECRETARIA DO GOVERNO 
13011 I SECRETARIA DO GOVERNO 

I 
I 

13001,13091212.011 COORDEHAtAO DAS ATIVJDADES DE PLANEJAHEHTO QRCAHENTO E HDDERNJZACAO 
DA ACAO GOVERI<AHENTAL 

13911,93999212.112 HANUTENCAO DAS FUNCOES OE ASSESSORIHENTO SUPERIOR 

13000 SECRETARIA DO GOVERNO 
13M2 SECRETARI~ DO GOVERNO ~ ENTIDI'IDES SUPtRUlSIC?l.ilD.IlS 

I 13002.1Ji90452.!127 APOlO AO DESETWOLV!HENTO DA ACAO GOVERNAHENIAL 

-----•· 

]!;g,0~0 : 
750.000 : 

758.800 ; 

1..~00.00\'!1 i 
S00.000 : 

250.~00 : 
250.000 ; 

s00.m: 

5B8.000 l 

l00.000 : 
100.000 ; 

21.954.000 : 
1.090.00!: 

I 

19~.000 : 
s6e.tee r 

3."!16.010 : 
3.·30ii.Hl9 : 



4346 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO ·coNGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

I CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO I 

I ANEXO A LEI NR, Of OE 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABi\lHO 

OE 1989 
:---- . 

COIHüO ESPECHICACAO 
1---- -~~~'--~~ 

13113 I AOH!HISTRACAO DA CIDADE SATELITE 00 HUClEO BANDEIRANTE 

I 131iM3m112.812 I AOHIHISTRACAO GOVERHAHEHTAL NO NUCLEO BANDEIRANTE 
: 13983.03070212.064 : PATRULHA KOTOMECAIIIZADA DA ClQADE ·s.AJELHE DO NUCLEO BAh'OEIPAtHE 
I 13603.tJ67925M65 I CONSERVACAO OE ED!f!CIOS E LOGRAOOUROS PUBLICOS DA CIDADE SOTELITE 

00 HUCLEO BAHOE!RAI!TE 
I 13113.10585752.166 I CONSERVACAO OE AREAS URBANIZADAS DA CIDADE SATELITE DO NUCLEO 

llf:.IJI\t'f!MUTC 
"'"'"""."""'"' 

I 131B3,1!613272.113 I CUSTE!D 00 SISTEIIA OE ILUHJNACAO PUBLICA DA CIDADE SATELITE 
Oll HUCLEO BANDEIRANTE 

13114 I REG!AO ADMJNISTRAHVA li · GAHA 
I 

I 1311U3171111.!!4 I AOHINJSTRACAO GOVERHAHEHTAL HO GA<A 
: 13094.03079212,367 t PATRULHA I:IOTOMECANIZADA 00 GAtfA 
: i3034.0J!l70212.12f l CONSERVACAO E liANUTENCAO 00 PAP.~UE RECREATIVO DO GAMA 
l 13004,10SBS7S2.M9 l CONSERVACAO DE AREAS U~BANIZADAS DO GAM 
J i3004,10603272.t1S i CUSTEIO 00 SlSTEtiA DE ILUHINACAO PUBLICA DO GAMA 

I 
I 

!3105 I REG!AO ADHINISTRATIVA iii • TAGUATINGA 

13015.13071112.016 ADH!HISTRACAO GOVERNAHENTAL EH jAGOATINGA 
13605.03070212.070 PATRULHA HOTOMECANIZAOA OE JAGUATINGA 
I3!15.105B5752,i72 COHSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DE TAGUATJNGA 
1301S.1161327<.11B CUSTEIO DO SISTEMA OE JLUHINACAO PUBLICA DE JADUATINGA 

I 13016 REGIAO AOHINISTRÀTIVA IV • BRAZLANOJA 
I 
I 13006.!3170212.019 AOHINISTRACM GOVEP,NAHDH!ll EH BRAZLANDIA 
I 13!16.e3070112.073 PATRULHA HOTOHECAHIZAOA OE RRAJLANDIA 
I 13006.030/12;.1.071 I COIISERVACAO DE EOIFJCIOS E LODRADOUROS PUBL!COS OE BRAZlANJ\IA 
I 13806.i05BS7:l2.075 i CONSlRVIICAO DE AREAS URBANilAO~S DE _BRAZLANDlA 
I 13006.106032.72.m I CUSJ€!0 00 SISTEHA DE ILUHIHACAO PUBLICA OE BRAZLANOJA 
I 

13011 I REGTAO ADHIHISTRA!IVA V • SOBRAOINHO, 

I 13817 .03076211.;21 I AOHIIIISTRACAO GOVERNAHEIIÍAL EH SOBROOJHHO 
I 13001.03070212.B76 I PATRUlHA HOTOHECAIIJZAOA DE B!AZLAIIDIA 
I 13017.10585152.878 I CORSEIIVACAO.DE AREAS URBA~IZADAS DE BRAZLAIIOIA 
i !3007.10683172.022 I CUSTEIO DO SJ51EHA OE llUMINACAO PUBliCA DE SOBRADNHO 

"--------: 
VAlOR 

·----: 

1.655.\100 : 

6~0.000 l 
20e.oee : 

35.080 : 

620.1irl 

101-eBO I 

2.H7.000 I 

740.000 : 
200.000 : 
297.000 1 
930.000 : 
251.000 I 

_ B40.N10 
240.000 

1,080.010 
2SG.900 

1.502.000 : 

589.01Hl 1 
.155.1!1 I 

7.000 : 
st.e.uee : 
200.000 : 

1.770.000 : 

6ó0.0Qil : 
1SO.N0 : 
66V~00 l 
300.000 : 

-------------·-·---· _,_ 

--- -• 

Agosto de i 989 



Agosto de 1989 

I CREDITO SUPLEHEIHAR 

I At[XO A lEI NR. DE DE 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABWIO 

DE 1989 
:~-·~--~--------------------------------------------

CODIGO ESPEC!fiCACAO 

Quarta-feira 30 4347 

HCz\ 1.11 

VALOR 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

13B08 I REGJAO ADMINISTRnTIVA VI - PLANAlllNA 

13008.03070212.023 : ADHINISlRACAO GOVERitA_MEIHAL Eri PLANALTI~A , 
13088.03070212.079 l PATRULHA MOTOMECANlZt\DA Df PtMIALTINA 
13008.10585752.081 l CONSERVACAO OE AREAS UR8MHZflOAS O~ PLAWAL1INA 
13008.10603272.024 : CUSTEIO DO SISTEHA DE ILUMINACAO PUBLICA DE PLANALTINA 

130!9 iOHINISTRACAO 00 SE!OR RESIDENCIAl INDUSTRIA E ABASIECIMENTO 

13909.03078212.025 AOHINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO SETOR RES!OENCI~l INDUSTRIA~ 
E ABASTECIMENTO 

13009.03071212.082 PAIRULHA MOTO~ECANIZAOA 00 SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA E~ ABASTECIMENTO i 
13009.10585752.081 CO~SERVACAO OE mAS URBANIZADAS 00 SETOR RESiDENCIAl INDUSTRIA 

E ABASTECIMENTO 
13009.19603172.126 i CUSTEIO 00 SISTEMA OE ILUMINACAO PUBLJCA 00 SETOR RESIDENCIAL 

ltiOUSTRIA E AOASTECIHENTO 

13010 i ADHINISTRACAO OE CE!lANOIA 

139HI,G3~7t2t;:.017 l AUNINiSTRACI'IV GVVERNAHEf.í11ll EH C~ILAND1A 
13318,03070212.Hl4 I PATRULHA MTOifECAIHZADA DE CEIL~NDIA 
1301~.19585752.116 ! CONSERVACAO DE AREAS URBAHIZAOAS OE. CEllANOIA 
13010.11613272.191 i CUSTEIO 00 SISTEMA OE llUMINACAO PUBLICA OE CEILANOIA 

13tll i AOHINISTRACAO 00 CRUZEIRO 

I 13111.13973212.161 i ADHINISTRACAO GOVERNAMENTAl NO CRUZEIRO 
I 13011.03379212.161 i PAHULNA MOTOMECANIZAOA 00 CRUZEIRO 
I 13811.10585752.163 i CONSERVACAO DE AREAS URBAti!ZAOAS 00 CRUZEIRO 
I 13111.10603272.162 l CUSliiO 00 SISTEMA OE ILUMINACAO PUBLICA 00 CRUZEIRO 
I I 

14000 
!l!91 

: !li01.03070212.029 
l 14001.03076212.033 
I 
I 14911.03071212.171 
l 14001.15824952,030 

SECRETARIA OE AOHINISTRACAO 
SECRETARIA OE AOMINISTRACAO 

ENCARGOS COM A MNUTENCAO OE IRANSPORIES INTERNOS 
EHC~RGOS COK A MANUTENCAO OE PROPR lOS 00 GOVERNO 

DO DISTRITO fEDERAL 
PROCESSAMENTO OE DADOS 
ENCARGOS COM !NATIVOS E PENSIONISTAS 

• 

1.56\l.e~~ : 

6i0.&~0 

15~.~~~ 
600.!l~i} 

200.00!1 

1.850.000 

630.e~0 

iB0.000 

350.000 : 

2.m.000 : 

ii00.~~~a : 
286.0é& : 

1.0B0.M~ : 
25M00 : 

1,390.000 : 

531.900 
81.000 

~80.00~ 

211.!00 

!1.312.!!0 
11.3ve.e~e 

2.010.000 

Lfea.oeo 1 
3a0.ee0 _: 

a.ooo.eee : 



4348 Quarta-feira 30 . DIÁRIO DO CONGRESSO NÀOONAL (Seção II) 

I CREDITO SUPLEMENTAR 
I 
I ANEXO A LEI NR, DE DE 

AHEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAHAS DE TRABALHO 

DE 19B9 

h'Cz5 1, ee 

:--··---·-· --------------r 
CODIGO ESPEC)FJCACAO VALOR 1--------- ----~----------: 

1~11< I INSTITUTO OE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUHAHOS 

l H0!2.D3m212.03~ DESEHVOLVIIlENTO DE RECURSOS NUHAIIOS 

15009 SECRETARIA DE F!NAHCAS 
15091 SECRETARIA DE F!NAIICAS 

159!1,13091302.096 CADASTRO E CONTROLE DA ARRECADACAO 
15091.07990311.969 I F!NAHCIAHEHTO A PROGRAMA DE DESEHVOLVIHEHTO 

l 

16990 I SECRETARIA OE EDUCACAO 
16991 I SECRETARIA DE EDliCACAO 

I 1699!.08079212.!36 I COORDENACAO DO PLAHEJAHENTO DO SISTEHA EDUCACIONAL 

!61Bi I SECRETARIA OE EOUCACAO 
16902 I SECRETARIA DE EDUCACAO - EHT!DWES Sl "ERVISIOIIADAS 

I 16002,9B07!1!2,B3B I HANUTENCAG DOS SERVICOS ADHINJSTRAllVOS DA fUNDACAO EDUCACIONAL 
I !6102.0B~21881.BI4 I CDNSTRUCAD REPARO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOlARES DE PRJHEJRD GRAU 
I 16002,1B43!9Vf.S79 I CDNSTRUCAO REPARO E ADAPTACAO OE PREDJOS ESCOLARES OE SEGUNDO GRAU 
l 

!90BO SECRETARIA 0( SERVICDS SOCIAIS 
18B92 SECRETARIA DE SERVJCOS SOCIAIS • ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

I 
I 18!!2."15810212.9ll EXEDUCAD DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
I !Bm.1501~862.916 , ASSENTAMENTO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA 
I 

19000 I SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 
!99!1 ! SECRETARIA DE VIACAO E DPRAS 

1900!.!04622B2.102 I COHSERVACAD DO PARSUE RECREATIVO E TURISTICO OE BRASILIA 
1900!.195B5152.0B9 I CDNSERVACAD DE AREAS URBANIZADAS NO DISTR!lD FEDERAL 
19101.1691575!.!01 I !HPLANTACAO DE VIAS E OBRAS CDHPLEKENTARES DE URBAHIZACAO HO DF 

26. 78~. B00 t 
26.n9.ae. : 

2.009.909 
2~.1B9.909 

12.915.200 
40.000 

12.87~.200 
12.875,200 

U25.200 
5.600.000 
3.25e.oee 

;.m.m 
6.0B0.00B 

2.0!0.ae0 
uo0.eoe 

37.734.!09 
9.see.eec 

1.0~0.090' 

!.000.0!0 
7.500.030 . 

--·------------- --------=-~ 

Agosto de 1989 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

1 CREO!TO SIIPLEl\EHIAR 

1 ANEXO A LEI t!l. OC OE 

ANEXO I 
IIPUCACAO SE5UHDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

DE 1989 

Quarta-feira 30 · 43~ 

NCzS 1,00 

:-------------------------------------------------------: 
tDD!GO ESPECifiCACAO 

19000 1 SECRETARIA DE VI4CAO E OBRAS 
19002 I SECRETARIA DE VI~CflO E OBR~S - EhTIDADES SUPERVISIWADfJS 

1 19012.!B0712!2.850 EXECUCAO OE OBRAS E SERVICOS OE URBANIZACAO 
19002.168853!1.916 EIIECUCAO DO SIS!EMA ROOOVIARlO 00 OIS!RilO fEDERAL 

20000 SECRE!ARIA DE SERVICOS Pll8l!COS 
28081 SECRETARIA OE SEIVICOS PUSLICOS 

20001.030782!2.05! COORDENACAO DAS AllVlDAOES OE JRA!ISPORlES COLEl!VOS, CONTROLE 
E ADM!NIS!RACAO DE SERVICOS PUBL!CDS 

1 2808!.!30B035!.!09 i SUBSCR!CAO OE CAI!JAL 
i 2ílf01.10603272.0S2 I CUSTEIO DO SISTEKA Df IlUMlNACAO PUBLICA DO PLANO Pl(OTO E SETORES 
! 2000!.137644B!,198 l AHPLIACM DO SISTEMA DE ~BAS!Et!MENIO DE AGUA E TRA!AKEIIJO 

. . 
SANITARIO DO O:SJR!IO FEDERAL 

I 
2!103 AOHI~ISJRACAO DA ESJACOO ROOOVIARIA DE BRAS!LIA 

l 20803.16B85322.053 ATENOIHEN!D AOS USUARIOS OE TRA~SPORJES URBANOS UNTERESTAOUAIS 
DO PLANO PILOTO 

21114 SERV!Cj) AUTONDHD OE LIMPEZA URBANA 

! 2010Mió0B212.054 EXECUCAO DAS ATIVIDAOES DE CDLETA DE LIXO E LIMPEZA OE VIAS 
I E LOGRAOODROS PDBUCOS 
I 
I 

21000 ! SECRETARIA OE AGR!CULTU<A E PROOUCAO 
21011 ! SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO 

I 21001.04070212.955 l PLANEJ~HENTO, COORDENACAO E APOIO Dt EXECUCAO DA POLITICA AGROPECUARIA l 

2!000 : SECRETARIA DE AGRICUL!U<A E PROOUCAO 
2!002 ! SECRE!ARIA OE AGRlCUL TURA E PRODUCA~ • ENTIDADES SUP!RV!SIONADAS 

21002,0W02!2.B56 ! EXECUCAD DE PROGRAMAS DE fOKENJO AGROPECliARIO E PRESERVACAO 
DOS RECURSOS NATURAIS 

21002.0~18~212,894 : DESENVOLVIMEIHO DE PROGRriHAS DE ASSJSTENCIA TECNICI't E EX1:EtlSAO 
I RURAL • EKATER 
I 

-----·---· 

VALOR 

2B.23L0110 i 
2B.234,0<l0 : 

~0.734.~~0 1 
' 7.:!00.0~0 : 

2A.33S.0~0 ! 
!<.638.006 : 

m.m: 
41B.~~~ : 

3.0D0.000 : 

708.000 

2.10a.~(~~ : 
m.m 

1.700.000 
!.7!0.000 

200.000 t 



4350 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1989 

I CREO!JO SUPLEIIE,TAR 

1 ANEXO A LEI NR. OE DE 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRMAS OE TRAB~LHO 

DE tPB9 
-----: 

CODIGO ESPEC!f!CACAO VALOR 
~~--------. --------·------- ·-----~~~'' """"~---1 

2200! I SECRETARIA DE SEGURANCA PUBlltA 
22102 I SECRETARIA OE SEGURANCA PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

I 

!.BOMBO : 
1.eoe.e0G 1 

I 
22B02.169157J2,B63 1 COOROENACAO DAS ATJVIDAOES OE PESSOAL ORCAMENTO CONTABiliDADE 

I 

23090 
23001 

I E SERVICOS GERAIS DO OETRAN-DF 

SECRETARIA DA CULTURA 
SECRETARIA DA CULTURA 

1.m.m : 
I 

m.ooe : 
m.eee: 

I 2310I.IB'BI212.137 ADHINISIRACAO, PLANEJAI<f:NJO, EXECUCAO E GONJROLE DO SISTEMA CULTURAL 

SECRETARIA DA CULTURA 
SECRETARIA DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS . 

590.000 l 
591.000 : 

1 2< •2.08171212.811 1 EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINJSIRACAO DO SISTEMA CULTURAl soe.m: 

<;00! I SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
24111 1 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 

I 
I 24901.1!170212.!32 I COORDENACAO E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TlllliSMO 

I 
I 25001 1 SECRETARIA 00 TRABAI.IlO 
I 25901 1 SECRETARIA 00 TRABALHO 
I I 
I 2501!.!ll/02!2.!33 I PLANEJAHmlO, COOROEIIACAO E. EXECUCAO DA POLlT!CA 00 TRABALHO 
I 
I I 

39101 I RESERVA OE CONTINGEHC!A 
3fOBO 1 RESERVA OE COHTINGENC!A 

I I 
1 39B!t,99999999.991 1 RESERVA OE CONJINGENCJA 

(A Comissão da Distrito Federil) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Do 
Expediente lido, consta a Mensagem n9 74, 
de 1989-DF, do Sr. Governador do Distrito 
Federal, encaminhando ao Senado, nos ter~ 
mos do disposto no § 1" do art. 16 do Ato 
das Disposições Transitórias, e da Resolução 
n"' 157, de 1988, do Senado Federal Projeto 
de Lei do DF que autoriza o Poder Executivo 
a abrir créditos adicionais até o limite de NCz$ 
158.843.000,00 (cento e c:inqüenta e oito mi
lhões, oitocentos e quarenta e três mil cruza
dos novos), e dá outras providências. 

Nos termos da Resolução n? 157, de 1988, 
a matéria será despachada à Comlssáo do 
Distrito Federa!, onde poderá receber emen
das, após sua publicação e distribuição em 
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarah/a) -O 
Expediente lido vai à publicação. 

Sobre_ a mesa, projeto que serâ lido pelo 
Sr. 1 ~Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 244, DE 1989·COMPLEMENTAR 

Dispõe Sobre a composição territorial 
da Amazônia, do Nordeste e do Centro
Oeste parti efeito da política de desenvol
vimento, promovida pela União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ No processo de desenvolvimento 

regional articulado pela União nos termos do 
art 43 da Constituição, entende-se por: 
I-Amazônia, sob a jurisdição da Superin

tendênda do DesenvoMmento da Amazônia 
(Sudam), a região formada pelos Estados do 

I 

400.000: 
m.eee 1 

I 
409.000. 

756.~00 

/5e.t00 

750.000 

H.70!.000 
H.700,0!0 

11.700.01i0 

~-,---~ 

Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e 
Amapá, 

D- Nordeste, sob a jurisdição da Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), a região formada pelos Estados do 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio êJraride do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Ba
hia, e ainda pela área do Estado de Minas 
Gerais compreendida no POlígono das Secas. 

III- Centro-Oeste, sob a jUrisdição da Su
perintendência do Desenvolvimento da região 
Centro-Oeste (Sudeco), a região formada pe
los Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Tocántir'IS, é ainda pelo Distrito Fe-
deral. -

Art. 29 Para os efeitos desta Lei, até a ins
talação dos Estados de Roraima e do Amapá, 
nos termos do art 14 do Ato das Disposições 



Agosto de 1989 ~ DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Quarta-feira 30 4351 

Constitucionais Transitórias, continuarão 
compondo a Amazônia, os Territórios Fede
rais de Roraima e Amapá. 

Art 3° O Poder ãecutivo adotará as me
didas administrativas que reputar adequadas 
para compatibilizar a ação_ d_a Uniã_o à presente 
Lei. 

Art. 4~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

1-O Emba"''lllento Legal 

Na Constituição, fõiãin enfaticamente apre
sentadas, em várias de suas normatizações, 
as diretrizes básicas da poUtica a ser articulada 
pela União para a efetiva e célere redução dos 
ostensivos desníveis, de natureza econôrnica 
e social, que deploravelmente ainda separam 
regiões do Brasil. -

A execução do art. 43 da Carta Suprema 
exige sejam editadas diversas Leis Comple
mentares, e função da variedade e amplitude 
das matérias por ele abrangidas. 

Assim, o projeto ora submetido à douta 
apreciação do Congresso_Naciona, tendo por 
escopo, sem alterar a área do Nordeste, redeR 
finir, geográfica e economtcamente, a AmaR 
zônia e o Centro-Oeste, três regiões cujo prow 
cesso de desenvolvimento imprescinde da 
contínua e efetiva participação da União, situa
se entre os que têm sua iniciativa legislativa 
disciplinada pelo art. 61 da ConStituição. 

11-A Amazônia 

A Lei n9 1.806, aprovada sete anos após 
a promulgação da Constituição de 1946, cujo 
arl 199 determinará a execução do "Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia", for
mou a região da seguinte forma: 

"Art. 29 A Amazônia brasileira, para 
efeito de planejamento económico e exe
cução do plano defmido nesta lei, abran
ge a região compreendida pelos Estados 
do Pará e do Amazonas, pelos territórios 
federais do Acre, Amapá, Guaporé e Rio 
Branco, e ainda, a parte do Estado de 
Mato Grosso a Norte do paralelo de 169 
e a do Maranhão a Oeste do meridiano 
de 44~." 

Essa delimitação geográfica significou a 
consagração da tese ftslográfica, ou seja, da 
tipicidade da hiléia amazónica, porém comple
mentada por critérios de natureza econômiCa 
e política.____ _ 

A Amazônia Clássica, que abrangia 
3554.002 km2, correspondendo a 41,75% do 
território brasileiro, foram, dessa forma, incor
porados I3.a6.823 km2 para a composição 
da nova Amazônia (legal), a qual passou a 
exibir área de 4.940.825 km2 alcançando 
58,05% da superfície do Brasil, com a seguinte 
discriminação; 

Estado do Amazonas 
Estado do Pará _ 
Área ein 1 lt:íi;;iO (AM/PA) 

, .. 
1.558.987 
1. 227.530 

Percentagem do 
Território Amazõnfco 

Terr i tór-lo Federa 1 do Acre 
Território Federal do 121.raporé 
Terr1tôrto Federal do Rio Branco 
Território Federal do Amapá 

2.680 
152.589 
2113,01111 
230. 1Q4 
139.068 
8112.289 
257.357 
287. 177 

31,55 
24,84 
0,06-
3,09 
4,92 
4,66 
2,81 

11,05 
5,fJ 
5,81 

Est. do Mato Grosso {parte) 
Estado do Maranhão {parte) 
Estado de Goiás {parte) 

Após, mediante leiS específicas. ({a) o Tem:.:: 
tório Federal de Guaporé, depois de ter sua 
denominação modificada para Território Fe
deral de Rondônia, foi transformado em Esta
do; (b)o Território Federal__ do Rio Branco pas
sou a ser Território Federal de Roraima; c) 
o Território Federal do Acre foi elevado à con
dição de Estado; e d}o Estado de Mato Grosso, 
que passou a deter apenas parte setentrional 
de sua superficie anterior, em de_corrência da 
criação do Estado do Mato Grosso do Sul, 
teve aumentada sua participação na região 
Amazónica em 38.712 km~2. 

Finalmente, por normas contidas noAtf> das 

4.940.825 100,00 

Disposições TranSitórias da Constituição re
cém-prOmulgada foi: a) criado o Estado do 
Tocantins, integrante da região norte e ocu
pando, com pOuca diferença, a atual área 
Amazónica do Estado de Goiás (Art. 13); e 
b)os Territórios Federais de Roraima e__d_o 
Amapá foram transformados em Estaçlos, 
com instalação marcada para as datas das 
posses de seus respectivos governadores, a 
serem eleitos em1990 (art. 14). 

Portanto, a Amazônia atualmente apresenta 
a seguirlte formação, com 4.979.304 km'2, 
correspondendo a 58,50% do território bra
sileiro: 

Km' 

Percentagem- dei 
Território Amaz.ônico 

Estado do Mato Grosso 
Estado do Acre 
Estado do Amazonas 
Estado de Rondôn 1 a 
Estado (TF) de Roraima 
Estado do Pará 

881.001 
152,589 

1.558.987 
243.044 
230. 1011 

17,70 
3,06 

31,31 
4,88 
<,62 

2-4,65 
0,05 
2,80 
5, 76 
5,17 

1. 227.530 
Área em 1\t ígio (AM/PA) 
Estado (TF) do Amapá 
Estado do Tocant tns 
Estado do Maranhão (parte) 

2,680 
139.068 
286.91-4 
257.357 

4.979.304 !00,00 

Pelo Projeto de Lei ComplEimentar ora apresentado propõe-se 
seja alterada, pelas razões abaixo alistadas, a composir;:ão 
territorial da Amazônia, pelo q.Je a área desta passará a ser de 
3.554.002 K!ll•asr•f2 correspondendo a 41,75?:. da superfície do Brasil 
e com a seguinte formação: 

Estado do Acre 

Km' 

152.589 
558.987 
243.044 
230. 104 

Percentagem 
Território Amazônfco 

Es tadó do Amazonas 
Estado de RondOn ta 
Estado de Roraima {TF) 
Estado do Pará 
Ãrea_de _l1tígto (AM/PA) 
Estado (TF) do Amapá: 

L227,530 
2,680 

139,068 

4,29 
43,87 
6,84 
6,47 

34,54 
0,08 
3,91 

3.554.002 100,00 

A Amazônia ficará, assim, reduzida em cerca 
de 1.425.302 Km'. 

A retirada, da Amazônia, do Estado do Mato 
GroSSo, _e s_ua integração ao Centro-Oeste, tem 
motivação exposta no ítem IV desta justifica
ção. 

E quanto ao decréscimo, da participação 
territorial do Estado do Maranhão na Amazô
nia, seu embasamento lógico é a irretorqujvel 
constatação de que as áreas assirri -afastadas 
não apresentam -relacionamento econõmico 
de relevo com aquela região. Como reconhe-

'-
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cer que municípios maranhenses que se limi
tam com o Piauí ou quase alcanç:un as fron
teiras da Bahia, sejam, por mero artificio le
gam!, reputados amazónicos? Forçoso, pois 
c_orrigir essa flagrante distorção geoeconômi
ca, como aqui é proptrsto. 

A permanência do Estado de Rondônia na 
Amazônia é neste projeto adotada com relu
tància, pois tem sido surpreendente a transfor
mação do perfll econômico e social dessa uni
dade federativa nos últimos anos. A ocupação 
de seu território continua realizada, quase to-
talmente, via rodoviária (BR-364), mediante 
Incessante afluxo de migrantes que se loçali
zam, por formação de origem e significativa
mente, em áreas rurais. Na década de 
1970-1980, o incrementO popul.:icíonal de 
Rondônia foi de 333,59%·, representando a 
mais elevada taxa do País. Sua economia está. 
assim, ostensiva e acentuadamente voltada 
para a dos estados vizinhos da região Centro
Oeste, na qual se integra de forma crescente. 
As distorções do fluxo migratório do País e 
suas conseqüências, não invalidam nem des-

caracterizam, porém, a vocação daquele Es
tado. 

O mesmo pode ser asseverado quanto ao 
Estado do TocaritiriS, Cuja vinculação econô
mica com o Estado de Goiás, do qual foi des
rnembrad~ será significativa, mesmo consi
derando vários aspectos específicos da ativi
dade produtiva desenvolvida em sua área ex
tremo-setentriona1, voltada para o Pará e o 
Maranhão. Deve essa unidade federativa, no 
presente projeto, compor o Centro-Oeste. A 
regra doart. 13 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, pela qual o Estado de
Tocantins integra a região geográfica Norte, 
não impede sua vinculação geoeconômica 
para efeito de política de desenvolvimento à 
área de ju~sdição da Sudeco. 

III -O l""f_ordest;e 
Para efeito de execução da política de de

senvolvimento promovida pela União, o Nor
deste apresenta a seguinte formação geográ
fica, estabelecida_ pela Lei no 3.692/59, com 
área de 1.660.358 Km2, correspondente a 
19,51% do-território brasileiro. 

Percentagem do 
Km' Ter r i tá r to Nordest 'i no 

Estado do Maranhão 
Estado do Piauí 
Estado do Ceará 
Estado do R1o Gr·ande do_Norte 
Esatdo da Paraíba 
Estado de Pernambuco 

324.616 
250.934 
146.817 
53.015 
!56.372 
98.306 

19,56 
15,11 
8.8< 
3,19 
3,40 
5,92. 
1,67 
1,32 

Estado de A lagoas 
Estado de Sergipe 
Estado da Bahta 
Estado de Minas Dera ts (parte) 

- 2.7 .• 652. 
21.994 

559.951 
12.0. 701 

33,72 
7,21 

1.660.358 100,00-

Neste projeto é mantida a atual delimitação 
geográfica da região nordestina, por adequa
da. 

IV- Centro-Oeste 

É neste projeto, proposto que a região Cen-

Es tacb do Mato Grosso 
Estaoo do Mato Grosso do Sul 
Estado de Goiás 
Estado do rocant ins 
Distrito Federal 

tro:oeste-·renha a formação. terdtorial abaixo 
descrita, com 1.879356 km52 e correspon
dendo a 18,71% da superfície do Brasil: 

Percentagem do 
km~ Territér'io Centro-Oeste 

881.001 
350.548 
355.09"2. 
286.944 

5.171 

46.88 
18,65 
18.89 
15,2.7 
0,31 

1. 879.356 100,00 

Sua economia exibe peculiaridades que re
comendam, de forma acentuada, a integração 
regional aqui sugerida, para ali ser promovida 
a ação desenvolvirnentista da União. 

Mesmo considerando aspectos amazónicos 
do setentrião mato-grossense, a atividade eco
nômica exercida no Estado de Mato Grosso 
mostra crescente adensarnento em função de 
vultosos investimentos e notável fluxo migra
tório alheios à Amazônia. Dessa forma, essa 
unidade federativa deve ser, por coerência, le
'-''"'da a c-ompor o Centro-Oeste, de que é real-

mente participante. Trata-se, portanto, de ne
cessário emba~rnento lega] para urna situa
ção geo-econômlca efetiva. 

Outrossirri, o Estado dO TOcantins, sobre 
o qual já assina1?mos seus_ aspectos centro-
oestinos quando tratamos da região Norte, o 
Estado de Goiás, na parte que remanesceu 
(355.092 km'). ap6s a instalaçào do Estado 
do Tocantins, assim como o Estado do Mato 
Gros:So do Sul, também projetam fortes bas_es 
econômicas nitidamente centro-oestinas, 
com- robusto relacionamento mercantil intra~ 

regiona1 e com Estados do Sudeste e do Sul 
do País. 

A incorporação-dO Distrito Federal ao Cen
tro-Oeste, como ora proposto,_ também mos
tra-se recomendável por razões econôrnicas 
e geográficas. Engastada no território médio
goiano, a capital do Brasil com Goiás mantém 
contínuo e significativo intercâmbio de toda 
natureza, pelo que é evidente a sua condição 
de participante da região Centro~Oeste.. Há de 
ser lembrado que, anos atrás, projeto de lei 
incorporando parte do Distrito Federal à Ama
zônia, para efeitos desenvolvimentistas, teve 
rápida tramitação no Congresso Nacional, só 
não obtendo aprovação fmal na Câmara Fede
ra1 por ter sido nesta flagranada a artificio
sidade da proposta, pela qual, surpreendente

-ri-lente, passaria o Presidente da República a 
despachar, o Congresso Nacional a legislar 
e os Tnbunais Superiores a decidir em territó
rio amazônico ... .Com a proposição ora apre
sentada, é concedido adequado enquadra
mento legal ao Distrito Federal, para os preten
didos objeti~s. 

V- Conclusão 

Para ensejar a efetividade da ação articulada 
pela União no cumprimento da política desen
volvimentista determinada pelo Constituinte 
no art. 43 da Carta Maior, e que colirna a 
célere redução dos desníveis sócio-econômi
cos ora ocorrentes entre regiões brasileiras, 
é apresentado à consideração do egrégio Con
gresso Nacional o presente Projeto de Lei 
Complementar, pelo qual é adequadamente 
estabelecida, para aquele efeito, a composição 
territorial da Amazônia, do Nordeste e do Cen· 
trP-Oeste. 

Ter-se-á, em defluêhcia, a referida atividade 
da União direcionada, prioritariamente para 
essas três regiões, as quais em conjunto, fo~ 
marão área de 7.093.716 km2, representando 
83,34% da superfície do Brasil, como abaixo 
discriminado: 

,,, Percentagem 

Amazônia (aprox .. 3.554 .. 002 41,75% 
Nordeste 1. 660.358 t9 ,50Z: 
Centro-Oeste 1.879 .. 356 22.,09% 

(aproximadamente) 7.093. 716 83,34% 

Considerando, outrossim, a regra contida 
no art. 14 do IV:p das Disposições Constitu~ 
clonais Transitórias, a qual estabelece a insta· 
lação dos Estados de Ro~aima e 9o Amapá 
coni a posse de seus respectivos Governa
dores, a serem eleitos em 1990, o art 29 do 
presente Projeto regula que até esse evento 
continuarão formando a Amazônia os atuals 
Territórios Federais Oe_ Roraima e do Amapá. 

Fmalmente, o art. 3° deste Projeto ordena 
ao Poder Executivo que adote as medidas ad
ministrativas qu~ reputar adequadas para 
compatibilizar a ação da União às normas nele 
estalecidas. Uma das primeiras deverá neces
sariamente ser a de assegurar ao Estado de 
Mato Grosso (o qual passará, por este Projeto, 
a integrar a região Centro-Oeste), que conti
nue a gozar, viaSudeco, de todos os beneficies 
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que ora lhe são garantidos pela legislação da 
Amazônia, através da Sudam. 

A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste 
são regiões reconhecidamente em atraso eco
nômico e social, se cotejadas com as demais 
do País. O Constituinte, de forma lúcida e inci
siva, em diversos mandamentos do diploma 
supremo insistiu na relevância da política de 
redução desses insustentáveis desníveis inter
regionais, mediante a ação contínua e efetiva 
da União, de diversificação da natureza, e com 
o fortalecimento das agências de desenvol
vimento que já atuam naquefas regiões. Atual
mente, elas são: A Sudam (na Amazônia); a 
Sudene (no Nordeste), e a Sudeco (no Centro
Oeste). 

Para o atingimento-desse escopo contribui
rá, sobremaneira, a defmição das bases territo
riais _em que essa dedsíva atividade governa
mental será exercida: 

É o quE' propõe este Projeto de Lei Comple
mentar. 

Fontes: Rege; Sudam e Associação Comer
cial do Pará. 

Anexos: 3 (três). 
Sala das Sessões. 29 de agOsto de 1989. 

-Senador Jarbas Passarinho. 

(À Comissão de ConStituiÇão, Justiça 
e Cidadania.} 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
projeto que acaba de ser lido será publlcado 
e remetido à ComiSsão competente. 

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) -So
bre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. }9 Secretário. · 

É lida a seguinte 
Bras~1ia, 29 de agosto de 1989 

Sr. Presidente, 
De acordo com o disposto no Regimento 

Interno desta Casa, encaminho a V. Ex" a indi
cação do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
em substituição ao Senador Márcio Lacerda, 
na Comissão Especial que examina o Projeto 
de Lei da Câmara no 118, de 1984, que institUi 
o Código Civil. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex" protestos de_elevada consideração e apre
ço.- Senador Ronan Tito, Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-- Se
rá feita a substituição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. }9 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQOERIMEI'fTO 1'1' 445, DE 1989 

Requeiro nos termoS do art. 336, b, do Regi
mento Interno, urgência para o Requerimento 
n" 442, de 1989, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, de um voto de congratulações 
pelo transcurso do centenário de fundação 
da União lnterparlamentar. 

Sala da Sessões, em 29 de agosto de 1989. 
- Mário Maia, Cai/os Patrocfnlo, Marcondes 
Oadelha, Jarbas Passadnho- Ronan Tito. 

REQUERIMEI'fTO N• 446, DE 1989 

Nos termos do arl 336, b, do Regimento 
Interno, requeremos urgência para o Projeto 

de Lei do Distrito Federal nn 39, de 1989, que 
"dispõe sobre a política salarial dos servidores 
civis _da Administração Direta, das autarquias 
e das fundações públicas do Distrito Federal 
e dá outras providências." 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1989. 
- Ronan Tito-; Fem8rido Henrique Cardoso, 
Mário_ Maia, Jarbas Passannho, Çarlos Patro-_ 
cínio, Marcondes Ga&;Jha. _ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivd) -Os 
requerimentos lidos sed~o votados após a Or
dem do Dia, 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidênda recebeu, da_ Deputada Márcia Ku
bitschek, anteprojeto de lei que "dispõe sobre 
a regularização de parcelamentos rurais, para 
fins Lirbãnos, no Distrito Federal; estabelece 
normas para o cumprimentO da legislação so· 
bre parCelamento do solo e dá outras provi
dências": 

Nos termos do pãrágrãfo único do art. 2? 
d~ Resolução no 157, de 1988, a matéria será 
despachada ~-Coinissão do DiStrito. Federal. 

_É o seguinte o anteprojeto encaminha
· do: 

--ANTEPROJETODE LEI 
N• , DE 1989 ~ 

DisPõe sobr""e a reiularização de parce
lamentos rurais, para fins urbanos, no 
Distrito Federal; eStãDetece -nOrmas parn 
o cumprimento da legislação sobre par~ 
cela menta do_ solo e dá outras providên· 
cias.. · 

(À Comissão do Distrito Federal} 

O Sê:nãdó Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere a Resolução n9 157, de 1988, 
nos termos do que dispõe o § 1 o do art. 16 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, decreta; . 

Art 1 o Até que seja aprovado o Plano Di
reter de que trata o art. 182, § 19, da Consti
tuiÇão Federal, fica o Poder Executivo do Dis
trito Federal autorizado a regularizar, caso a 
caso, ·os parcelamentos rurais para fins urba· 
nos existentes no Distrito Federal, desde que: 

a} atendam às exigênciaS da Lei Federal 
n" 6.766n9, que dispõe sobre parcelamento 
~o solo urbano ou rural, para fins urbanos, 
e demais legislação pertinente; _ 

b} as áreas a serem regularizadas· como de 
expansão urbana abranjam; no máximo, a su
perfície necessária à localização da população 
e de suas atividades previstas para os 15 (quin· 
ze) anos subseqüentes; 

c) sejam consideradas pelo Governo do 
Distrito Fede_ral como de interesse social ou 
comunitário. 

Art. 2~ O Poder Executivo local baixará, 
dentro de 90 (noventa) diaS-da vigência desta 
lei, decreto regulamentaf!dq-a e dispondo so· 
bre a sua aplicação. 

Art 3" A regularização de que trata a pre
sente lei não se aplica aos parcelamentos ru
rais organizados em terras públicas, ou_ em 
terras particulares desde Que, neste caso, não 

fique legalmente comprovada a sua legítima 
aquisição. 

__ Art. 4° Para o cumprimento do que dis
põe o art. 1 o desta lei, o Poder Executivo local 
providenciará, se for o caso, a revogação dos 
Decretos n'' 8.626186, 9260186 e 9.726186. 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

O problema habitacional nc Distrito Federal 
toma-se mals angustiante a cada dia que pas
sa. 

Se por um lado o Governo local procura 
minorar a situação c:l.as camadas mais pobres, 
assentando os moradores de invasões e distri~ 
buindo _aos inquilinos de baixa renda lotes se
mi-urbanizados; por outro lado as poucas pro
jeções existentes no Plano Piloto e pertencen
tes a orgãos públicos, quando negociadas, 
destinam-se à construção de apartamentos de 
alto luxo, duplex e triplex. 

Nessa política de extremos a classe média 
fica completamente abandonada, pois não é 
bastante pobre para receber lotes, nem bas
tante rica para comprar apartamentos ou lotes 
nos Lagos Sul e Norte. 

A única alternativa encontrada por essa faixa 
de brasilienses foi adquirir lotes rurais prúxlmo 
à zona urbana, onde vêm construindo suas 
casas e residências. 

São ·os chamados "condomínios rurais", 
objeto de um outro anteprojeto, também da 
nossa autoria, e que foi arquivãdo a nosso 
pedido por se tomar obsoleto, devido ao longo 
tempo (nove meses) que aguarda para ser 
relatado. 

O problema dos parcelamentos rurais para 
fins urbanos, no Distrito Federal, vem se arras
tando há mais de 12 anos, sem que até hoje 
tenha sido adotada qualquer medida objetiva 
visando à sua regu]arização. 

Muito embora reconheçamos que a Lei Fe
deral no 6.766n9, que dispõe sobre o parcela· 
menta do solo urbano, não se aplica aos con
domínios rurais, quando destinados especifi
camente às atividades rurais, acreditamos, no 
entanto, que ela pode ser aplicada aos parcela· 
mentes rurais com fUlS urbanos, em faa:: do 
que dispõe o seu art. 53: 

'Todas as alterações de uso do solo 
-rural para fins urbanos dependerão de 
prévia audiência do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - Incra, 
do órgão metropolitano, se houver onde 
se localiza o município e da aprovação 
da Prefeitura Muntcipál, ou do Distrito Fe
deral, quando for o caso, segundo as exi
gências da legislação pertinente." 

O nosso projetO, pela regularização dos cha
madps__có_ndomlni_Qs rurais, é um reforço ao -
que já diSPõe a lei federal, que :Permite a altera
ção do uso do solo rural para fins urbanos. __ 

Sua _aprovação pela Comissão do Distrito 
Federal, usariáo de sua competência como 
Câmara Legislativa, facilitará enormemente a 
tarefa do Executivo locar carente de uma legis
lação que, -objetivamente, discipline a existên-
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cia dos condomínios rurais para fins urbanos, 
ao mesmo tempo que, pot ato administrativo 
decorrente desta lei, poderá impedir, como 
vem fazendo no caso de invasões, o surgi
mento de novos parcelamentos rurais sem 
prévia autorização dos seus "ótgãos-têcnicos. 

A nova realidade do Distrito Federal, com 
quase 2 milhões de habitantes, hoje, não é 
a mesma de ontem, quando se previa para 
o ano de dois mil uma população de 500 
mil habitantes, e certamente não será a de 
amanhã, quando se espera, segundo dados 
da ONU, que venha a ter uma população de 
4 milhões de habitantes. 

Em vista disso e da dificuldãde de se conse
guir terrenos a preços ascessívefs, quer no 
Plano Pilota, como nas cidades satélites, as 
construções foram se derivando naturalmente 
para as zonas rurais, consideradas áreas de 
expansão urbana e que, mais dia menos dia, 
por força do crescimento populacional torna
se-ão áreas urbanas. 

O tratamento que vem sendo dado, até hoje, 
aos proprietários de lotes em condomínios ruw 
rals do Distrito Federal, não condiz com o 
que dispõe o inciso XXIl do art 5~ da Consti
tuição Federal, quanto ao direito de proprie
dade. 

Com efeito, cidadãos que pagam impostos; 
que são proprietários legítimos de lotes adqui
ridos com sacrifícios; que têm escritura públi
ca de compra e venda devidamente registrada; 
não podem exercer o direito universal mais 
comesinho e elementar, que é o de usar e 
fruir do seu próprfo bem. 

Isto tudo se deve à falta de uma legislação 
que, s_em colidir com o texto constitucional 
e a legislação federal existentes, reconheça 
os direitos daqueles que são de fato os legiti
mas proprietários de suas terras, mas que são 
tratados como se fossem invasores de terras 
públicas. 

E hoje a situação dos condom1nios rurais 
do DF, como se diz, nem ata, nem desata. 

Nem o Governo autoriza os proprietários 
a dispor de seus lotes, nem os desapropria, 
com o pagamento prévlo, justo e em dinheiro, 
como determina o inciso XXIV do art. 5" da 
Constituição Federal. 

A verdade é que há um déficit de cem mil 
moradias no Distrito Federal, enquanto o mer
cado de construção civil redama da falta de 
novas construções. 

A regulariZação de condomínios rurais, nos 
termos propostos na presente lei, além de re
solver o problema de moradia para mais de 
30 mil proprietários, que querem, mas não 
podem construir em seus lotes, enquanto são 
vítimas de aluguéis excorchantes, virá, por ou
tro lado, resolver a crise de estagnação na 
construção civil, com o início da construção 
de mais de 30 mil novas residêndas, o que 
propiciará a dinamização do comércio de ma
teriais de construção, a oferta de mais empre
gos na área e maior arrecadação sobre lotes 
que hoje nada pagam. 

A regularização de condominlos rurais do 
DF, nas condições propostas na presente lei, 
seria o reconhecimento legal de uma situação 
já reconhecida pardal e administrativamente 

pelo GDF, qUando assentou, com muita justi
ça, a Vila Planalto e o Vale do Amanhecer, 
comunidades essas construídas em terras pú
blicas,-sem titularidade legal de seus ocupem
tes; sem autorização da SVO para qualquer 
tipo de construção, mas que, em termos so
ciais, tom?Jrªm-se irreversíveis de desativaçáo. 

A regularização de condomínios rurais do 
Distrito Federal, ilustres Senadores, alguns 
_Com mais de 12 anos de existência, com casas 
de grande porte, com luz, posteação e telefo
ne, colocados pelo próprio GDf e pela Tele
brasília, como é o cãso dos condomínios 
Quintas da Alvorada, Estância Jardim Botâ
nico e Mirante das Paineiras, é _uma medida 
que se ímpõe e de inteira e já tardia justiça 
aos s_eus proprietários, e até uma saída legal 
para o Governo do Distrito Ff!deral, que procu
ra uma solução para o caso dos proprietários 
rurais, enquanto resolve o caso dos invasores 
urbanos. 

Em face dos argumentos expostos, senha· 
res Senadores, urge a necessi4ade de uma 
lei para disciplinar e regularizar a existência 
dos condomínios rurais do Distrito Federal 
ameaçadoS em Sua existência por uma série 
de decretos reputados como inconstitudonais 
até por Ministros da nossa mais alta Córte 
de Justiça. 

Brasília/DF, 29 de agosto de 1989.-Depu
tada Federal Márcia Kubitschek. 

O SR. P_RESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara n? 133, de 1984 
(no 553n9, na Casa de origem), que altera 
o art. 33 e o § 29 do art 64 da Lei n~ 3.807, 
de 26 de agOsto- de 1960 - Lei Orgânica 
da Previdência Social. 

APresidêncía, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 581, de 198-9, da Comtssão de Constituição,_ 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 133, -de 1984. 
(Pausa.) · 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

OSR. PRESIDENTE (kam Saraiva)-Es
gotada a Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n? 442, de 1989, de autoria do Sr. Sena
dor Humberto Lucena, de um voto de congra
tulações pelo transcurso do Centenário da 
União lnterparlamentar, requerimento esse li
do na sessão de ontem. 

A matéria depende de parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

Solidto do nobre Senador Leite Chaves o 
parecer sobre a matéria. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDS- PR. Para _ 
emitir parecer:}- Sr. Pre_sidente, Srs. Senado· 
res, o nobre Senador Humberto Lucena for
mula este requerimento para que seja inscrito, 
em ata, um voto de Congratulações pelo trans-

curso do Centenário da fundação da União 
(nterparlamentar. , 

O Senado jamais-pode recusar-se a isto. 
A finalidade maior da organização é juntar, 
unir, congregar os Parlamentos do Mundo, fa
zer que eles exis:tam e funcionem da melhor 
forma possível a fim de que sejam um real 
sustentáculo da democracia. 

O nosso p-aret-er-é favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O 
parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Peço 
a palavra para encaminhar a votajj:ão, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a pa1avra ao nobre _Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Para encaminhar.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a União Interparlamentar (U[p) é 
uma organização mundial que reúne os parla
mentares, unidos num esforço comum -pêfta 
assegurar e manter a total participação dos 
países na: 

Consolidação e no desenvolvimento das 
instituições representativas, e na promoção da 
paz e a cooperação internacional, apoiando 
os objetivos_ das Nações Unidas. 

A UIP re(lne parlamentares de diferentes paí
ses e ideologias com a fmalidade de estudar, 
de maneira objetiva, os problemas políticos, 
económicos, sociais e culturais de interesse 
internacional. 

Os parlamentares de cada país estão orga
nizados em Grupos Nacionais integrados pela 
maioria ou por parte de suas Assembléias Le-
gis!ativas. . 

E tenho eu a honra de ser o Presidente 
do Grupo Brasneiro da União Jnterparlamen
tar. 

Os Membros da UlP comunicam aos seus 
respedivos Governos e Assembléias as resolu
ções adotadas pela organização e promovem 
sua aplicação. Numerosas medidas_ legislati
vas, governamentais e técnicas adotadas no 
mundo são resultado desta ação. 

A UIP foi a primeira organização política 
mundial a promover a paz e a traiar das ques
tões de a_rbltrio internacional. Suas origens re
montam a 1889 quando, por iniciatiVa dos 
eminentes parlamentares e pacifistas, William 
Randal Cremer, do Reino Unido e frédéric 
Passy, da França, realizaram, em Paris, a pri
meira Conferência Interparlamentar para a Ar
bitragem lntemacionaJ; à qual assistiram dele
gados de nove países, provenientes de três 
continentes. Desde a sua fundação, a UJP se 
distinguiu por sua ação em favor do movi
mento Internacional da paz. 

A Conferência lnterparlamentar é o principal 
órgão estatutário da_ UIP. Dedica-se aos pro· 
blernas internacionais e apresenta recomen
dações que reflitam os pontos de vista da Or
ganização. Os Grupos Nacion<3is Participantes 
estão representados por delegações cujo nú· 
mero de votos varia principalmente em função 
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da população de s_eu país de origem, além 
de questões políticas da atualidade, que fre· 
qüenternente se referem a conflitos locais ou 
regionais, as Conferências- que desde 1984 
se reúnem duas vezes por ano- têm a dotado 
resoluções sobre temas tais como desarma
mento, desenvolvimento, saúde, população, 
mefo ambiente, direitos da mulher, descolo
nização e direitos humanos. A participação al
ccmça uma média de 500 parlamentares por 
sessão. Através dos anos celebraram-se Con
ferências em cerca -d_e 50 países, o que per
mitiu que os participanteS-tivessem cantatas 
com diferentes realidades nacionais. 

A UIP trabalha em estreita colaboração com 
as Nações Unidas. Tem estatuto consultivo, 
categoria O, no Conselho Econ6mico e Social 
das Nações Unidas (Ecosoc). Nos últimos 
anos, a União intensificou a cooperação com 
as instituições especializadas e com os órgãos 
subsidiários daS Nações Unidas, em particular 
com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (Onesco), a OrM 
ganização Mundial da Saúde (OMS), a Organi
zação das Nações Unidas para a Aiimentaçáo 
e a Agricultura (FAQ), o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), e o 
Fundo _das Nações Unidas para a Infância. A 
UIP organiza regularmente conferências com 
essas instituições. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. -Senadores, -é 
importante que o Senado Federal, como está 
fazendo também a Câmara dos Deputados, 
no ano em que se comemora o Centenário 
de Fundação da Unfão lnterparlamentar, fã.Ça 
inscrever, na ata de uma de suas sessões, um 
voto de congratulações, que conta com o 
apoio da unanimidade dos Srs. Senadores. 

Era o que tinha ã dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação o requerimento. 

Os SrS. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A Presidência tomará as providências cabí· 

veis ao caso. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
PassaMse à apreciação do Requerimento n9 

446, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de lei do DF n~ 39, de 1989. __ 

Em votação o requerimento~ 
Os Ses. Seiiadores que O aprovam queiram 

permanecer sentados. _(Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o _requerimento, passa-se à apre~ 

dação da matéria. 
Solicito ao nobre Senªdor_Mauro Benevides 

profira o parecer. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para proferir parecer. Sem revisã_p do ora~ 
dor.) __:,Sr. Presidente, Srs. Senadores-, origi
nário do Governo do Distrito Federal, vem a 
exame desta Casa, nos termos do § }9 do 
arl 16 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, o presente Projeto de lei, que "disM 
põe sobre a poUtica salarial deis -seM dores civis 
da administração direta, das autarquias e das 

fundações públicas do Distrito Federal, e dá 
outras providências". 

A Proposição tem por finalidade definir a 
política salarial dos servidores do Distrito Fe
deral, importando destacar que, "para tanto, 
tomou-se como base a Medida Provisória n~ 
73, de 27 de julho de 1989, que trata do mesM 
mo assunto na área federal, diferindo, apenas, 
no que respeita aos militares e à Polícia Ovil, 
que,-Çiõr força do art.21, inciso XVI, da Consti
tuiçãO Federal, são organizados e mantidos 
pela União", conforme justifica Sua ExcelênM 
da, o Senhor Governador, na Mensagem com 
que encaminha o Projeto a _esta Casa. 

A Proposição tem ainda por fmalidade con· 
ce_der aos servidores das administrações direta 
e autárquica do Distrito Federal 50% (cin
qüenta por cento) de adiantamento por conta 
da _implantação do Plano de Carreira a que 
se refere. o art. 39 da Constituição Federal. 

Justifica o Senhor Governador, na mensaM 
gem, que: 

"TrataM se de iniciativa que visa a nivelar 
a remuneração dos aludidos servidores 
com a dos servidores. das fundações púM 
blicas do Distrito Federal". 

O adiantamento mencionado não está senM 
dq estenÇido aos integrantes da categoria funM 
cional de Assitente Jurídico sob a alegação 
de que "os mesmos- não serão incluídos no 
Plano de Cimeira", pois, nos termos do paráM 
grafo único do art. 134 (fa Constituição Fede-

_ral, há que esperar que a União edite lei com
plementar, organizando a Defensaria Pública 
no Distrito Federal. Para minimizar essa situaM 
ção, propõe, no art. 7?, a elevação do percen
tual da representação mensal, paga a essa 
categOria, em -1 00 (cem) pontos percentuais, 
passando de 100% (cem por cento) para 
200% (duzentos pOr cento) o seu índece de 
cálculo. 

Fmalmente, inclui, no art 8", a faculdade 
de os servidores das fundações optarem pelo 
vencimento ou salário do emprego perma
nente, acrescido de 55% ( dnqüenta e cinco 
por cento) do emprego em comissão ocupaM 
-do, de forma a dar tratamento igual ao dispenM 
sado aos servidores das administrações direta 
e autárquica. 

O Projeto mereceu três emeildas, sendo as 
duas primeiras di:)" hobre Senador Mário Maia 
e a de no 3 do nobre Senador Maurício Corrêa. 
Todas se referem à categoria de Assistnete 
jurídico. Em que pesem os argumentos que 
as justificam, tais emendas acarretam aumen
to de remunera-ção para esses seridores, o 
que contraria o princípio constitucional segunM 
do o qual tais iniciativas são reservadas ao 
Poder Executivo (CF, art. 81, § 1°, 1, "a"). 

Diante do exposto; somos de parecer favo
rável a esta Proposição na forma como se 
apresenta, retificando-se, apenas, a dtação do 
art. 4~ Trata-se de inds-o XIV e não XIX. como 
constou. 

Sr. Presidente, este é o nosso parecer. Esta
mos absolutamente certo de _que todos_ os Srs. 
Senadores, não apenas os que integram a 
Bancada do PMDB, como a totaJidade do Se
nado FederaJ, presentes nesta tarde, votarão 

favoravelmente a esta mensagem do GOver
nador Joaquim Roriz, indo ao- eilcontro de 
uma aspiração Justa e legítima --de milhares 
de servidores do Governo dó Distrito Federal. 

é: o nosso parecer, favorável à mensagem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
parecer é favorável ao projeto e contrário às 
três emendas apresentadas, perante a ComísM 
são, pelos Srs. Senadores Maurício Correa e 
Mário Maia. 

Completada a instruç_ão da matéria,_ pas
saMse à sua apreciação. 

A Presidência, antes de dar prosseguimento 
à apreciação da matéria, esclarece aos Srs. 
Senadores que submetefá as emendas de pa
recer contrário ao Plenário, contrariamente ao 
que preceitua o Regimento, uma vez que o 
parecer proferido pelo Senador Mauro Bene
vides não foi apreciado pela Comissão do DisM 
tritq Federal. Não será, portanto, considerada 
final a sua conclusão, uma vez que não con· 
substancia o pensamento desse Órgão T éc-
nicO. -

Em discussão o projeto e as emendas. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG) -
Sr. Presidente, recebi há dias, com muita hon
ra no meu Gabinete, a visita dos Srs. Assis
tentes Jurídicos ... 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Senador Ronan- Tito, apenas para que 
a Mesa possa ordenar os trabalhos. Pediu V. 
EX' a pàlavra para-encaminhar ou para discu
tir? A Mesa informa que há dois oradores insM 
critos antes de V. EX'. 

O Sr. Ronan Tito --Sr. Presidente, incluM 
sive gostaria de falar após o senador .Mário 
Maia, que tem_ uma emenda. 

-O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
EntãO. a Presidência continua a discussão. 

Tem a palavra o nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MI\IA (PDT - AC. Para 
discutir __ Sem TeviSão do orador.)- Sr. Presi
dente, S(s. Senadores, chegou, a esta Casa, 
Mensagem do Sr. Governador do DistritO Fe.:. 
der ai de n~ 60, de 1989 - GAG ---=h a origem. 
Esta mensagem acompanha o Projeto de Lei 
n"' 39, de 1989, "que dispõe sobre a política 
salarial dos servidores dvis da administração 
direta, das autarquias e das fundações públi
cas do Distrito Federal, e dá outras providên
cias". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; apresentaM 
mos duas emendas a este projeto, para corrigir 
injustiças e lapsos cometidos, pelo Congresso 
Nacional, quando da apreciação de lei que 
beneficiou categorias semelhantes à de assis-
tente jurídico, que agora são objeto da nossa 
emenda. Este projeto, como já foi dito, referido 
em números, inclusive, pelo meu ilustre Cole
ga de bancada Senador Mauricio Correa, be
neficia cerca de 15 mil funcionários do Distrito 
Federal. 

As nossas duas emendaS, como oS Srs. SeM
nadares podem verificar, naõ prejudicam ab
solutamente os servidores qoe pleiteiam esses 
benefícios através da mensagem do Gover-
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nadar; pelo contrário, complementam e bene-: 
fidam esses funcionários, porque, indo à pro
cura de corrigir um erro, um-lapso cometido 
por este Congresso, que deixou fora os defen
sores públicos, que sáo os as_sistentes jurídi
cos; as emendas estão beneficiando esses 
mesmos funcionários, que, vemos, são _cate
gorias pequenas, de pobres funcionários, que 
são beneficiados pelos assistentes jurídicos 
quando precisam da justiç.,. 

Então, procuramos corrigir essa anoma1ia 
da mensagem do Qovemo do Distrito Federal, 
incluindo beneficias, corrigindo injustiças fei
tas anteriormente à categoria de assistente ju
ridko, indiretamente - quando estendemos 
o beneficio para dez mil funcionários - esta
mos querendo também o beneficio, através 
dos assistentes jurídicos, para mais de 500 
mil pobres que precisam da justiça e que não 
têm .dinheiro para contratar advogado cji.iando 
querem defender os seus direitos. 

Por isso, Sr. Presidente, aplaudimos a inicia
tiva que amplia esses benefícios, que, indireta
rnente, vão beneficiar essas criaturas. Portan
to, ao fazermos justiça aos assistentes jurídicos 
repito estamos reparando lapsos anteriores e, 
em verdade, beneficiando os pobres carentes 
desta Capital Federal quando predsam de de
fender os seus direitOs. Inclusive - enfatizo 
-muitas vezes esses pequenos funcionários 
já. se tenham valido ou hão de se valer dessa 
classe dos assistentes jurídicos, que nada mais 
são do que defensores públicos. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Senador Má
rio Maia, permite-me um ligeiro aparte? 

O SR. MARIO MAIA - Nobre Senador 
Pompeu de Sousa, pedimos apenas nos per
mita ler a emenda e, em seguida, concede
remos o aparte a V. Ext, com muito prazer. 

Nossa emenda, Sr. Presidente, é aditiva, ela 
amplia, um pouco, o direito, por que no art. 
56 tem a seguinte redação original: 

"Fica concedido aos servidores da ad
ministração clireta e autárquica do Distrito 
Federal, integrantes do Plano de Classifi
cação de Cargos, de que trata a Lei n9 
5.920, de 19 de setembro de 1973, 50% 
de adiantamento por conta da implan
tação do plano de __ carreira a que se refere 
o art. 39 da COnstituição Federal." 

Isto _está no projeto do Governador e a nossa 
emenda acrescenta: 

... Exceto a categoria funcional de assis
tentes jurídicos, à qual se_ aplica a Lei n9 
19, de 20 de junho de-1989~ cám- a:ftera
ções posteriores. 

Foi a lei que beneficiou os procuradores 
do Distrito Federal. 

Então, pã:rã- complementar esta nossa 
emenda aditiva ao art 5", apresentamos uma 
segunda emenda, que pede que se dê o art 
7'~ a seguinte redação: 

"A categoria fundonaJ de assistente ju
rídico passa a ser subdividida em segun
da e primeira categorias e especial, pas
sando seus integrantes a ·serem regidos 

pela Lei na 1.701, de 28 de outubro de 
1952..'' 

Como o nobre Relator fez referência, ainda 
há pouco, o principal argumento do Gover
nador em resistir à disposição geral, que acre
dito ser dos_ Srs. Senadores, de corrigir esta 
anomalia, esta injustiça feita aos assistentes 
jurídicos, é a alegação de que a emenda é 
ju.sta e _que deve ser acolhida, mas não pode 
ser no momento, porque ela seria inconstitu
donal, pois fere os arts. 63 e 166 da Cons
tituição. 

Ora, contraditamos este argumento, lemM 
brando aos Srs. Senadores que, por ocasião 
da aprovação da Lei no 19, que corrigiu as 
injustiças feitas à categoria de procuradores 
do Distrito Federal- emendas de autoria dos 
nobres Senadores Mauríç:io Correa e Aluízio 
Bezerra-, e rãs tã.mbém, na interpretação, au
mentariam despesas. No entanto, essas 
emendas foram acolhidas e aprovadas pelos 
Srs. Senadores, e o Sr. Governador não as 
vetou. Portanto, haveria o precedente, se fosse 
inconstitucional. Mas queremos defender aqui 
o Governador e os nossos Colegas que apre
sentaram a emenda, que não haveria inconsti· 
tucionalidade, porque o art. 63 ... 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Senador Mário Maia, o tempo de V. 
Ex" está encerrado. 

O SR. MARio MAIA- Pedimos a V. Ex', 
Sr. Presidente, para completar o raciocínio, 
para ver se convencemos os nobres Pares a 
aceitarem a nosSa emenda. 

Diz ó art. 63: 

"Não será admitido aumento da despe
sa prevista: 
I- nos projetas de iniciativa exclusiva 

do Presidente da República, ressalvado 
o disposto no art. 166, § 39 e 49'' 

Oart. l66,_nosseus §§ 39e4o, diz o se!iuinte: 

§ 39 As emendas ao projeto de lei do 
orçamento anual ou aos projetas que o 
modifiquem somente j:>Odem ser ãprova~ 
das caso: _ 

!-- .................... ~~-
................... ---· --·---
m- sejam relacionadas: 
a) com a corr_e.ção de erros ou omis

sões"; 

É exatamente o que procuramos fazer. COr
rigir erros ou--omissões feitos em lei anterior, 
não incluindo nesta categoria de beneficio os 
assistentes jurídicos. 

Por isso, pedimos aos Srs. Semtdores aCo
lham a nossa emenda, porque ela é justa; não 
amplia a despesa, ou é semelhante ao que 
já foi votadQ_ªnteriormente nesta Casa; vem 
ao encontro dos interesses dos ft,mc:ionários, 
assim como atende aos interesses de outra 
categoria menor, Jnas igualmente tão injusti
çada, os assistentes jurídicos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Senador Mário Maia, há mais oradores 
inscritos. 

O SR. MÁRIO MAIA -Já estamos encer
rando, Sr. Presidente. E vem ao en-contro dos 
interesses de todos nóS, porque estamos prati
cando o bem a todas as categorias. 

De forma que pedimos ao Plenário desta 
Casa, o acolhimento das emendas_, por ser 
de justiça. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Corrêa. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
Tito. 

O SR- RONAN mo (PMDB- MG. Pela 
o_rdem. Sem revisão do orador.) -Sr, Presi
dente, inclusive estou inscrito para discutir a 
matéria, mas·vou abrir mão da minha inscri
ção;pa-ra-que se vote imediatamente a questão 
dos salários, que abrange 11 mil funcionários. 

No entanto, queria esclarecer ao Senador 
Mário Maia, e a todos os ilustres Colegas, que 
entrei em contato com o Governador do Dis
trito Federal, e S. EX" me assegurou que rece
berá os assistentes jurídicos no seu Gabinete 
amanhã, ou depois de amanhã, para fazer um 
acerto a respeito dos seus reajustes. Já con
tactei com esses funcionários e está tudo acer
tado. De maneira que não vou fazer uso da 
palavra. 

O PMDB votará sem a emenda do Senador 
Mário Maia, reconhecendo que S. Ex" fez um 
grande beneffcio a_os assisteri.tt?Sjurídicos, por
que estes serão recebidos pelo governador, 
e tenho certeza que haverá um acerto. 

Sr. Presidente, fiz questão. de apresentares
tas ponderações, para me comprometer e pa
ra comprometer o Governador do Distrito FeM 
dera!. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Correa. 

OSR- MAtmiCIO CORREA (PDT- DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, eu gostaria, em 

-primeiro lugar, de saber do Seilador Mário 
Maia se, diante da afirmação do Líder Ronan 
Tito, S. Er. mantém a sua emenda. 

O Sr. Meira Filho- Sr. Presidente, peço 
a palavra, para encaminhar. 

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
tamos num processo de discussão, e está as
segurada a palavra ao nobre Senador Maurício 
Correa. 

O SR- MAURICIO CORREA- Sr. Presi
dente, quero saber se o Senador Mário Maia 
mantém a sua emenda, ou se a retira, diante 
da afirmação do Líder Ronan Tito. 

O Sr. Mário Maia -Sr. Presidente, posso 
falar? 

O SR. PRESIDEN'IE (Iram Saraiva- De
pende do orador. O teffipo do orador está 
correndo. 
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O Sr. Mário Maia - Mas o orador não 
está se dirigindo a mim, está se _dirigindo à 
Mesa. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não, absolutamente, a Mesa não pode debater 
com o Plenário. 

O SR- MAORICIO CORREA - Diante 
da afirmação do Líder Ronan Tito, indagaria 
se o nobre Senador Mário Maia mantém a 
sua emenda ou a retira. 

O Sr. Mário Mala - Gostaria de ouvir 
por parte das lideranças, ou das forças que 
representam o Governo do Distrito Federal, 
uma palavra mais peremptória acerca das 
emendas que acabo de apresentar, para eu 
poder fazer uma verificação se posso retirar 
ou não as emendas. _ _ 

Parece que o nobre Senador Meira Filho 
gostaria de falar, e se falasse em nome do 
Governo do Distrito Federal, gostaria de me 
manifestar depois. 

O SR- MAURÍCIO CORREA- Sr. Presi
dente, vou fazer uma proposta a V. Ex• 

O Senador Meira Filho representa o Gover
no do Distrito Federal, S. Ex" falãria e depois, 
então eu usaria da pa1avra. Seria possível? 

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiv~)-Es
clareço a V. Ex~ que o nobre Senador Meira 
Filho poderá encaminhar, porque o Uder do 
PMDB já falou. V. Ex" terá que discutir e, caso 
queira, poderá conceder o aparte ao nobre 
Senador Meira Fllho. 

O SR. MAORICIO CORREA- Sr. Presi
dente, sou cc-autor da emenda do Senador 
Mário Maia, mas gostaria, de primeiro, saber 
a posição oficial do Governo._ _ _ 

Entao, sev."""E:X"-permitir que o ilustre Sena
dor Meira Filho, fale, vou tomar uma pos!ção. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - V. 
Ex", regimentalmente, pode conceder o aparte 
ao nobre Senador Meira Filho. 

O Sr. José Fogaça-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
i em a palavra o nobre Senador José Fogaça. 

O SR.. JOSÉ FOGAÇA (P,..,DB - RS. 
Pela ordem. Sem reviSão dO-orador.) -Sr. 
Presidente, quero crer que ãqui se está insta
lando uma celeuma desnecessária, e que po
de ter até um caráter protelat6rio. 

O nobre Senador Ronan Tito já deu a infor
mação oficial, como Uder da Saneada do 
PMDB, de que entrou em cantata com o Sr. 
Governador, e este recebe fá os representantes 
dos assistentes juridicos amanhã. Portanto, es
sa informação é definitiva e peremptória. Não 
há porque protelar. E na o há por que convocar 
o Senador Meira Filho para dar mais explica
ções sobre esta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Continua com a palavra o Senador Mauricio 
Correa -

O SR. ME1RA FILHO- Permita-me, Sr. 
Presidente, pois o que vou falar, aqui, é como 

se fosse uma ratificação do que já disse o 
Uder_._ (Assentimento da Presidência.) 

Apenas acrescentaria, preocupado com a 
situação dos assistentes jurídicos, porque os 
acompanho, desde o tempo de minhaatuação 
no rádio, eles ganham muito mal: trabalham 
quase que de graça, só não é de graça por 
causa 4o "quase"; são pessimamente remu
nerados e entendemos a aflição pela qual eles 
passam. Estive com o Gov~rnador, conversei 
com S. E'Jr,levei a S. EX' ffiinha preocJ.Ipação. 
O Governador me garantiu, palavras textuais 
- até tive o cuidado de tomar nota - de 
que convidava os assistentes jurídicos para 
um encontro, a qualquer momento que eles, 
os assistentes, marcassem.lrei com eles a Pa
lácio, para discutir sobre o asunto. O Gover
nador está também preocupado com a situa

-ção desses funcionários do GDF. Disse-me 
ainda o Governador que, ap6s o encontro, re
meterá mensagem ao Senado Federal ajus
tando a situação salarial de todos, até que 
a União regulamente a Defensaria Pública do 
Distrito Federal, porque é um preceito consti
tuciona1. Tornei o cuidado de tomar nota das 
palavras do Governador, para que fique devi
damente infonnada a __ Casa. 

Diante destes esclarecimentos, faço um 
apelo ao nobre Senador Mário Maia, para que 
retire a sua emenda. Há um compromisso 
meu, em plenário, e um compromisso, de pú
blico, do próprio Governador. 

O- Sr. Maurício Correa - Novamente 
concedo o aparte ao nobre Senador Mário 
Maia, par~ saber da posição-de S. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -ln
formo que o tempo de V. Ex• resume-se a 
um minuto. 

O Sr. Mário MaJa- É importante- creio 
- a ril:inha deliberação e até solene, diante 
das considerações feitas, _dos compromissos 
aqui assumidos, em nome do Sr. Governador 
do Distrito Federal, pelo nobre Uder do PMDB 
nesta- Casa, o Senador Ronan Tito, de que 
S. Ex~ o Governador receberá os assistentes 
jurídicos e discutirá com eles, nos termos da 
nossa emenda, para que cheguem a bom ter
mo os interesses das partes. Também há uma 
ratificação- na verdade, não queremos exigir 
isso. mas, sabemo-s que o nobre Senador Mei
ra Filho, como os_ demais Senadores, defende 
os interesses da população do Distrito Federal 
e a· fai- com altiv€z e honl-a, como os nobres 
Senadores Maurício Correa e Pompeu de Sou
sa. Todos percebemos que S. ~ ê uma espê
de de porta-voz ad hoc, pelo menos, se não 
ê oficial, não sei, do Governador do Distrito 
Federal, e há a palavra de S. EX como também 
o seu empenho de Representante do povo 
do Distrito Federal para acompanhar as pes
soas interessadas, para facilitar esse encontro. 
Diante dessa situação, na certeza de que den
tro de poucos dias estará aqui um projeto cor
rigindo essa anomalia. baseado nas emendas 
que apresentamos; peço licença, Sr. Presiden
te e nobres Sen~dores, porque a emenda não 
me pertence mais, uma vez que, de comum 
acordo, fOi feita e a assinamo.s conjuntaffiente, 
o Senador Mauricio Correa e eu. Se S. Ext 

e5tiver de acordo em retirá-la, eu não me opo
rei, e encaminharemos à Mesa um requeri
mento neste sentido. 

O Sr. Mauricio Conea- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraivai :.__ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauricio 
Correa. 

O SR. MAORICIO CORREA- (PDT
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente. tentarei simplificar rapidamente 
a minha intervenÇão. 

Gostaria de explicitar bem. Quando o Go
verno mandou essa mensagem, os que ocu
pam cargos de assistente jurid_!co que, na ver
dade, deveriam; chaffiar-se defensores públi
cos do Distrito Federal, julgaram que tinham 
condições de apresentar urna emenda para 
corrigir uma injustiça de que estão sendo víti
mas. 

Apresentei emenda no sentido de que tOSse 
resolvida a situação deles. Essa emenda não 
prejudicaria o contexto do projeto. O Governo 
nos avisou, através de seus assessores, que 
vetaria a emenda apresentada pelo Senador 
Mário Maia. Logo, prejudicaria toda essa mas· 
sa à que a mensagem se destinaria De sorte 
que fiz a indagação, porque iria retirar o meu 
apoio à emenda, não permitindo que onze, 
quinze mil funcionários fossem prejudicados 
em benefício de vinte e três, embora estes 
estejam extremamente injustiçados. _ ---~ 

Sr. Presidente, deixo bem claro que essa 
mensagem do Governador não dá nada de 
graça a esSes:- funcionários. Pelo contrário, 
apenas antecipa uma correção do achatamen
to salarial de que eles estão sendo- vítimas; 
eles não estão recebendo absolutamente nada 
daquilo a que teriam direito. Quer dizer, não 
há uma compensação sobre o trabalho que 
eles efetuam; in_c;lusive há funcionários que 
recebem menos do que o salário mínimo. 

Do ponto de vista prático, Sr" Presidente 
e Srs. Senadores, os assistentes jurídicos, que 
fazem o papel de defensores desempenham 
uma tarefa da mais alta importância, a presta
ção de assistência judiciária aos pobres de 
Brasília, e, infelizmente, ganham uma miséria. 

O MinistériO Público em Brasília não está 
atuando como defensor do pobre, de sorte 
que essa atribuição em Brasília está entregue 
a esses funcionários e à Fundação de Assis
tênda Judiciária da OAR 

Queria deixar bem claro que o Chefe de 
Gabinete do Governador me procupou e me 
informou que o Governador vai encaminhar 
uma mensagem propondo ao Senado a trans
formação do cargo dos assistentes jurídicos 
em defensor público. 

A Constih.J:ição hoje assegura à União o di
reito de regulamentar o c-argo de defensor pú
blico. Nessa ocasião, quando o Governo Fede
ral ou nós votarmos a lei complementar, eles 
serão abrangidos, portanto, passarão para o 
quadro de defensores federais, porque a lei 
será da União Federal. 

Sr. Presidel)te, para conduir eu ainda deixo 
bem claro que o Dr. Marco __ AuréHo, chefe do 
gabinete clviJ, procurou-me porque esse é o 
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fundamento da desistência, da retirada da mi
nha emeoda, no sentido de que o _Governo 
mandará mensagem para corrigir essa injus-
tiça. 

Ainda mais: o parâmetro que_ dei para o 
Secretário Marco Aurélio, chefe de gabinete 
do Governador, é que o Executivo do Distrito 
Federal_deveria utilizar-s_e_ do parâmetro de 
promotor-substituto,_ porque não é justo que 
wna categoria que presta tão relevantes servi
ços tenha sido relegada até agora pelo Gover-
no Federal. -

Portanto, retiro o meu endosso à emenda, 
na expectativa, na certeza de que o Sr. Gover
nador mandará a mensagem para corrigir a 
iniqüidade daquilo que recebem os atuais as
sistentes jurícücos, que defendem os trabalhÇJ· 
dores, os pobres de Brasília, para que haja 
justiça. 

Tenho certeza de que com o endosso do 
Senador Mauro Benevides e do üder do Go· 
vemo, o Governador mandará imediatamente 
essa mensagem, e o parâmetro para efeito __ 
de remuneração, será o de promotor-subs· 
tituto dei Justiça do Distrito Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! PaJmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sara;va) -
Cohcedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa, pelo PSDB. 

O SR- POMPEU DE SO(JSA (PSDB -
DF. Para: encaminhar a votação.}- Sr. Presi
dente, Srs. senadores,- vou ser o mais breve 
possível, inclusive pretendia eu_ ser tão breve 
que queria resolver tudo em um aparte ao 
discurso do Senador Mário Maia, mas S. EX 
não me concedeu o aparte. 

O que quero dizer a V. Ex', Sr. Presidente, 
e a V. Ex!"', Srs. Senadores, é que sendo da 
mais absoluta e urgente justiça e necessidade, 
cumpre aprovar o projeto que atende funcio
nalismo aqui presente, esse funcionalismo sa
crificado, esse funcionalismo tão espoliado 
nos seus direitos, e que _ _tem_estado aqui lutan
do por esses direitos; porque direito é algo 
que não se pede, nem se suplica, nem se 
concede: direito conquista-se. E a presença 
deles é um ato de conquista desse direito. 

Eu vi há pouco o Uder do Sindicato dos 
Servidores Públicos do Distrito Federal, o meu 
companheiro de luta contra a ditadura, Orlan
do Cariello, embora ele seja um líder muito 
combativo, tenho a impressão de_ que ele já 
cansou e foi embora. 

Entretanto, estamos decididos, isso é im
portante. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite, no-
bre Senador? · 

O SR- POMPEU DE SOUSA -Geral
mente, quando discursamos, um aparteia o 
outro, Sr. Presidente. De forma que não posso 
negar o aparte ao nobré Senador Jarb~_sPª-~
sarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - É que eu 
vejo, como se diz lá no Pará, que V. Ex' está 
vexado para votar, e acho que devemos votar, 
porque, s_e demorarmos mais temos é que 
aumentar o vencimento por causa da inflação. 

O SR- POMPEU DE SOUSA - O que 
tinha a c:Uz.er, Sr. Presidente, é que estou inteira
mente de acordo çom o projeto e votaria o 
projeto de qualquer maneira. Dispus-metam
bém a ser até o Relator dO Projeto que faria 
justiça salarial aos assistentes jurídicos: é a 
Emenda Mário Maia, para corrigir uma injus
tiça que era cometida' contra eles. 

Votaria no mérito da emenda, Sr. Presidente, 
porque acho que é uma injustiça eles não 
serern equiparados aos procuradores, e não 
se me poderia acusar de eleitoralismo, de 
clientelismo eleitoral, porque são só vinte e 
três. Ap0i8rl.3, mas não queria de maneira ne
nhuma prejudrcar os outros tantos, tão nume
rosos e que estão, urgentemente, precisando 
disso. 

Na verdade, o que me cabe aqui, Sr. Presi
dente, é cehsurar o Poder Executivo, que de
morou tanto nessa providência, que só agora 
tenhamos que v:otar em regime de urgência, 
porque, na verdade, isso deveria ter sido provi
denciadq há mais tempo. 

Põrtanto, Sr. Presidente, não posso acreditar 
multo na palavra do Poder Executivo do Dis
trito Federal. Não acredito, mas ele trouxe tais 
fiadores na palavra do meu amigo Presidente 
da Colnissão do Distrito Federal, na pa1avra 
do meu amigo Líder do PMDB, portanto, da 
Maioria Líder do Governo aqui, nesta Casa, 
e na Palavra do próprio porta-voz do Poder 
Executivo, que é o nobre Senador Meira Fi
lho ... 

O Sr. Edison Lobão- Acrescente a mi
nha também. 
- O Sr .. MeJra Filho- Eu só lamento que 
V. E:<-" não acredite nessa palavra. 

O SR. POMPECI DE SOCISA- -·• com 
todas as palavras unidas dando, vamos dizer, 
respaldo, nem precisava respaldo, se as pala
vras daqui é que valem. 

Ehtãó, eU eStoU: inteiramente de acordo, vo
to o projeto e espero que esse outro projeto 
venha fazer justiça aos assistentes jurídicos 
e venha com brevidade, brevidade urgentís
sima .. 

0 $R_. PRESIDENTE ([ram Saraiva- En· 
cerra_da a discussão. Passa-se à_votação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário, 

-Ê lido e aprovadO o s_eguinte. 

REQCIERIMÉNTO N' 44 7, DE 1989 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 256-do R~mento [nter· 

no, requeiro a retirada da minha Emenda Mo
dificativa do art. ·79 do _Projeto de Lei do DF 
no 39, de 1989, que ·~dispõe sobre a política 

- salarial do~ servidores civis da admínistração 
direta, das autarqWas e_ das fundações públi
cas-do Distrito Fe"âeral e· dá outras providên-
cias"._ __ 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1989. 
-Senador Maurício Cárréa. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento,_ está retirada a 
emenda 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19-Secretário. 

i lido e a,Pr~vado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 448, DE 1989 

Requeiro, nos termos do art. 256 do Regi
mento Interno, a retirada da Emenda n? 1, 
de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei 
do DF n• 39, de 1969. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1989. 
-/11ário Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, está retírada a 
emenda. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 449, DE !989 

Requeiro, nos termos do art 256 do Regi
mento Interno, a retirada da Emenda n<:> 2, 
de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei 
do DF n• de 1989. 

Sala das SessõeS, 29-de agoSto de_1989. 
-Mario Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Iram--saraiva) -
Aprovado o requerimento, está retirada a 
emenda. 

Passa-se à votação do projeto. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço 
a p-alavra para encaminhar a votação. 

O SR. P-RESIDENtE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
encaminhar a vo_tação) -Sr. Presidente, Srs. 
-Senadores:- ---

Durante estes dias, estivemos com os Assis
tentes Jurídicos. Sao 23 apenas. Houve equi
valência salarial para todas as categorias do 
Distrito Federal, menos para eles. Sempre esti
veram nivelados aos Procuradores e, desta vez., 
ficaram em estado de completa diferenciação. 

Sr. Presidente, esses 23 assistentes são os 
Oet'ensores, na grande-parte, dos serventuários 
que estão presentes nesta Casa. Então, se che
gou a essa conclusão. O Governo haverá de 
mandar L!_ffi_projeto especifico p~ra eles, que 

·-serão considerados como defensores públi
cos, atividade que realmente exercem, e, pos
teriormente, com a regulamentação do dispo
sitivo constitucional que cria a Defensaria Pú
blica no Distrito Federal e no País, passarão 
a definitivo enquadramento. 

Faço esta intervenção para reiterar a posi
ção do nosso Líder e assegurar aos Procura· 
dores que eles não terão vitória agora, mas 
terão a segurança de que o projeto será envia
do ao Senado, assegurando vitória à sua cau
sa, que, com tanto empenho, defendem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação o projeto. (Pausa.) 

Os Srs. Seriadores que o aprovam queirãm 
permanecer sentadoS. (Pãusa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para re

dação fina]. 
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O SR. PRESIDENTE aram Saraiva) ...:...so
bre a mesa, parecer do Relator, (jue se"rá lido 
pelo Sr. }9-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 167, DE 1989 

Redaçlio final do Projeto de Lei do DF 
n' 39, de 1989 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n9 39, de 1989, 
que dispõe sobre a política salarial dos servi
dores ctvis da administração direta, das autar
quias e das fundações públicas do Distrito Fe
deral e dá outras providências. 

Sala das Reuniões da COmissão, 29 ele 
agosto de 1989. - iram Saraiva, Presjdenie 
-Antonio Luiz .Maya, Relator - Pompeu de 
Sousa;-Aureo Mello. 

ANEXO AO PARECER 
N• 167, DE 1989 

Dispõe sobre .a política salaritl/ dos ser
vidores civis da Administração D!reta, das 
Aufllrquias e das Fundaçóes Públicas do 
Distrito Federal e dá outras providêndas. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Mantida a data base estabaledda 

no art. 1 o da Lei n" 4, de 28_ de dezembro 
de 1988, os salários, vencimentos e proventos 
dos servidores civis da Administração Direta, 
das Autarquias e das Fundações Públicas do 
Distrito Federal serão reajustados trimestral
mente, em percentual igual à variação acumu
lada do fndice de Preços ao Col1$_J..Irnidor -
IPC, verificada nos f!ês meses anteriores, de
duzjda a antecipação a- qtie se refere o art. 
21' desta lei. 

Parágrafo úntco. O primeiro reajuste tri
mestral dar-se-á em outubro de 1989. 

Art. 29 Sempre que·a variação do !PC veri
ficada no mês anterior for superior a cinco 
por cento, os estipêndios de que trata o artigo 
anterior serão reajustados, a título de anteci
paçlio, pelo percentual correspondente a este_ 
excedente. 

Parágrafo único. O dísposto neste artigo 
apltcar-se-á a partir de agosto de 1989. 

Art. 3" o disposto nos arts. 1" e 29 desta 
lei abrange os proventos e penSÕ'~s dos inati
vos e pensionistas, bem assim as parcelas per
cebidas em caráter permanente a título de in
denizações, awdllos, abonos e o salário-famma 
dos servidores regidos pela Lei n" 1. 711, de 
28 de outubro de 1952. 

Art. 49 O disposto nos arts. ]9, 2"' e 39 não 
alcança os integrantes da Carreira Policial Civil 
do Distrito Federal, que é organizada e man
tida pela União, nos termos do art. 21, inciso 
XIV, da Constituição Federal. 

Art. 5"' É concedido aos servidores da Ad
ministração Direta e_Autárquica do Dtstrito Fe
deral, integrantes do Plano de Classificação 
de Cargos de que trata a Lei n9 5.920; de 
19 de setembro de 1973, cinqüenta por cento 
de adiantamento por conta da implantação 
de Carreira que integrará o futuro Piano de 
Carreira a que se rafere o art. 39 da Consti
tuição Federal. 

Parágrafo -lu1ico. O-aCiiantamento a que 
se ·refere este artigo pago a partir de 1" de 
agosto de 1989, incidindo o percentual sobre 
as seguintes parcelas que compõem a remu
neração: 
1-vencimento ou salário; 
D- Gratificação de Nível Superior, institui

da pelo Decreto-lei n9 1.544, de 15 de abril 
de 1977; 

ID- Gratificação de Atividade Tétnico-Ad
.ini'nlstrãtiva. criada pelo Decreto~Jei n• 2.239, 
âe 28 de janeiro de 1985; 

rv- Gratificaçã~ instltufda pelo Decreto-lei 
no 2.367, de 5 de novembro de 1987; 
V- Gratificãção pelo Desempenho de Ati

vidades de Apoio, criada pelo Decreto-lei nç 
2224, de 9 de janeiro de 1985, com as altera
ções. introduzidas- pelo Decreto-lei n~ 23Q7, 
de 1987; 

VI-Gràtificação pelo Desempenho de Ati~ 
vidade Rodoviária no Departamento de Estra~ 
das de Rodagem do Distrito Federal, criada 
pelo Decreto-lei n9 2.257, de 4 de março de 
1985; ··~ 

\111'- Gratificação pelo Desempenho de Ati
vidades_de Trânsito no Departamento de T rân
sito do Distrito Federal, criada pela Lei n9 17, 
de 30 de maio de 198.9; 

vm _:_Abono mensal criado pela Lei n;o 4, 
de 28 de dezembro de 1988. 

Art. & O Governador do Distrito Federal 
encaminhará ao Senado Federal, no prazo de 
trinta dias, Projeto de Lei instituindo a carreira 
de que trata o artigo anterior. 

Art. 7" A Representação Mensal devida 
aos inte_grantes da Çategoria Funcional de As
-sistente Juridico, do Plano de Classificação 
de Cargos, de que trata~ a Lei n;o 5.920, de 
19 de setembro de 1973, é acrescida em cem 
pontos percentuais. 

Parágrafo único. Aos sérVidores de _que 
trata este artigo nao se aplica o disposto no 
ort. 5• 

-Art. 89 As disposições constantes do § 2", 
do art. 3", do Decreto-lei n" 1.462, de 29 de 
abril de 1976, com as alterações posteriores, 
são estendidas aos servidores das fundações 
públicas do Distrito Federal. 

Art. 99 As despesas decorrentes da aplica
ção desta lei correrão à conta de dotações 
próprias do Orçamento do Distrito Federal. 

Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se a Lei n9 20, de 2 de 
Junho de 1989, ~ demais disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão a- redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação a redação fmal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. -
O projeto vai à sanção do Governador do 

Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Volta-se à lista de oradores. 

Concedo ã.-palavra ao nobre Seriador Ira· 
puan Costa Jufiior, que falará pela üderança 
doPMDB. 

O Sr. Marcondes GadeDta- Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra a V. f)ct. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, estou inscrito, como Uder, 
desde o começo da sessão. Fui o primeiro 
üder inscrito desde a primeira sessão, paSsei 
para a segunda sessão e, agora, perdi a minha 
paciência, não vou mais falar. 

O SR. PRESIDENTE (lrarn Saraiva) -
Nobre Senador Marcondes Gaâelha, com o 
perdão da Mesa. 

O SR.J'IARCONDES GADELHA- Sr. 
Presidente, preciso pelo menos prestar um es
clarecimento, de _.~penas um minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Pois rião. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Eu 
pretendia usar, hoje, o tempo da üderanç:a 
para prestar um esclarecimento ao nobre Se
nador José Agripino, que se sentiu injuriado 
com um aparte meu ao ilustre Senador Dirceu 
Carneiro, na semana passada. Pretendia mos
trar com fatos que em nenhum momento tive 
a intençáo de ofendê-lo e que tudo é apenas 
matéria de interpretação. 

No entanto, Sr. Presidente, pelo tempo_que 
me resta ~ 1 O minutos apenas -, creio que 
não haveria concfjção para prestar com profi
dência esses esclarecimentos, nem o Senador 
José Agripino nem eu merecemos que o dis
curso de s; Ex- "fosse anaJisado em apenas 
10 minutos. 

Por esta: razão, Sr. Presidente, declino do 
meu direito de ·falar neste momento, e me 
reservo para outra oportunidade, rezando a 
Deus para que eu possa amanhã falare prestar 
esse esclarecimento que o nobre Senador me 
merece. 

Insisto no respeito que lhe tenho, insisto 
em que houve exagero nas interpretações, e 
pediria a V. Ex', Sr. Presidente, que me inscre
vesse para amanhã, já que hoJe tive que, su
cessivas vezes, abdicar do m~u direito de falar, 
em função de outros temas mais candentes 
e mais urgentes qUe se encontravam na pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Senãdor Marcondes Gadelha, a Presi
dência, inclusive pede descttlpas a V. EX, por
que realmente V. EX" estava inscrito em primei
ro lugar. 

Concedo a palavra ao nobre Senador lra
puan Costa Junior. 

O SR. IRAPOAN COSTA JONIOR 
(PMDB- GO)- Sr. Presidente, eu pediria 
a V. EJr que me inscrevesse para falar amanhá, 
UJl)a vez _que o plenário já se encontra vazio. 

O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) -V. 
Ext será atendido. 
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O SR- PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
Lembro _aos Srs. Senadores que o Congresso 
Nacional está convocado para uma. s~ssão a 
realizar--se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a s_eguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 54, DE I 989 

(Em regime de urgência ...:... art 336. b, e 
163, IV, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Re
solução n~ 54, de 1989, que autoriza o Gover
no da União a eJevar deUS$ 27,632,939.00 
(vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e dois 
mil, novecentos e trinta e nove dólares ameri
canos) para US$ 50,000,000.00 (cinqüenta 
milhões de dólares americanos), o valor a ser 
contratado junto ao Governo da Confederação 
da Sufça, no âmbito do denominado "Qube 
de Paris", segundo os termos da "ata de enten
dimentos sobre a consolidação de alguns dé
bitos do Brasil", firmada em 20 de julho de 
1988, entre a República Federativa do Brasil 
e diversos governos. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profOfido em Pie· 
nário, da Comissão 

-de Assuntos Económicos.~ -

2 
PROJETO DE LEI DO DF 

N• 26, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 4"'. in fine, da Resolução n~ 157, de 1988) 

Discussão, em turno únlco, do Projeto de 
Lei do DF n~ 26, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que dispõe 
sobre a política ambiental do Distrito Federal 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferidO ein Plenário, da Co
missão 

-do Distrito Federal, favorável ao pro
jeto e às emendas oferecidas pP.rante a Comis
são de n~ 3 a 5, 7 a 9, I2, 14, 15, 20 a 22 
e 26 a 30, com subemendas às de n?S 6, 11, 
13, 19 e 23 e contráôO às emendas de n~s 
1,2, IO, 16a18,24e25 •. 

3 
PROJEfO DE LEI DO DI'" 

N• 34, DE I 989 

Oncluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, u, d . 

combinado com o art. 375, V, do Regimento 
Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n'? 34, de 1989, de iniciativa-do devemo 
do Distrito Federal, que dispõe sobre a regula
rização ou desconstituição de parcelamentos 
urbanos implantados no territóri_o do Distrito 

FederaJ, sob a forma de loteamentos_ ou con
domínios, tehdo 

PARECER, proferido em Plenário, da Co
missão 

-do Distâto Federal, favorável ao proje
to, com emendas que apresenta. 

4 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n• I, de I 989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabeleddos no§ s~ do art. 14, para destncom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores -de Estado, do Distrito_ Federal 
e dos Prefeitos, tendo 
. PARECER, sob n' I45, de 1989, 

-dã COmlssão Temporária, favorável ao 
prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e MauríciO COrrêa. 

·5 
Discussão, em turno único, da redação fmal 

(oferecida pela Cbtn~ão Terriporária em seu 
Parecer n~ 162, de 1989), do Projeto de Lei 
do Senado n"' 97; de 1989_,: de aUtõria do Sena
dor Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a pro
teção do consumidor e dá outras providências. 

6 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
· PR!'JClDICADA 

Projeto de Lei da Câmai'ã n9 98, de 1984 
(n'? 235179, na ·easa de origem), que acres
Genta § 29 do art. 11 da. Lei n9 5.889, de 8 
de junho de 1973, que estatui normas regula
doras do trabalho rural. 

7 

MA"ltRJA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n~ 34, de 1987, 
de alltorla do Senador Jamil Haddad. que dis
põe sobre a data do pagamento de salários 
aos empregadoS- tegldOs pela Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

8 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Resolução n• I 86, de I 988, de 
iniciativa da Coniissão Diretora, que dá nova 
redação aos arts. 3~ e 62, do Regimento Inter
no do Senado Federal. 

O S:R:.-PREsiDENI'E (Iram Saraiva)- Es
tá encerrada a sessão. 

(LeVanta-se a sessão às JS horas e_25 
minutos.) 

PARECER PRONIJNC!ADO PELO 
SR. CID SABÓV! DE DIRVALHO NA 
SESSÃO DE 24·8-89 E Q(JE, ENTRE
GIJE A REI/lSÃO DO ORADOR, SE/liA 
PIJBUCADQ POSTER!ORME/YTE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para proferir parecer.) - Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, em exame o Pro
jeto de Lei da Câmara n"' 35, de 1989 (n~ 
3.108/89, na Casa de origerif) Por iniciativa 
do Senhor Presidente da República, busca-se, 
através desse projeto, alterações de disposi
ções do Plano Único de aasSificação e Retri
buição de Cargos e f:mpregos, aprovado pelo 
Decreio n• 94.664, de 23 de julho de I 987. 

Com efeito, Sr. Presidente,_ busca-se aqui 
uma alteração plenamente pacífica, porque é 
algo reivindicado pelos professores das uni
versidades brasileiras, com a promessa de 
atendimento através do Poder Executivo, e 
com o exame do Poder Legislativo nesta hora, 
mas com o comprometimento de muitos Par
lamentares que acompanharam a luta dos 
professores universitários brasileiros. Visa o 
presente projeto fazer alterações no § 1 ~ e nas 
alíneas a e b do § 59 do art. 31 do Plano 

_ Único de Oassificação e Retribuição de Car
gos e Empregos, aprovado pelo Decreto n" 
94.664, de 23 de julho de 1987, de tal sorte 

---que sejam feitaS-as segUíntes alterações: de 
50% do salário básko, correspondente ao re
gime de 40% horas semanais de trabalho, pa
ra os docentes do ensino superior; de 30% 
do salário básico, correspondente ao regime 
de 40 horas semanais de trabalho, para o do
cente de ensino de 1" e de 2~ grcius, sendo 
que ós efeitos fmanceiros, decorrentes desta 
futura lei, serão devidos a partir de 19 de junho 
de I989. 

Na exposição de motivos remetida para o 
nosSCYconheci~ento consta o seguinte tópico: 

"A medida proposta implica na altera
ção do§ }9 e alínea a do §59 do art 
31, do anexo ao Decreto n~ 94.664, de 
23_ de julho de 1987, ampliãndo-o-adicio· 
na! de salário dos docentes do magistério 
superior, em regime de dedicação exclu
siva, dos atuais 40 para 50% básicOs,- no 
regime de 40 hQrªs semanais de: trabalho, 
e aumentando o percentuaJ de acréscimo 
salarial, na passagem de uma mesma 
classe, de 4 para 5." 

Diz ainda: 
Justificam-se estas alterações-pelo fatO 

de que só uma estrutura de carreira, ca
paz tanto de valorizar os diversos compo
nentes de qualificação profissional, prin
cipalmente a titulação acadêmica e a ex
periência docente, como de incentivar o 
pleno exercício da profissão na instituiÇão 
universitária, tornará efetivo seu desenvol
vimento, e eficaz sua missão. 

Como se verifica, Sr. Presiderite, quanto ao 
mérito nada há a discutir da justeza dessa alte
ração proposta as Çasas do _CongreSso Na-
cional. -

Nos aspectos de legalidade nada há que 
opor neste momento. E há plena constitucio-
nalidade da medida proposta que está em exa
me, neste momento, no Senado Federal. 
-sr. Presidente, por estas razões e outras, 

que poderiam ser expostas com mais comodi-
dade, se o exame não fora de urgência, mas 
ante a clareza da matéria em si é desneces
sário, somos pela constitucionalidade desta 
matéria. - -
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Portanto, o parecer é favorável quanto ao 
mérito, legalidade e constltucionalidade desse 
projeto. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

TRECHO DA ATA DA J06'SESSÁO, 
REALIZADA EM 9-8-89 Q{JE SE REPil
BUCAPOR HAVERiÃfDO COM INCOR
REÇÓES NO DCN (SEÇÁO II) DE 
Jo-8-89, PÁGINA fie 3773, I•e2•COW
NAS. 

-OON"'"""""''""'''''''"""''"'"''''""'"''"''''"""'"''''"''"''''-

.............................................. ._.,_, ................. ....._ .. ,.,.,..,........ 

se realizar quarta-feira, dia 30 de agosto, às 
17:00 horas, na sala de reuniões da ComissáO, 

- Ala Senador Alexandre Costa. 
--~Secretaria da Comissão, em 29 de agosto 
de I 989. -Carlos GuUherme Fonseca- Se
cretárió da Cõnítssão do Distrito Federal. 

16• Reunião, em 30 de agosto de 1989. 
Pauta 

Item .l-:-_Texto fin~I do. Projeto de Lei d~ 
Distrito Federal n9 33, de 1989 ....,_ que "Cria 
no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a 
Carreira Apoio às Atividades Jurídicas e dá 

Item 7 -Anteproj~to de Lei do Distrito Fe
deral. Dispõe sobre à criação da EscoJa T éc
nica Regional de TaguéJtinga (Região AdminJs-
trativa 10) . 

Autor:Deputado Francisco Carneiro 
Relator: Senador Edtson Lobão 
Parecer: Favorável a tramitação. 
Conclusão: Em 15-08-89 a Presidência 

concedeu vista ao Senador Pompeu de Sousa. 
Em ~4~08~89 o SenadOr Pompeu de Sousa 
devolveu o Projeto sem voto em separado. 

····-·······-··········~······· ..................... -_._ ........ _.._,_._ ... ,..,..,......-o-- --outras providências". 

h em 8-Representação de Wilt6n Robson 
Alvarenga contra o Distrito Federal e a Furrda
ção Zoobotânica. 

Relator: Senador Leopoldo Peres 
PARECER 1'1• 144, DE 1989 

Da Comissão Oiretora 

Redação filJéJ/ do Projeto de Resoluçã_o 
n• 48, de 1989. 

A com!ssão apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n" 48, de I 989, que auto
riza a Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo a contratar operaç-ão de 
crédito externo no valor deUS$ 
280,000,000,00 (duzentos e oitenta milhões 
de dólares americanos). 

Sala de Reuniões da ComisSão, em 9 de 
agosto de 1989. -Iram Sara~ Presidente. 
- Mendes Cana/e, Redator. - Pompeu de 
Sousa- António Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 144, DE 1989 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos termos do arl52, incisos V e VIII, da Cons· 
tituição, e eu, , Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 
Autoriza a Companhlii de Saneamento 

Basfco do Estado de São Paulo - SA~ 
BESP, a contratar operaç§o de crédito 
externo no valor de (JS$ 280,(){)(l000,00 
(duzentos ~ oitenta milhões de d6Jares 
americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I 9 É a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo - SABESP, 
autorizada, nos termos do art. 52, incisos V 
e VIII da Constituição Federal, a contratar junto 
ao Banco Internacional para a Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD, operação de cré
dito externo no valor de US$ 280,'000,000,00 
(duzentos e oitenta milhões de dólares ameri~ 
canos), mediante garantia da União e nas con
dições finance[ras aprovadas pelo Banco Cen· 
trai do Brasil, destinada a apoiar o projeto de 
saneamento básico da Região Metropolitana 
de São Paulo e Interior. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
_,_,, ...................................... ~ ... -.. ---

Item 2-Projeto de Lei do Distrito Federal 
n9 35, de 1989. Mensagem n9 62. de 1989-DF 
(Mensagem n• 52/89-GAG, de 13.07.89, na 
Q~_gém) altera denomin_ações de unidades or

- gânicas da Secretaria de Segurança Pública. 
e.. dá outras providências. 

Parecer: Diligência ao Governo do Distrito 
Federal e convocação das autoridades envol
vidas para prestarem depoimento em audiên~ 
cia pública. 

Autoc. Executivo local. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Relator: Senador Mauricio Corrêa 
Parecer: Favorável ao Projeto por ConstitU· 2~ Reunião (Ordinár:la), realizada em 

cional e Juridico, na forma do substituvo que 17 de maio de 1989 
apresenta.- -- - - Às onze horas do dia dezessete de mato 

[tem 3-Projeto de Lei do Distrito Federal de mil novecentos e _oitenta e nove, na Sala 
n-935, de-1.989. Mensagem n9 57, de 1989-DF de Reuniões da Comissão, Ala Senador Ale
(Mensagem n9 47/89-GAG, de 07.07.89, na xandre Costa,-Sob a presidência do Senhor 
origem) dispõe sobre tombamento, pelo Dis- Senador João Calmon, reúne-se a Corrússão 
trito Federal de bens de valor cultural. de Educação com a presença dos Senhores 

Autor: ExecUtivo local. Senadores Wilson Martins, Mauro Benevides, 
Relator: Senador Áureo Mello Edison Lobão, João Menezes, Fernando Hen-

-_parecer: Favorável ao Projeto por Constitu~ rique Cardoso, Afonso Arinos, Antônio Luiz 
clonai e Jurídico, com as emendas n9ll 01 e Maya, Carlos Patrocínio, Ney Maranhão, Ger~ 
02 do re1ator. _ son Camata, Jorge Bomhausen e Meira Filho. 

Item 4 -Projeto de Lei do Distrito Federal Deixam de comparecer por motivo justificado 
~ 38, de 1989. Mensagem n9 69, de 1989 os Senhores Senadores Áureo Melo, José fo-
-DF (Mensagem n~ 59- GAG, de 14.08.89, gaça, Luiz Viana Filho, Márcio Lacerda, Nelson 
na origem) Cria a Secretária do Meio Ambie~~ Wedekin, Alfredo Campos, Ronaldo Aragão, 
te, Ciência e Tecnologia e dá outras proVI- Hugo Napoleão, Dirceu Carneiro, José Ignácio 
dências. Ferreira, Carlos Alberto, Carlos De'Carli, Afon-

Autor: Executivo local so Sancho, Mário Maia e Jarnil Haddad. O 
Relator: Senador Márcio Lacerda _ Senhor Presidente abre os trabalhos submen~ 

- Várecer. Favorável ao Projeto, por Constitu- tendo à apreciação dos membros da Comis-
cional e Juridic;o. são formular convite ao Senhor Oeantho de 

Item 5-Projeto de Lei do Senado Federal Paiva Leite, Presidente do IBECC - Instituto 
n_9 I 3/88 aprova a alteração da denominação Brasileiro de Educação, Oêilcia e CultUra e 
do Banco Regional de Brasília S/A - BRB, ao Sr. José Martins Rodrigues, Diretor do 
dispõe sobre sua participação no capital de SEEC - Serviço Estati.Stico do Ministério de 
empresas, e dá outras providências. Educação, esclarecendo que a sua proposta 

Autor: Poder Executivo se fundamenta numa visita que realizou há 
--Relator: Senador José Paulo Biso! pouco a Unesco, em Paris, onde verificou-que 

Parecer: Favorável ao Projeto por Constitu- o último Yearbook daquele órgão, coloca o 
clonai e Jurídico. Brasil em aao (octagésimo oitavo) lugar em 

Conclusão: Em 15-08-89 a Presidência dispêndios públicos com a educação em rela
concede vista do Processo ao Senador lrapuan ção ao PNB -Produto Nacional Bruto, quan
Costa-Júnior. Etn 24-08-89, o Senador Ira- doháalgunsanoserao80?(octagésimo).Ob
puan COsta Júnior devolveu o Processo com serva ainda que os dados são distorcidos, já 
voto em separado, favorável ao Projeto, com que o Brasil não fornece os informes sobre 
as emendas suprimindo o Artigo 3 e seu Pará- os dispêndios municipais com a educação. 
grafo único, bem como o Parágrafo único_ do Ainda com a palavra, o Senhor Presidente pro~ 

.................................................. ~ .. .-....------~ Artigo 2. põe, com base nas novas atribuições da Co· 

.............................................. ~ .. ·------- Item 6-Ante projeto de Lei do Distrito Fe- missão no que concerne à formação e.aperfei

COMISSÃO DO DISlRITO FEDERAL 

Convocação 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Co· 

mfssão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa 
EXcelência, para a F"eunião extraordinária, a 

deral. Proíbe privatização de terras e rnudan- çoamento de recursos humanos e no art. 75 
ças na destinação do uso dos solos do DF da Lei Orgânica dos Partidos, a criação do 
até que sejam adotadas as providências que Instituto de Formaçáo Política Para tanto, de-
dispõe. - -signa os Senhores Senadores Fernando Hen-

Autor: Deputado Augusto de Carvalho rique Cardoso e Afonso Arinos para se encar-
Relator: Senador José Paulo Bisol. regarem da formação desse tnstítuto. Coloca-
Parecer: Favorável à tramitação. das em votação, as duas propostas são apro~ 
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vadas por unanimidade. Usam da palavra, te~ 
cendo considerações sobre o assunto os Se
nhores Senadores Afonso Arinos, Fernando 
Henrique Cardoso, Antônio Lu[z Maya e Ney 
Maranhão. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
salienta a importância de manter cantata com 
a Comissão de Educação da Câmara dos De
putados, que segundo explica, já começou a 
apreciação de um projeto sobre a Lei de Dire
trizes e Bases da EducaçãO Nacional, a fim 
de estabelecer um cronograma dos trabalhos 
da Comissão de Educação do Senado Federal 
em relação à elaboração do referido docu
mento. A seguir, concede_ a palavra ao Senhor 
Senador Antônio Luiz Maya que sugere sejam 
ouvidas entidades como a Associação de Edu
cadores Católicos - AEC e a ABESC -
Associação Brasileira de Escolas SUperiores 
Católicas, sobre as novas diretrizes da educa· 
ção. O Senhor Pr_esidente ressalta que a Co
missão ouvirá algumas entidades que já elabo
raram textos s_obre a Lei de Diretrizes __ e Bases 
sa Educação como subsídio aos trabalhos da 
Comissão. Nada mais h_avendo a tratar, a pre
sidência encerra a reunião, lavrando eu, Eugê
nia Maria Pereira Vitorino, Secretáría, a pre
sente ata que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente, -Senador João Cál
mon, Presidente. 

4~ Reunião (Ordinária), realizada em 
7 de junho de 1989. 

Às onze horas do dia sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, na sala de reu
niões da Comfssão, Ala Senador Alexandre 
Costa, sob a presidência do Senhor Senador 
João Calmon, reúne-se a Comfssão de-Educa
ção com a presença dos Senhores Senadores 
Márcio Lacerda, Wilson Martins, Meira Filho, 
Marco Maciel, Mauro Benevides, João Mene
ses, Nelson Wedekin, Afonso Sancho, Área 
Melo e Ney Maranhão. Deixam de comparecer 
por motivo justificado os Senhoies Senadores 
José Fogaça, Luiz Viana Filho, Alfredo Cam
pos, Ronaldo Aragão; Hugo Napoleão; Edison 
Lobão, Dirceu Carneiro, Jorge Bomhausen, 
Fernando Henrique Cardoso, Carlos Alberto, 
José lgnácio Ferreira, Carlos De'Carli, Antônio 
Luis Maya, Mário Maia e Jam~ Haddad. O Se
nhor Presidente declara aberto os trabalhos, 
comunicando a seus pares que, conforme de
liberação anterior da Comissão, a presente 
reurüão, ·destina-se a ouvir em audiência públi
ca, os depoimentos dos Senhores Oeantho 
de Paiva Leite, Presidente do [BECC- Insti
tuto Brasileiro de Educação, OênC:ia e Cultura 
e José Martins Rodriaues, Diretor do SEEC 
-Serviço Estatístico do Ministério da Educa
ção. Após lembrar que desde 1976 vem divul
gando a posição que o Brasil ocupa no anuário 
da Unesco, em dispêndios públicos com a 
educação em relação ao PNB - Produto Na~ 
cíonal Bruto, o Senhor Presidente -convida os 
depoentes a sentarem à mesa dos trabalhos, 
destacando, de forma sucinta, os seus respec
tivos currfculos. A seguir, concede a palavra 
ao Senhor Oeantho de Paiva leite que agra
dece o convite que lhe foi formulado e faz 
uma breve exposição sobre a Unesco, os seus 
programas no Brasil, o papel do rBECC e da-

dos estatiticossobr.e o analfabetismo mundial 
e. no- nos_so País. Dando prosseguimento, a 
presidência passa a palavra ao Senhor José 
Martins Rodrigues que agradece a honrosa 
oportUnidade de estar na Comissão e discOrrer 
através de inúmeros gráficos, projetados em 
eslides, sobre os dispêndios públicos com 
educação em relação ao PIB e ao PNB, a posi
_çáo do Brasil no Yearbook da Unesco e a 
pirãmede de fluxo escolar. Terminadas as ex
posições o Senhor Presidente franqueia a pa
lavra aos Senhores Senadores. Usam da pala
vra, interpelando _os_ depoentes, os Senhores 
Senadores Meira filho, Joã.O -Menezes, João 
Calmon e Afonso Sancho. ('i ada mais havendo 
a tratar, a presidência encerra a reunião agra
decendo a colaboração dos Senhores exposi
tores, lavrando eu, Eugenia Maria Pereira Vi~o
rino, Secretário, a presente ata que lida e- ãpro
vada será "i:!Ss-ii1ada pelo Senhor Presidente e 
levada à pub1idiÇao, jilntameryte com as notas 
taquigráficas, conforme- determinação do Se
nhor Presidente. - Senador João Calmon, 
Presidente. 

--t\JYEXO À ATA DA 4• REUNIA O ORDI
NÁRIA DA COMISSÃO DE EDUO\Ç)IO, 
REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 1989, 
QUE SE PUBUO\ COM A DEVIDA AU
TORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CO
MISSÃO. 

(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico) 
O Sr. Presidente (J_oão Calmon) -:- Tenho 

o prazer de convidar o Dr. Oeantho Paiva Leite, 
Pr_esidente _doJns:tituto Brasileiro de Educação 
Oêncía ·e CUltura -IBECC, e_ o Dr. Martins 
Rodrigues, Diretor do Serviço de Estatística 
do Ministério da Educação, a tomarem assen
to à Mesa. 
__ Em sua última reunião, a Comissão de Edu
cação do Senado tomou a decisão de convi
dar, para prestar depoimento, hoje, o Prof. 
Oeantho Paiva Leite, e o Dr. Martins Rodri
gues. AnteS'de dar a palavra ao Dr. Cleãntho 
de Paiva Leite, gostaria de lembrar que, desde 
1976, comecei a divulgar, no Brasil, a posição 
que o nosso País ocupava no anuário da Unes
co que, como todos o sabem, é editado em 
ing{ês, francês e espanhol. O Yearbook, de 
1973, -colocava o Brasil abaíxo de 79 países, 
em dispêndios públicos com educação, em 
relação ao Produto Nacional Bruto. O nobre 
Senador Marco Maciel estava lembrando que, 
em 1976, tomei a iniciativa de divulgar os da
dos do anuário da Unesco referente ao ano 
de 1973, que colocava o Brasil abaixo de 79 
países, em dispêndios públicos com educa
ção, em- relação ao PNB o Brasil destinava 
'3,3% do seu PNB para educação. Pouco antes, 
uma autor[cfade de maior destaque do Gover
no da época havia declarado, numa confe
rência na Escola Superior de Guerra, que o 
Brasil era o 4~ País em dispêndios públicos 
com educação, em relação ao PNB. O Brasil 
estaria sendo superado, segundo aquela alta 
autoridade, apenas por três palses- Estados 
Unidos, União Soviética e Japão. Imediata
m_ent_e,_ tomei a iniciativa de mostrar a esse 
eminente homem público os dados melan
cólicos da Unesco. 

Este ano, voltei a visitar a Unesco, _na sua 
sede -ein Paris, e lá cOnstatei que o BrasiJ já 
não ocupava o ao~ lugar em dispêndios públi
cos com educação em relação ao PNB; havia 
desabado para o 88>- lugar. E como verifiquei 
também que numerosos países não informam 
à Unesco o total do seu Produto NaciOnal Bru
to, pincei, da relação de 39 países que omitem 
dados sobre o seu PNB, pelo menos 12 países 
que gastam mais do que o Brasil em termos 
percentuais, em relação ao PNB. De _acordo 
com esse levantamento, que já passei ao Dr. 
Martins Rodrigues, o BrasiJ estaria colocado 
em 1()()9 lugar em dispêndios públicos, com 
educação em relação ao PNB. Obviamente, 
há uma falha nesse levantarriento. Porque, por 
pior que seja o quadro da educação brasileira, 
é i!'limaginável, inadmissível que o Brasil esteja 
colocado ou em 88° lugar ou em 1 OQ<> em 
diSpêndios- Púbiicos com o enSinÕ. 

Para procurar tirar isso a limpo, propus à 
Comissão-de EducaÇão um convite ao Diretor 
do Serviço de Estatística do MEC e ao Presi
dente do IBECC para -que prestassem, aqui, 
depoimento sobre esse quadro tão melancó
lico e também respondessem às indagações 
que seriam formuladas pelOs nobres sena
dores. 

Para iniciar os dois depoimentos, concedo 
a palavra em primelfo -lugar ao Dr: neantho 
Paiva Leite. Eis algun-s dados de seu ricO cum·
culum vitae: "Tendo ingressado no serviço pú
blico em 1942, Com 21 anos de idade, -como 
técnico da administração do Dasp, já- no co
meço da década de 50, o Dr. Oeantho Paiva 
Leite é nomeado Diretor do Banco Nacional 
de DesenvoMmento Económico e, no come
ço da década de 60, eleito Diretor Executivo 
do Banco lnteramericano de Desenvolvimen
to. É importante destacar que trabalhou, por 
muitos anos, em órgãos para assuntos da fa
mília, das Nações Unidas, e a Unicef, onde 
foi Presidente do Conselho de Programas do 
Conselho Diretor. O curriculum do Dr. Clean
tho de Paiva Leite é muito extenso, mas limito
me a destacar esses_ dados: E, com muito 
prazer, vou conceder a palavra ao Dr. Oeantho 
Paiva Leite, para fazer a sua exposição. 

O SR. MEIRA ALHO-AnteS, Sr. Presiden~ 
te, peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (João Calmonr '
Com a palavra o nobre Senador Meira Filho. 

- - - -

O SR MEIRA FILHO- Primeiro,_ quero lou
vãr a dedicação- de V. & ao maior problema 
braslleiro, que é o relativo à educação, porque 
tudo advém da má educação do nosso povo. 
Digo isto não no sentido pejorativo, pois o 
povo não está tendo a assistência que deveria 
ter no que diz respeito à educação. Inclusive, 
analisando os dados que V. Ex" trouxe vejo 
que o nosso País, lamentavelmente, está numa 
posição muito ruim --perante o· Conselho das 
Nações. E no que diz respeito à educação, 
como V. ~ posicionou aí, _a ver a situação 
do Bras~ não sei qual a situação do território 
nacional, mas como tenho vivido as aflições 
da capital brasileira, e cheguei a ser eleito por 
este povo como Senador, aqui, sim, Sr. Presi-
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dente, a educação está uma lástima, sob todos 
os pontos de vista. E já que estou diante de 
um Presidente da Comissão que trata da edu
cação, e com Senadores que têm a responsa
bilidade imensa de conduzir os nossos desti
nos, chamo a atenção para este aspecto: não 
bastasse o movimento de greves, privando os 
meninos da capital do Brasil, tão nova, do 
direito de estudar, há um sistema educacional 
que está muito aquém das necessidades da 
capital de um País do porte que é o Brasil. 

Era isso que eu queria dizer. 

O SR. PRESIDENTE (João Calrnon)-Mui
to obrigado a V. Ex', Senador Meira F~ho. Gos
taria, agora, de passar a palavra ao Dr. Clean
tho Paiva Leite, e registrar, com muita _a1egria, 
o comparecimento, à nossa Comissão, do Se
nador Marco Maciel, que foi nOtável Ministro 
da Educação, Governador do seu Estado, de 
extraordinárias qUalidades e_ que, ao lado do 
Senador Wilson Martins, também ex-Gover
nador, e do Senador Meira Filho, muito nos 
honra com a sua partidpação nesta reunião. 

Com a palavra o Dr. deantho PaiVa leite. 

O~ SR. CLEANTHO PAIVA LEITE- É para 
mim motivo de grande satisfação aceder ao 
convite do Presidente João Calmon, para fa:z_er 
breve _exposição na Comissão de Educação 
do Senado Federal a respeito de problem~s 
que nos preocupam fundamentalmente. Em 
conversa com o Senador J_oão Calmon, sugeri 
que a minha exposição fosse concentrada, pe
lo menos na apresentação inicial, numa breve 
noção do que é a Unesco, um dos seus progra
mas, no BrasiJ, e do papel que o JBECC -
(nstituto Brasileiro de Educação, de Ciência 
e de Cultura - que á a Comissão Nacional 
da Unesco, tem na execução desses seus pro
jetos no Brasil. 

A parte relativa ao grave quadro de desequi
líbrio social e regional do Brasil, em matéria 
de educação, coloquei como último ponto da 
Sinopse. E, evidentemente, estaria disposto a 
me estender um pouco mais sobre esse ponto 
se houver perguntas, se houver interesse em 
reJação a esse problema. Procurarei, entretan
to, não duplicar as Informações estatísticas 
que possivelmente, serão proporcionadas pe
lo representante do Ministério da Educação. 
Então, para evitar duplicaçâo, não tratarei des
se assunto imediatamente, mas apenas numa 
segunda parte, em resposta a perguntas. 

Como todos sabem, â Unesco foi fundada 
no fim da Segunda Guerra em 1945, e a data 
oficia] de fundação da Unesco é 1946, porque 
a Convenção lnternacionaJ foi aprovada na 
Conferência de Lortdres e só ratificada no ano 
seguinte oficialmente, a Comissão da Unesco 
foi ratificada no ano seguinte, oficialmente, a 
data de fundação da Unesco ê 1946. Entre~ 
tanto. é importante salientar a origem da Unes
co, porque entenderemos melhor o papel que 
ela tem do mundo hoje. Na verdade, a idéia 
irUcial de uma organização das Nações Unidas 
para a Educação e a Cultura decorreu da preo
cupação dos dentistas, intelectuais, professo~ 
res dos países aliados, com a destruição das 
bibliotecas, das igrej_as, das _entidades culturais 
na Europa devastada. O então Deputado Wi-

Uiam Fuollbright dos Estados Unidos, depois 
Sei:tddor, tomou a iniciativa de promover a 
Organização- de uma entidade internacional 
para se preocupar" com os problemas de edu
cação e cultura nas áreas devastadas da Euro
pa. Esta foi a origem inicíãl da idéia da Unesco_. 

Os países aliados, muitos dos governos exi
lados, tinham sede em Londres, resolveram 
fazer uma conferência internacional, em no
vembro de 1945, na qual já aparecia, como 
delegado brasileiro, esta grande figura per
nambucana que foi Paulo Berredo Carneiro. 

- Tive então a oportunidade de conhecê-lo. Nes
sa reunião, também se ampliou a con-cepçâo 
desse organismo internaCional. O grãnde bió
logo inglês Julian Huxley, irmão do grande 
romancista Aldous Huxley, convocado para 
Secretário-assistente da comissão britânica, 
escreveu um memorando, dizendo não ser 
possível tratar somente da cultura e da educa
ção e esquecer a ciência, Diz ele, nas suas 
memórias: "eu se~ respon!?ável pelo ''s" de 
Une~co". As:?im, a Organizaçãq das Nações 
Unidas, para a Educação Ciência e Cultura 
nas_ceu em novembro de 1945, em Londres. 
No ~estatuto da Unesco Se incluiu um ciltigo, 
o_7~. que é único nos estatutos dos organismos 
internacionais em -qUe na verdade explica a 
existência do IBECC. A preocupação dos inte~ 
lectuais, dentistas e educadores era de que 
a Unesco não fosse apenas um organismo 
de governos -todos os organismos interna
cionais, evidentemente, são organismos de 
governos- mas que, além da representação 

- governamental, houvesse, em cada país, uma 
-ComissãO Nacional da UnescO que represen-
taSSe-o que hOje se chama a-sOciedade civil; 
quer dizer, os representantes da cultura, da 
ciéncia e da educação não necessariamente 
vinculados ao Governo. Essa é a razão pela 
qual em 160 países-merribros da Unesco exis
te, em cada um deles, uma Comissão Nacio
nal da UnescÕ. Aq-ui, no Br§!sil, foi dada a essa 
ComisSão O nome de IBECC- Instituto Brasi
leiro da Educação, Ciência e Cultura. 

No Conselho Deliberativo do IBECC há 40 
representantes de entidades tais como o Insti
tuto Histórico, da Academia de Ciência,- das 
universidades etc. São esses 40 membros do 
IBECC que ele_gem o seU presidente e assegu
ram a participação da comunidade acadêmi
ca, cielitifica, cultural nas atividades da Unes
co, no Brasil. 

Eis pÕrtanto em traços sUmários a origem 
da Unesco e a origem da Comissão Nacional 

·-da Unesco, que é o IBECC. 
Os Presidentes _do IBECC, isto é, ela Comis

são NaCiõital da Unesco, desde 1946, sempre 
foram pessoas eminentes na vida pública: bra
sileira ..;_ Levy Carneiro, fot O primeiro presi
dente; "Lourenço Filho, Themistodes Cavai~ 
cante, Renato Almeida, o Ministro Moniz Ara
gão, e o meu antecessor o Prof. Aristides Aze
vedo Leão, grande cientista, vice-presidente 
da A'Cademia Brasileira de Ciência. O Governo 
tambénl -deu sempre uma grande importância 
a sua representação na Unesco. A Delegação 
permanente do Brasil, na Unesco, foi ocupada 
por pessoas da maior categoria intelectual co
mo Paulo Carneiro, Carlos Chagas e embaixa-

dores, como Dmar Pena Marinho, Álvaro da 
Costa Franco, EveraJdo Douyrell de Lima, Ge
raldo Holanda Cavalcanti etc. 

A Conferência Geral da Unesco, se reúne 
a cada dois anos, e a penúltima delas foi em 
1985. Dela participou, como Chefe da delega
ção brasileira - e eu tenho muito prazer em 
registrar isto- o Senador Marco MacieJ, então 
Ministro da Educação, cujo discurso está pu
blicado no Correio do JBECC- reseJVei esta 
surpresa para ele. Além da conferência geral 
que se reúne a cada dois anos. há um Conse
lho Executivo de 40 países que é, realmente, 
o órgão mais importante de comando da 
Unesco, nos intervalos entre as Conferências 
Gerais. Esse Conselho Executivo se reúne 
duas vezes por ano e, por período de 3 ou 
4 semanas. O Brasil esteve repreSentado, du
rante muito tempo por Paulo Carneiro e, de
pois do faledmento de Paulo Carneiro, pelo 
Professor José Israel Vargas, eminente cien
tista, que foi Secretário de Oêndã e TeCno
logia do Ministério da Indústria e do Corriérdo, 
um grande físico e homem da maior categoria 
intelectual. 

Os programas da Unesco, evidentemente, 
são definidos pelos Governos. As conferências 
gerais aprovam um orçamento bianual em 
que estão contempladas as atividades da 
Unesco, diVididas em 14 grcmdes programas. 

Esses 14 grandes programas em virtude 
da reforma do Plano, a médio prazo, da Unes
co, estão sendo fundidos em 8 programas 
para simplificar a estrutura da ação da Unesco. 
Entre esses grandes programas estão a edu-

- cação,- a tiéncia" e tecnologia, o desenvolvl
mento dos estudos prospectivas, a educação 
para a paz e compreensão internacional e di
reitos humanos etc ... Dentro desses grandes 
programas, desenvolvem-se as atividades da 
Unesco, na sede e rios vários países. 

Vau deixa' aqui com o Presidente da Comis
são de Educação trés números :do Correio 
do !BECC, ..:._e se algum Senado_f_estiver inte
ressado, poderei enviar, p·ostertormente, um 
exemplar a cada um. O discurso do Senador 
Marco Mactel às páginas 59 do primeiro n·ú
mero do COiTeio. 

A publicação do Correio estava suspensa, 
desde 1982, mas foi restabelecida. Ao reassu
mir a Presidência, em 1984, consegui recursos 
da Unesco para restabe1ecer a publicação e 
publiquei o primeiro número correspondente 
ao período de 1982 a 1987.--Ness-e número 
do Correio, há üm resumo do semir1àrio"-<fue 
fiz realizar no Ri'o, s'obre os grandes' programas 
da Unesco para o biénio 86787. O COrreio 
dá uma idéia das atividades da Unesco em 
geral e no Brasil. Há no }9 número uma publi
cação da Carta da Unesco, do Estatuto do 
IBECC, de rriodo que há bastante informação 
para que a Comissão de Educação do Senado 
possa compreender o papel do JBECC e as 
atividades da Unesco no mundo e no Brasil. 
O Correio do IBECC como disse, (9l restabe
lecido como publicação semestral. Estão, o 
primeiro e o segundo semestre de 1987. Os 
dois semestres de 1988 estão na gráfica. 

O primeiro semestre de 1987, acho que 
é o viés - é nordestino, Paraibano, pernam-
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bucano, que a Paraíba é uma satrápia de Per~ 
nam.buco, a capa do Correio do !BECC é dedi
cada a Olinda, {rtsos)- Património da Huma
nidade! 

N_esse segundo_ número do Correio do 
IBECC há uma infoimação sobre as ativida
des do Brasil, na Unesco, as atividades de reati
vaçáo da Comissão Nacional de Folclore e 
um estudo do Embaixador Álvaro Teixeira 
Soares. sobre os primeiros40 anos da Unesco. 

O ·segundo _número do Correio do IBECC 
corresponde ao segundo semestre de 1987, 
tem, na capa, as missões Jesuíticas do Rio 
Grande do Sul - há um projeto a respeito 
- cuja restauração está sendo feita com a 
cooperação da Onesco, e há também uma 
referência especial ao "Dia Mundial de Alfabe
tização", comemorado, todo ano, no dia 08 
de setembro. Em 1987, tive oportunidade de 
fazer _ness~ data, uma declaração, abrindo as 
comemorações do "Ano da Alfabeti_zação", 
em que fazia referência exatamente ao proble
ma ao qual o Senador Meira e o Presidente 
Calmon referiram há pouco. 

Dizia que, apesar dos esforços erilpreen
didos para aumentar os efetivos escolares, em 
todos_ os níveis, a taxa mundial de analfabe
tismo _que, em 1970, era 32,9% reduzida para 
apenas 30%, nos últimos 15 anos. 

isso significa que está longe a plena realiza
ção do chamado díreito a educação. O direito 
a educação é um dos direitos sociais reconhe-
cidos por uma Resolução da ONU, de 197 4. 

o número de analfabetos, em termos abso
lutos, continua aumentando, principalmente 
devido ao crescimento demográfico. Em 
1970, havia 760 milhões de analfabetos; em 
1985, o número aumentou- para 889 m1lhões, 
e tudo indica que, se novas medidas não forem 
tomadas, esse número atingirá a casa de 1 
bilhão de ana1fabetos até o fim do Século. 

No caso do Brasil, o problema é grave e 
dramático; segundo um estudo do Prof. Nel
son do Vale e Silva, possivelmente, chegamos 
ao ano 2000 com cerca -de 22% de analfa
betos, sendo que, nas zonas rurais, a taxa seria 
de 37%, ou seja, a persistir o panorama obser
vado no passado recente, até o fmal do séc_ulo, 
teremos no Brasil mais de 32 milhões de anal
fabetos, comparados com os 25 milhões. em 
1980. . 

Isto é um cenário preocupante, que está 
a exigir uma atitude vigorosa de todos os brasi
leiros administradores, educadores, políticos, 
enftm, de toda a so.ciedade dvil, preocupada 
em construir um país menos injusto e uma 
estrutura democrática mais estável. Esse é um 
resumo das palavras que eu disse no "Dia 
Mundial da Albabetização". 

O SR. MElRA FILHO -.Sr. Presidente, quan· 
do estávamos na campanha eleitoral, cada um 
assumia compromissos com sua gente, com 
seus eleitores, dificilmente, um político deixa 
de ir ao palanque prometer que vai trabalhar 
pela educação; compromete-se com seus 
eleitores. É claro que não perguntarei, aqui, 
como procederá um político que prometeu 
trabalhar na educação porque estou na Co
missão de Educação, o-que; para mim, é uma 

grande honra, e me preocupo muito com a 
questão do analfabetismo. Ninguém educa 
sem alfabetizar. E parece-me que os projetas 
do nosso País, com relação à a1fabetizãÇão, 
ou forá.m parados no meio do caminho, ou 
não houve aquele interesse manifestado quan
do de suas criações. Sou um homem de rádio, 
vivido, muitos anos em uma profissão em que 
eu mantinha cantata permanente com o povo. 
Então preocupamo-nos, realmente, com esta 
questão. Como não é apenas Um cidadão bra
sileiro, nem apenas um Senador, nem apenas 
um Secretário de ~ucação que_ vão resolver 
esse problema, pois ele exige uma objetivi
dade, uma prática iminente. Porque n~o adian
ta ficar discutindo e o povo continuar analfa
beto, por isso, tomo a liberdade de perguntar: 
Como está o Ministério da Educação corri. reia
ção à alfabetização da nossa gente? 

O SR. ct:EANTHO PANA LEITE- Eu pre
feriria: -como -.dtsse no começo, com a autori
zação do Sr. Presidente, Senador Meira Filho, 
encerrar aqui a minha exposição, para respei
tar os limites de 20_ minutos que me foram 
determinados. Espero que a exposição do re
presentante do MinistériO da Educação, seja 
satisfatória, dê resposta à pergunta que o Se
nador faz. Evitaremos, assim, uma duplicação; 

---do contrário, telihO alguns dados e algumas 
conclusões _l:!9bretudo do relató_ri_o que foi pre
parado pelo -Instituto de Estudos Políticos e 
ECOfi.âtniçOs e Sod;;íis (IEPES)! 

O SR. MEJRA FlLHO -Como V. Ex~ erifen~ 
der melhor. Estou aqui para ouvir. 

O SR. CIEANTHO PANA LEIT!õ- Aguar
darei a exposição do representante do Minis
tério da Educação e, depois, se for conside
rado pertinente, citarei parágrafos do estudo 
que: ftzeiJ}Q§ no Instituto de Estudos ~olíticos 
e Econômi_cos e Sociais, sob a coordenação 
do Eadre AvHa. A parte de educação foi de 
autoria ·'Vicente Barreto".Tenho alguns dados 
sobre a situa_ção_atual da aducação, sobretudo 
no ensino bási.co. Aguardo a exposição do 
Ministério da Educação, antes de entrar neste 
assunto. 

Apenas para terminar, eu gostaria de dizer 
que, entre as atMdades da Unesco, no Brasil, 
está as que- estão na área do Ministério da 
Educação~ Gma grande parte das atividades 
da Unesco no Brasil, são canalizadas direta
mente, ou através do Ministério da Educação, 
ou através do Conselho Nacional de Pesquisas 
e TecnOlogia- CNPq -, ou através do Minis
tério da Cultura. Não são todas_ as atividades 
da Unesco que passam pelo lBECC. Entre
tanto, uma das atividades que considero im
portante da Unesco é a edição, em português, 
do Correio da Gnesco, que é uma excelente 
publicação mensal, em 32 idiomas; é editado 
todo em português, pela Fundação "Getúlio 
Vargas", por contrato ·com o nosso instituto. 
t. a edição que tem a maior -circulação no 
mundo,_ depois dos três idiomas oficiais:_ In
glês, Fran-cês e Espanhol- a: edição em Por
tuguês tem mais de 200 mil exemplares cada 
anO. Trouxe alguns exemplares do Correto da 
Gnesco e queri'a também dizer que ele está 

sendo também enviado pelo IBECC, graças 
a um contrato que assinei com a Unesco, a 
todos os países africanos dP língua portugue
sa; todos os me:s~ mandamos para Angola 
e, de lá, distribuem para Moçambique, Guiné
Bissau, Cabo Verde e São Tomé. Essa é uma 
excelente publicação mensal da Unesco, que 
deixare[ aqui também com o Senador João 
Calmon. Peço desculpas pela apresentação 
um pouco tumultuada mas tentei seguir uma 
pequena sinopse que entrego à Corniss.ão. 
Quero agradecer a atenção e disponho~me 
a responder a qualquer pergunta que me for 
feita depois, de preferência, após a: exposição 
do represe~ta:nt~ do Mini_stério da ~d.ucaç~?· 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Agradeço ao Professor Oeantho de Paiva Leite 
a sua excelente exposição. Antes de passar 
a palavra ao Dr. José Martins Rodrigues, Dire
tor do Serviço de Estatística do MEC, gostaria 
de registrar a presença neste Plenário do Pro
fessor Júlio Jakoko Waiselfis, Diretor do Insti
tuto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura, órgão da Organização dos Esta
dos Americanos. 

O Dr. José Martins Rodrigues _é membro 
da Comissão Especial de Estatística da Edu
cação e Desporto dO MEC, trabalha na -"á~:ea 
há dez anos, passando por todas as equipes 
do Serviço de Estatística do Ministério da Eç!v
cação; já- te-ndo sido Secretário Adjunto da Se
cretaria de lnformáti<::a do MEC, Diretor Téc
nico da _Fundaçã_o MUDES, e iritegrante de 
projetas na áieã da educação, taiS comO Crê~ 
dito Educativo, criação da FAE, representaÇão 
estudantil e reformulação d_o sistema despor
tivo nacional. 

Antes de dar a palavra ao Dr. José Martins 
Rodrigues, gostaria também de revel~r que 
nesse último encontro em Paris, na sede da 
Unesco, consegui obter uma xerox das infor
mações prestadas pelo Serviço de Estatística 
do MEC à Unesoo referente ao ano de 1986. 
Apurei que o Anúario da Unesco de 1988 só 
-se refere a dados referentes ao ano de 1985. 
No ano de 1986, p(:!la primeira vez, ao que 
parece, na história do Ministério da Eduação, 
o Serviço de Estatítica -informou à Unesco 
quais os dispêndios municipais com a educa
ção em nosso pafs. Até então, só havia uma 
série de informações sobre dispêndios fede
rats e estaduais e total omissão sobre os dis
pêndios municipais, que _são os mais modes
tos. Os mais vultosos são os de"SpêndiOs esta
duais. Em seguida, vêm os dispêndios federais 
e só em terceiro lugar vêm dispêndios muni
cipais. Sem dúvidã nenhuma, na área muni
cipal há_ razoável dispêndio, inclusive porque 
todas as capitais obviamente são munidpios 
e gastam quantias significativas na área de 
ensino. 

Depois desses esclarecimentos, tenho ·o 
prazer de passar a palavra ao Dr.José Martins 
Rodrigues para fazer a sua exposição em 15 
ou vinte minutos. Depois os nobres Parlamen
tares poderão dirigir aos dois depoentes per
guntas as que julgarem convenientes. 

·a SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES -Srs. 
~adores.. demais autoridadespr~sentes. nós 
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preparamos um material' visual, para que pos
sa haver uma sequência mais rápida em ter
mos de exposição. Desde logo, peço descul
pas, caso não consiga terminar minha expo
sição nos 15ou20 minutos que são dedicados 
ao assunto. porque, na verdade, e:a partir da 
convocação da Comissão e çom base na con
versa com o Senador João Calmon, resolve
mos fazer uma revisão geral nas informações 
a nivel de Brasil, em dispêndios póblicos em 
educação da União, dos Estados e dos Municí
pios.. Verificamos, a partir desta revisão algu
mas situações Interessantes em relação aos 
próprios anúarios e informações que constam 
na Unesco. 

Vou passar para o retroprojetor e antecipa
damente, peço desculpas, porque vou passar 
por várias transparências para poder me ater 
aos 20 minutos. 

O SR. Jv\EIRA FIUiO- Sr. Presidente, pode 
parecer que hoje estou querendo falar muito, 
mas é que estou multo satisfeito porque a 
reunião de hoje está bem diferente da reunião 
anterior. Estamos com a presença marcante 
de Senadores na Coffi.issão de Educação. fico 
muito feliz. 

O SR. PRESIDENTE (Joiio Calmon) -
Nosso grau de felicidade é semelhante. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES -Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, é importante 
colocar que o serviço de Estatística da Educa~ 
çio e Cultura foi criado por decreto em 1956 
e apenas um novo decreto poderá a1terar a 
sua denominação, apesar da parte cultural, 
a partir de 1986, na gestão do Senador Marco 
Ma.ctel, passado para responsabilidade do Mi~ 
nistério da Cultura, o Serviço Estatístico do 
Ministério da Educação fez o leveJJtamento 
das estatítlcas culturais até 1986. E a partir 
de 1987, o Ministério da Cultura assumiu a 
responsabilidade das estatistlcãs cultur".l. !:: 
importante colocar que se fala muito em esta
tística, mas em termos de estatística, nós con
sideramos que os primeiros movlmen~ ha 
área de informação educacional, ocorreram 
na época da Independência, em 1822, atravéS 
dos relatórios provinciais. . 

Esses relatórios, na verdade, levantavam a 
estatistica da instrução, a partir de agentes 
do poder central, que se deslocavam ao inte
rior e tentavam col.etar essas infonnações, _de 
forma discursiva e opinativa. Temas, !nclustve, 
relatórios encontrados no arquivo do Estado 
da Bahia, através dos quais podemos verificar, 
que_ em 1822, se--pesquisavam as rnesmãs
informaçõesde hoje. Não se altera o tipo de 
informações; o que se altera é sua concei~ 
tuaçiq.Após isso, apenas em 1907 ,já no regi~ 
me republicano começl!l .. se a sistematizar, 
realmente, a área de informações estatísticas, 
quando tentou~se fazer wn levantamento com 
a participação das Unidades da Federação. 
Esse levantamento teve os seus primeiros re~ 
sultados divulgad~ em 1916, em documento 
que consideramos,& primeira publicação de 
informações de edúc:ação no Brasil, com uma 
defasagem de 9 tlhos entre a coleta e a sua 
divulgação. Na verdade este levantamento 

partiu de uma situação de absorção de um 
modismo europeu, que na época tinha bas
tante influência no Brasil. Não foi uma situação· 
de atendimento às necessidades do pais; foi 
uma situaçllo de modismo, tanto assim que 
foi com aplicação de recursos franceses que 
se gerou o primeiro levantamento nacional, 
na área da educação. Em termos de sistema
tilação rea1, apenas em 1931, houVe o que 
chamamos o marco inicia] do sistema de in~ 
formaç6es estatistlcaS-Oa educação, atravéS 
de wn convênio celebrado entre a União, os 
Estados e os Municípios, sendo que, na época, 
ãinda tinhamos o Território Federal do Acre. 
Ele objetivava un-iformizar a estatística nacio~ 
nal. A dimensão do país as diferenças regia~ 
nais teriam que ser registradas num único ele
mento de informação estatítlca. A partir desta 
dedsão, foi realizado o primeiro levantamento 
nacional, com a participação das Secretarias 
tsl:aduais de Educação. Levantamento esse 
executado em 1932 e divulgado apenas em 
1939. Esse é o primeiro conjunto de informa
ções com a participação efetiva das Secre-
tarias de Educação dos Estados. Estou me 
reportando a isso, para poder chegar à situa
ção de hoje. O Serviço de Estatística da Edu~ 
_ç-ªÇ_§p_~C~Itura, na denominação que tem 
hoje, foi criado em 1956,_ mas na ve_rdade, 
é" oriundo de 1_931. Esta_-.é uma informação 
importarite, pois a Partir do Serviço de Esta
tftic:a da J::ducação e Saúde, foi criado o IBGE 
il1c1UsiVe O n3GE -tem- uma relação muito sim~ 
pática com o SerViço de EstatíStica do MinisM 
térlo, uma vez que se consideram filhos do 
Setvlço de Estatística do Ministério da Educa
çt.e>. E evidente que cada um seguiu o seu 
caminho. O IBGE passou a responder pela 
estatística nacional e hoje, realmente é um 
ôrganismo de dimensão internaclona1, e o Ser~ 
viço de Estatistica continua desempenhando 
o seu papel dentro da administração direta 
do Ministério da Educação. As dem<lndas de 
informações que hoje temos, em termos de 
sisterili de informações da educação criaram 
quatros linhas de atendimento de necessida~ 
des. Uma é o plano Diretor de Informações 
Estatísticas do Ministério da Educação PDIE. 
Este plano Diretor é elaborado para o atendi~ 
mento das necessidades de informações das 
secretarias e órgãos d_o Ministério: Secretaria 
dae Educação Básica, de 29 grau, de Educa
ção Especial, de Educação Superior, e órgão 
de Planejamento e execução. Secretarias e ór
gãos reunidos, determinam as necessidades 
do Ministério. O outro nível de demanda é 

- a Comf.~ão Especial de Estatísticas da Educa~ 
ção e Desporto, colegiado do MEC e IBGE, 
que determina as necessidades de informa
ções do Sistema Estatítico Naciona1, no setor 
da educação. A terceira linha de demanda s!o 
as Unidades da Federação, através das Secre
tarias Estaduais de Educação. A partir da exis~ 
tênda de demanda expressiva um plano Na~ 
ciona1, as suas necessidades de informações 
pe.ssam a constar dos inquéritos do Sistema 
E.st8tistiC:o da Educação e Desporto. As infor
mações, que são específicas de cada Secre
taria de Educação, são atendidas por questio~ 
nários complementares a nfvel de cada Esta~ 

do, que são celebrados juntos com o questi
nári_o nacional. 

A quarta fonte de demanda é consb'tuída 
pelas entidades nacionais e Internacionais co
mo' a UN~CO. OEA. CECAD, IPLAN, IPEA 
e outros organismos. O Sistema Estatístico 
da Educação e Desportos, é coordenado a 
nível nacional pelo SEEC, órgão do Ministério 
da Educação. Este é o órgão oficial de infor
mações educacionais, por delegação do ~~ 
GE. tesPonsável pelo Sistema Est:atíticõ- Na
cional. O Sistema pesquisa todos os graus 
de ensino através de 16 pesquisas anuais. É 
importante ressaltar que _o Serviço de Esta
títica do MEC (SEEC) é o Único ól-gão de 
Estatística, no País, que -utiliza o modelo de 
censos anuais. O próprio IBGE trabalha com 
censos decimais demográficos, e de cinco em 
cinco anos com censos econômic_os, delegan~ 
do ao Ministério de Educação os censos edu
cacionais que são realizados anua1mente, pes
quisando todas as escolas do país. Isto deman
da um tipo de trabalho bastante complexo 
para o MinistériO de Educação, principa1men~ 
te, partindo~se do princípio que o repónsavel 
pela atividade é um órgão da administraçãO 
direta. 

Por iniciãtiva do MEC, __ crioU-se em 1972 
núcleos de informações es~sticas em cada 
s-ecretaria Estadua1 de_ Educação, coordena
dos tecnicamente, pelo SEEÇ, recebendo, 
também auxíliO fmanceircí do MinistériO. Ein-
1982, tínhamos a rede de coleta do IBEGE. 
participando do levantamento dos inquéritos 
de Educação Básica em 22 Estaâ_os . .Apenas 
4 Unidades da federação tinham assumido 
a responsabilidade de coleta a nlvel es_tadual, 
que eram exatamente os Estados do Rio O r an
de do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. 

Hoje, decorridos sete anos, através do de
senvoMmento de um proc-ess_o de descen1ra
lização apenas, no interior da Bahla, no interior 
do Rio de Janeiro e n_o interior do Amazonas, 
há participação do IBGE na coleta de infOrma
ções. N_o restante, as Secretarias de Educação 
já assumiram a responsabilidade total dos le
vantamentos. 

É importante ressa1tar, Srs. Senadores. uma 
questão fundamental, sobre os custos desses 
levantamentos. Por mais que se possa dimen
sionar um custo alto de manutenção do siste~ 
ma, o g_ovemo federal participa com apenas 
8% dos custos dos levantamentos, _oriundos 
dos recursos do Salário Educa'ção - cota fedé
ra1. 92% dos custos do sistema são rea1izados 
pelos próprios Estados, através de recursos 
oriundos do Salário Educação, cota estadual 
e recwsos próprios. 

É importante observar que esse já é um 
trabalho descentra1izado, entecipando-se a_o 
principio de descentralização determinado pe
Ja nova Constituição. Nos orgulhamos de de
senvolver uma atividade totalmente integrada, 
baseada nas Unidades da Federação, cabendo 
ao MEC apenas o nfvel de ·coórdenaçâo. 

Como afirmei anteriormente. trabalhamos 
no processo de censos_ anuais. Apenas para 
termos uma idéia, de grandeza, anualmente, 
pesquisamos a área de educação básica, atra
vés de sete inquéritOs, constituindo uma pM~ 
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cela de cerca de quinhentos e trinta mil estabe
lecimentos. Os Senhores Senadores pode
riam fazer a seguinte pergunta: Se o Brasil 
tem cerca de duzentos e vinte mil unidades 
escolares, por que quinhentos e trinta mil? 
Porque, na verdade, são dois, os momentos 
em que se vai à escola: um para fazer levanta
mento da dinâmica escolar e outro para fazer 
levantamento das instalações ftslcas escola
res, com participação das Secretarias de Edu
cação. 

tia área de educação superior, realizamos 
seis pesquisas, com uma demanda de quinze 
mil fontes de informaç-ão, incluindo-se_ as uni
versidades, os estabelecimentos escolares, os 
departamento e cursos. No desporto, levanta
mos as associações desportivas e, na área de 
projetas especiais, cadastro de docentes da 
educação, técnica e cadastro de docentes do 
ensino superior. Não apresentei nessa trans~ 
parência, a pesquisa que realizamos sobre os 
gastos federais, estaduais e municipais em 
educação. Vou me reportar a ela com mais 
detalhes, porque provocará alterações no qua~ 
dro de informações que são encaminhadas 
à Onesco. 

O convite da Comissão foi para que fãiásse.: 
mos da relação com a Unesco e sobre o finem~ 
ciamento da educação. Até 1981, a Unesco 
encaminhava para o IBGE os questionários 
do levantamento de informações da área edu
cacional. Este solicitava ao Ministério os dados 
de sua responsabilidade que_ eram comple
mentados pelo próprio IBGE, e devolvido à 
Unesco. 

A partir de 1985, o lBGE cOmeçou a Emcá:
minhar os questionários para o Serviço de Es
tatística do Ministério da Educação, que os 
preenchia e devolvia exatamente com o mes
mo tipo de preenchimento. Não havía uma 
complementação em termos de infonnações 
do IBGE A partir do ano passado, num acordo 
com o IBGE. ficou o Ministério da Educação 
responsável por gerar todas as informações 
do questionário da Unesco. Na verdade, a rela
ção, hoje, do SEEC com--a Unesco é direta. 
Recebemos os questionários, os preenche
mos e os devolvemos, inclusive, sem a partici
pação do próprio escritório da Unesco, em 
Brasília, e sem participaç-ão do próprio IBGE. -

Para que possamos entender a parte de fi
nanciamento, tomamos a liberdade de trazer, 
para os Srs. Senadores, a atual pirâmide edu
cacional do Pais, que retrata a evolução- do 
sistema escolar nacional, no periodo 77/88, 
considerando to_dos os graus de ensino. Hoje 
a pirâmide educacionaJ que, inclusive, está na 
publicação do Senador Joáo Calmon, atuali
zada, mostra que de cada 100 alunos que 
entram na primeira série do }9 grau, apenas 
18 chegam na 8• série; íng~essam _?O na pr'
meira série do 2° grãu ónâe apenas 12 con
cluem a 3• série _e destes 7 são inseridos no 
ensino superior. Esta é a atual pirâmide -de 
fluxo escolar do País. 

A cada 1 QO alunos na primeira série do 1 o 
grau, apenas sete chegam no ensino superior. 

Na verdade, esta fotografia da educação vi
sualiza a situação do País. E mostra com clare
za o problema sério da evasão da 1' série para 

a 2~ série no 1 o grau, em que cerca de 50% 
dos alunos são evadidos. 

O SR. SENADOR AFONSO SANCHO -
Mas isto é bom- ou ruim? 

O SR JOSÉ MARTINS .RODRIGUEs -·ISto 
é nl.uito ruim. Não se coloca aqui que os 100 
alunos deveriam chegar ao ensino superior, 
o que seria importante, seria uma melhor dis
tribuição em termos proporcionais. A base da 
pirâmide devia ser alargada a partir da 2• série, 
propiciando J.tma maior retenção dos alunos 
nas séries seQ-uinte.S. · 

O SR. SENADOR JOÃO MENEZ.E'S -Por
que aumenta de 18 na última série do 1° grau, 
para 20, nei 4• série do 29 grau em vez de 
diminuir. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES -Por
que há ingresso no 2o grau, de alunos que, 
concluiram o Jo grau, em anos antefiores e 
retornaram ao 2° grau, somando-se aos con
duintes da a~ série e repetentes da 1• série 
do 2o grau. Outro responsável por este aumen
to, é a parcela de alunos de supletivo de }9 

grau que acaba ger:ando uma nova demanda 
para b -2'1-grau regular. ___ -

Agora, entramos, especificamente, no pro
blema de financiamento da Educação. Na re:u
nião com o Senador João CalmOm leVantou
se as divergências de informações constantes 
nos anuários da UnescÇ>, sendo que a de_ 1 9813_ 
é o elemento principal da nossa exposição. 
Em primeiro lugar, realizamos um pequeno 
levantamento de alguns países que deveriam 
ter um certo significado, em relação a educa
ção, para efeito de comparação dos dados 
que são apresentados nos anuá_rios da Unes
co. AnalisandO a série de informações de 1980 
a 1985, que é a última informação do anuário 
de 1988, os Srs. Senadores devem reparar 
que em Países como Canadá, Estados Unidos, 
Inglaterra e União Soviética, os dados sáo alte
radoS a cada anuário, apesar de se referirem 
ao mesmo ano. No anuário de 1986 com rela
ção ao Cãnadá tfnhámos -7,7% do Produto 
Nadonai.Bruto, aplicado em educação em 
1980. No anuário de 1987 o mesmo dado 
já aparece com 7,7% e no de 1988, apareCe 
corn 7,4%. Os Srs. podeln- ver:ficar que há 
devergênda de informações dos vários países 
e inclusive do Brasil e isto é explicado segundo 
a Unesco, porque, o levantamento do Produto 
Nacional Bruto não é baseado na informação 
de cada país mas através de informações do 
Banco mundial: O Banco Mundial a cada ano 
ve em relação a anos anteriores, alterando as
sim, os índices da porcentagem do Produto 
Nacional Brutc? aplicado em educação. 

O-SR. SENADOR JOÃO CALMON ·:- Se 
eu ouvi bem, quem fornece à Unesco os da
dos, sobre o Produto Nacional Bruto do Brasil 
é o Banco MundiaJ e não o GOverno do 6n.lSI1? 

O SR. JOSÉ MARnNS RODRIGUES ~É. 
o Banco Mundial, apenas no ano. de 19~'3, 
é que aparecia no questioriário da Unesco, 
a soUcitação dos dados sobre o PIB e não 
do PNB. Como nãO~ existe riOs questionários 
da Uesco o levantamento de PNB nós não 

o informamos. A Unc;!Sco _ _retira;_ d~ balanços 
do Bancc Mund@l o Produto NacionaJ Bruto 
dos vários paíse~. 

O SR. SENADOR MEIRA I'!LHo·:..:. Isso Iro: 
cada em miúdos quer dizer que o pessoal, 
lá de fora, sabe mais a nosso respeito do que 
nós. 

O SR SENADOR JOÃO CALMON - Hã 
outro detalhe grave: No Anuário da _Unesco 
há 34 países que não informaram qual o seu 
Produto Nacional Bruto. O _Brasil també-rn não 
fomeceu_esses dados._O EtmCo Mundial é que 
informou à Unesco qual o PNB _do Brasil! 

O SR. SENADOR MEIRA FIUiO - E essas 
informaçõeS, àS veze$,· são oc_ulia:das corno 
o caso da Amazónia. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES - O 
Senador está com o Anuário da Unesco e na 
página 46 eles diZem, textualmente, que- as 
infOrmações são coletadas através dos baJan
ços do Banco Mundial. 

Nós, hoje, em 198-9 tei1amos um contin
gente, em termos de número de alunos, cerca 
de _36 milhões e 340 m-iJ alunos, no pré, no 
primeiro grau, no s_egundo giau, no supeiiõr, 
na educação especial, não incluindo a área 
de supletivo. fizemos um levantamento e na 
verdade, em relação à população da faixa etá
ria que normalmente estaria na .escola, de 5 
a 29 anos, eStaríamos atendendo a 49 por 
cento dessa população no Brasil. Portanto, 
49% das pessoas entre 5 e 29 anos, seriam, 
hoje <Jiunos do sistema edu.cacional. 

Esse número grandioso, de_36 milhões_de 
alunos, é maior, segundo dados, inclusive, do 
própric.) Anuário da Unesco, do que a popu;. 
lação de 177 países do mundo. Apenas 26 
países do mundo têm número de habitantes 
maior do que o número de alunos do Brasil. 

O número de alUnOs_ do Brasil é superio_r 
ao número de habitantes de 177 países do 
mundo, ou, com base nos levantamentos do 
Yearbook da Unesco, 87 por cento dos países 
do mundo têm uma população geral inferior 
ao número de alUnos brasileiros. Isso é impor
~nte para sentirmos a magnitude, em termos 
de País em que trabalhamos. 

O SR. SENADOR AFONSO SANCHO -
Urna indagação. Qual é o quadro da faixa de 
7 a 14 anos da população que está estudando? 
Qual seria o correto? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES - O 
correto, baseando-se apenas no sentido obri
gatório da Constituinte, 5--"'Jiet apenas de 7 a 
14 anos. Não trouxemos a informação, porque 
nos preparamos, de acordo com o conceito 
para referendar sobre gastos públicos em edu
cação. A informaÇão que temos é que 86 por 
cento dessa faíxa estaria sendo atendida pelo 
sistema educacional brasileiro. 

Nós temo_s _disponível f'l:O MEC esse tipo de 
informação, e ai, peço, incluSive, publicamen~ 
te,_desculpas, pois em termos de Ministério 
da Ec:fucação, somos deveclores da Comissão 
de Educação d_~ Senado e __ da _Co_mis~o de
EdUCação da Câmara, porque temos cadas
tros de usuários a que repassamos todas as 
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informações à medida em que elas vão satndo, 
e eu, surpreendentemente, fui verificar o riosso 
cadastro e as Comissões de Educação da Câ
mara e do Senado não aparecem como usuá
rios dessas informações. Já solicitei a relação 
dos Srs. Senadõres e dos Srs. Deputados das 
Comissões· de EducaÇão do Congresso Na
cional para serem incluídas no Cadastro de 
Usuários, possibilltaiido o recebimento sist~ 
rnático das informações que são geradas pelo 
SEEC. 

Foi rea1izado um estudo sobre a despesa 
pública em educação de 1983_ a 1987, em 
valores correntes. verificando-se que a partici
pação da União, dos EStadOs e dos MunicípioS 
se comportou da seguinte forma: em 1 983, 
a partidpação da União era 41 por cento, 42% 
em 1984 e a partir de 1985 se estabilizou 
em 43%; os Estados tiveram uma participaÇão 
de47% em 1983,48% em 1984ese_estabili
zando em 44% a partir de 1 985; os mun!cfpios 
porsuavezem 1983tiveram 12% dosrecursos 
aplicados em Educação, -diminuindo para 
10% em 1984 e atingindo o patamar dos 13% 
a partir de 1985. 

Essa participação, considera a despesa glo
bal do Páis em _educação dividida pelas três 
esferas administrativas. Hoje há um equi!Jbrio 
entre a participação da União e a do Estado. 

A participação da União se eqUilibra com 
a do Estado, como V. EX"' verão_ em seguida, 
por causa do ensino superior. Porque, consi
derando-se o primeir_o grau, a participação do 
Estado é muito maior. -

O SR PRESIDENTE (João Calmon)- Es
se awnento entre 19_86~e 1987 da despesa 
da União decorreu de quê? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES -As 
tabelas apresentadas estão em valores corren
tes, porque procuramos trabalhar em percen
tuais, portanto, os valores não estão deflacio
nados. Apenas procuramos verificar, a partir 
do total da despesa pública em educação no 
País, qual a participação de cada esfera admi
nistrativa. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Agora seria desejável que essas informações 
fossem convertidas em dólares, porque o cru
zado pouc-o significa. Tem OS, em 1986, 76 
bilhões, depois 283. Entretanto, não houve au
mento real. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES - Na 
verdade, esta é uma questão que, inclusive, 
eu ia reservar para o frnal. Os levantamentos 
da área financeira hoje, em nosso País, são 
dificuldades a partir das transformações da 
moeda. Nós realizamos levantamentos a nível 
de prefeitura. No momento em que temos 
cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cada altera
ção gera sérios problemas de apuração, por
que as pessoas que preenchem os questio
nários, estão acumulando três zeros. ou estão 
retirando três zeros. Qu~r dizer, a transforma· 
ção freqüente da moeda prejudica o nível de 
infôrmações em qualquer área_ de pesquisa 
que envolva recursos fmanceiros. 

O SR. PRESIDENTE (Jo~o Calmam) -
Mas não seria desejável essa conversão para 

dólar de agora por diante. Impõem-se a mu
danÇa da sistemática que eStá sendo ãdotada 
até agora. - · 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES - O 
que_ se usa normalmente é deflacionar O$ valo
res e convertê-los para os preços de hoje, o 
que também é_disCuttVel, j'jós começamos a 
fazer esse trabalho e paramos. Porque, depen
dendo das fontes de informação, se é !GP, 
se é inflação,seé.OTN, se é Fundação Getúlio 
Vargas, se_ é JBGE, a cada momento encon
tram-se diferentes parâmetros de compara
ção. Nós evitamos fazer o defladonamento 
dos recursos, justamente para não termos in
formações distorcidas. Procuramos apenas 
utilizar a informação da época e trabalhamos 
a nível percentual. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Eu 
tenho um comentário êm rela~&o aos percen
tuais. Creio que esse q"uadro não reflete a reali
dade. Será mera coincidência? Em 1985, 
1986, 1987 na União, repete-se o mesmo per
centual, 43%. Em relação aos Estados, não 
v~Oao percen:rual: 44%, 44%. 44%. Em rela
ção aos municípios, 13%, 1,?_%, 13%. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Es
sas informações são do Orçamento do T escu
ro, dos Balanços Gerais dos Estados encami
nhados ao Ministério da Fazenda, e dos Balan
ços dos Municípios, que, através do convênio 
do Tribunal de Contas da União e Ministério 
da Fazenda, são publicadas anualmente. 

O SR. PRESIDENTE (Joõo Calmon} - É 
lnveross"fmil. Equivale a aCertar na Loto, por
que é muita coincidência que em três diferen
tes áreas, União, Estados e Municípios, o per
centual Seja o mesmo em 198.5, 1986 e 1~87. 
Alguma coisa está errada. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Se 
V. Ex! verificar, nos anos de 1983 e 1984, 
a diferença também é muito pequena, caben
do observar a utilização de arrendondamentos 
com duas casas percentuais. 

O SR.PRESIDENTE (João Calmon)- Refi
ro-rõé ao ano de 1985. É coincidência. Os 
mesmos percentuais nos três rúveis, federal, 
estadual e munidpal. 

O SR. JQSÉ MARTINS RODRIGUES - Es
sas informações nós_ temos detalhadas por 
Estados e Municípios. Todas elas são oriundas 
dos Balanços. No caso da União, incluímos
a parte de administração indlreta do Ministério 
da Educição, do qUal nós temos controle. 

Dessa participação, nós temos e trouxemos, 
inclusive qUanto foi aplicado no 1 ~ grau, no 
~ graU e· no 39 grau. · -

O SR._JQÃO MENEZES --Foi aplicado 
esse total ou não? 

o:SR.JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Este 
quadro, sobre o qual não vou entrar em deta
lhes, porque temos uma forma mais reduzida, 
demonstrando a despesa realizada pela União, 

_ levando em consideração os principais pro
gramas educacionais. Tais como: 19 grau, 2" 
grau, que trabalhamos com maior ênfase, en
sino superior, supletivo, educação física e des-

porto, assistência ao educando e educação 
especial. São a base do trabalho do Ministériq 
da Educaçao. NóS trouxemos, inclusive, a rela
ção de despesa desses programas no Minis-
tério da Educação. --

Em termos da despesa total, em 1983, na 
área do 1 ~ grau, foram aplicados 30,2% da 
despesa da União. E no ensino superior, 
35,1%. O comportamento a nível de 1984 a 
1986, foi 32,5%, 35,2% e 44, I%. Há um cres
cimento da participação da União no conjunto 
de despesas a rúvel de }9 grau e há um decrés
cimo em relação ao ensino superior que no 
mesmo período obteve os seguintes percen
tuais: 32,8%, 31,3% e 26,1%.1sso a nível da 
União como um todo, não refletirido o extrato 
do Ministério da Educação. Ai a situação é 
invertida, sendo o maior perCentuaTãpJíCãdo 
no ensitio Superior: 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Sr. 
Martins Rodrigues, o que consta em relação 
ao ensino superior, 35,1%, em 1983,32,8% 
em 1984,31,3% em I985e26,I% em 1986,' 

-.enirã- em conflito com tudo o que se sabe 
(os percentuais do Orçamento do MEC para -
o 39 grau variam entre 58% e 70% ). - -- -

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES -A 
nível de Orçamento da União, é este o_ resul
tado. A nível do orçamento específico do MEC, 
vou mostrar a· resultado mais adiante. O qU:e 
se discute hoje ê o problema dos 50% para 
a educação básica a n1vel das várias esferas 
administrativas. Nós apresentaremos um qua
dro-resumo moStfãhdó, -por- -esfera adminis
trativa, o comportamento a nível de programa. 

O SR. SENADOR MElRA FIIJiO- O que-· 
significa rieste quadro- "_outros programas"? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES -In
cluem os programas de: sistemas de informa
ções; programas integrados; política exterlor; 
saúde, entre outros. Sdo programas que têm 
pequenas parcelas aplicadas à Educa_ção. 

O SR. SENADOR MEIRA FILHO- Por que 
não aparece alfabetiz.açao neste quadro?-

0 SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Não 
há um programa específico de alfabetização, 
com significado orçamentário. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon} - E 
a Fundação Eduó~r com o percentual do Im
posto de Renda das empresas? Isso é dinheiro 
público, também, obviamente, não é? Effi vez 
de recolher 100% do seu Imposto de Renda, 
recolhem, digamos, 97%. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES - Na 
despesa realizada pelo MEC nós Incluímos a 
parte das entidades de administração indireta 
com recursos próprios, inclUsive a Fundação 
Educar. 

Ne.ste gráfico podemos verificar o nível de 
participação dos principais programas educa
cionais no Orçamento da (Jnião. (sso, volto _ 
a afumar, é:_ retitado dos balanços da (jnião. 
Eu_entenclo_o que o Senador queria dizer sobre 
o problema dos recursos destinados ao Ensi
no Superior com relação aos da Educação 
Básica. É evidente que, se incluirmos nos re
cursos do Ensino SuperiOr, os dispend.idos 
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com Ciência e Tecnologia, a relação se altera. 
Partindo do prindpio de que os recursos de 
Oência e Tecnologia, são aplicados pratica~ 
mente na totalidade, no terceiro grau. 

O SR. PRESIDENTE (JoãO Ca!mon) - Há 
informações de que o en-sino superior, mesmo 
incluindo-se Ciência e Tecnologia, absorve en
tre 70 e 80% dos recursos do MEC. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Es
se não é do MEC. O do MEC eu vou apre
sentar. Esse é da União, envolvendo todos os 
Ministérios: Ministério do Trabalho, Ministério 
do Exército, Ministério do_ Interior, Ministério 
das Relações Exteriores, enfun, todas as apli
cações da União, em Educação. Evidente
mente, o maior percentual é o do Ministério 
da Educãção. 

Na questão dos recursos do MEC, prepara
mos um quadro idêntico ao da União para 
ser apresentado aos senhores. 

Em termos de União, o--comportamento a 
nível de 19 grau, 29 grau, Superior e outros. 
foi o apresentado neste gráfico. EstaVa haven
do um crescimento da despesa com o }9 grau, 
a partir de 1983, verificando-se em 1986, a 
maior participação da despesa de 1 ~ grau na 
União. Houve uma queda, em 1987, devldo 
ao crescimento relativo do ensino superior. 
E apesar de não ser a minha área- acredito 
que esta queda de recursos aplicados no 1 ~ 
grau e o crescimento no Superior, em 1987, 
modificando a tendência do período 
198311986, seria em funçáo da isonomia con
cedida às universidades. Isso gerou um au
mento de despesas na área do ensino supe
rior. 

Esse é o comportamentO, em termos de 
recursos totais da União. Não são recursos 
do Ministério da Educação. Sáo recursOs do 
Ministério da Educação e demais Ministérios. 

A nível da despesa estadual, a distribuição 
dos recursos aplicados nos principais progra
mas se _comporta de forma diferente da União. 

O SR. SENADOR JOÃO MENEZES-Nos 
outros programas estão incluídas as eS<:olas 
profissionais e escolas industriais? Onde elas 
estão incluídas? O Senhor tem a1fiurn percen
tual ... 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Es
colas profissionais e industriais mantidas pelo 
Poder Público? Ou Escolas mantidas pela ini
ciativa privada tais como: Senai e Sesc? 

O SR. SENADOR JOÃO MENEZES-Pelo 
Poder Público. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Pe
lo Poder Público, na verdade, as escolas técni
cas estão no programa de ensino de 29 grau. 
Em outros programas estão incluídos basica
mente Supletivo, Educação Especial, Assis
tência ao Educando, Educação Ffsica e Des
portos. EJes tiveram que ser incluídos em ou
tros, neste gráfico, porque em termos percen
tuais tem pouco significado. Por exemplo, na 
área do Supletivo e na área de Educação Es
pecial as aplicações foram em 1987 respecti
vamente 0,2% e 0,1%. 

O SR. SENADOR JOÃO MENEZES-O 
Senhor tem um percentual das escolas profis
sionais e industriais, dentro do programa de 
ensinq de 29 grau? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Na 
despesa da União, não. Existe o deta1hamento 
a nível de programa e a nível de sUbprograma. 
um dos subprogramas refereMse aà Ensino 
Técnico de maneira geral Na despesa esta·_ 
dual a distrlbulçáQ percentual dos recursos 
apltcados nos principais programas educacio
nais tem um comportamento bastante defini
do. O _ensino de 1 ~ grau, realmente, é o carro
chefe. Os índicés de aplicação de recursos 
no ensino de 1 ç grau nos anos de 1984, 1985 
e 1986 foram respectivamente 59,7%, 56,4% 
e 58,2% . E, no ensino de 2ç grau os valores 
foram: 8,6%, 9,9% e 8,7%. No ensino superior 
no mesmo período o índice de aplicação foi 
de9,2%, 9,4% e 10,2%. Oaurhentoregistrado 
é determinado pelo Estado de São Paulo, por 
causa das três Universidades Estaduais: USP, 
UNICAMf'.e UNESP. . 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - E. 
agora, são quatro. Está sendo criada a Univer
sidade Tecnológica. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- É 
importante a participação do ensino Supletivo 
e da Educação Especial no orçamento dos 
EStádOs. Em termos percentuais, ela é maior 
do que a participação da União. Há um desca
sO multo graitde da União com relação aos 
recursos aplicados na Educação Especial e 
Ensino Supletivo. Se compararmos a aplica
ção de recursos da União e dos Estados no 
ensino deJ ~e 29 graus, no ano de 1986, ternos 
o seguinte quadro: União 49,6%, Estados 
66;9%. E, no ensino superior: União 26,1%, 
Estados 10,2%. Ressaltemos a observação já 
mencionada, que em 1987 houve na esfera 
Federal uma significativa alteração na relação 
da disbibuição de recursos entre o ensino de 
19 e 29 graus e o Ensino Superior, isto é, 43,6% 
e30.6%. 

Agora, chegamos à parte que o Senador 
estava aguardando, a parte do ME C. Na despe
sa do MEC foram incluídos os recursos do 
Tesouro e outras fontes: estas outras fontes 
são recursos próprios das entidades indiretas 
do MEC, como a Fundação Educar, F AE, FN
DE e Colégio Pedro II. Aqui apresentamos os 
percentuais de despesas cfo MEC com os prin
cipais programas, que demonstram uma mu- . 
dança significativa em relação à distribuição 
percentual nos mesmos programas com rela
ção à despesa global da União. 

Analisando período 83/87, a despesa do 
MEC com o Ensino de 1 ~ grau em 1983 era 
de 31,3% e _com o Ensino Superior 49,9%. 
Em 87, respectivamente 30,8% e 50,9%. 

No período de 1983 a 1986 foi verificado 
um cfeSciriiEmto da despesa com o-ensino 
de 19 grau nos seguintes valores respectiva
mente: 3!;3%, 33,7%, 33.9% e 41,4%. No 
ensino superior, no mesmo perfOdo, verificOu
se a seguinte evolução: 49.9%. 48,8% 45,7% 
e 42,9%. Os dados comprovam que em 1986, 
o Ensino de 19 grau e o Ensino Superior che~ 

garam à situação de quase equilíbrio no total 
da despesa: 41,4% e 42,9%. Em 1986, houve 
um aumento substancial no ]9 grau. Acredito 
que este fato ocorrido na gestão do Senador 
Marco Maciel parece ter sido conseqüência 
do Programa de Educação para Todos, em 
que houve uma tentativa de injeção de recur
sos na área do Ensino de 1~ grau. Em 1987, 
evolulrnos, praticamente, aos valores de 1983, 
isto é, o Ensino de 1" grau atingiu 30,8% e 
o Ensino Superior 50,9%. 

O SR. SENADOR MEIRA FlLHO- Eu, co
mo Senador pelo Distrito Federal, tenho rece
bido várias pessoas no meu gabinete, que es· 
tão me levando denúncias muito graves com 
relação à Fundação Educar. É evidente que, 
à primeira vista, i1.ão se pode fazer um julga
mento, enquarito não apurar essas irregula~ 
ridades. 

Eu perguntaria ao senhor, nãO sei se·poderia 
me informar, aqut e agora, perante esse breve 
acordo, corno é qL~_e está a situação de Educar 
no Distrito Federal? Está boa, ruim, está péssi
ma, parou, continua, co_mo é que está? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES.::_ A 
Fundação Educar já teve uma relativa impor
tância dentro do Ministério da EducaÇão. 
1990, será o Ano rnterrii:icional da Alfabeti
zação e os primeiroS 1 O anos a Década da 
Alfabetização. Realmente, a única cotsa que 
posso informar-lhe, que hoje, em termos _de 
Fundação Educar, não vejo uma participação 
tão efetiva quanto na época do início do movi~ 
mento de alfabetização. 

O-SR. SENADOR MEIRA FlLHO _:_Tenho 
recebido as mais graves denúncias. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES.:.... De~ 
núncias sobre as atividades da Fundação Edu
car, não tenho condições de responder. 

O gráfico inicial que assustou o nosso Presi
dente da Comissão em relação a aplicação 
de recursos no ensino superior, se altera quan
do analisamos a despesa do MEC, que confir
ma a afirmativa do Senador João Calmon. 

Dentro do orçamento do Ministério da Edu
cação o ensino superior é o carro-chefe. 

Apenas no ano de 1986, houve wna peque
na subida nos recursos destinados ao ensino 
de 1 ~ grau, mas foi passageira, em função 
de uma decisão da administração da Educa
ção naquele momento. Mas infelizmente, em 
1987 nós chegamos a ponto extremo na rela
ção da despesa do Ensino de 1 ~ grau versus 
o Ensino Superior, 30,8% e 50,9%. 

De 1988, não temos ainda os dados defifu
tivos, porque dependemos de uma série de 
cruzamento de informações, dentro do balan
ço geral da União. 

O SR. SENADOR MEIRA FlLHO-A Fun
dação Educar está diretamente subordinada 
ao Ministério da Educação? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- É 
uma entidade vinculada ao Ministério da Edu
cação, faz parte da Administração indireta do 
Ministério da Educação. 

O SR. SENADOR MEIRA FlLHO- Qual a 
participação-do Distrito Federal na Fundação 
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Educar, na área governamental? Não existe 
nenhum convênio entre o DF e o Ministério 
da Educação? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES
Normalmente a Fundação Educar trabalha 

a nível de convênio. 
Em termos gerais a participação da União, 

Estados e Municípios, apesar do questiona
mento do Senador João Ca1mon, de que os 
valores, para os anos de 85, 86 e 87, foram 
iguais: 43%,44% e 13%; o quadro que apre
sentarei a seguir, demonstra que desde 1980, 
já estava aconteci!ndo essél_ pi'opOrção. Em 
1970, a participação-dos EstadOs éra 61%, 
na despesa pública em educação: a União 
com 28% e o mun-icípio com 11%--. Ein 1975 
houve uma diminuição da participação dos 
EStados para 58% e um crescimento pequeno 
da União para 20%. Eril 1980 Cotneçou a 
haver um certo equilíbrio na participação dos 
Estados e da União, na despesa pública com 
educação como um todo. Houve um decrés
cimo significativo da aplicação dos Estados 
e um crescimento da aplicação da União, res
pectivamente, 45% e 42%. Isso se deve talvez, 
ao problema da concentração de recursos da 
União, que são repassados para os Estados 
e registrados como recursos federais, apesar 
de serem aplicados no próprio Estado. 

Em relação à posição do Brasit no contexto 
mundial, discute-se muito, o problema da des
pesa públlca em relaçao ao PIB (Produto Inter
no Bruto.) Na verdade, nós fizemos todo o 
levantamento pelo PIB, ·e temos para mostrar, 
mas preferimos ana1isar a despesa em relação 
ao PNB (Produto Nacional Bruto), porque a 
Unesco o utiliza nas suas comparações a nível 
internacional. 

O Produto Nacional Bruto é obtido da dife
rença entre o PIB e os rendimentos líquidos 
encaminhados ao exterior sendo portanto me
nor que o PIB. Para efeito de estudo utilizamos 
os dois, na comparação dos níveis de partici
pação das três esferas administrativas na aná
lise da participação da despesa com educação 
no Produto Nacional Bruto, nas três esferas 
no período 1983 a 1987 a1tera os dados apre
sentados nos anuários da Unesco. 

Em relação ao PNB a aplicação em educa
ção foi de 3,4% em 83; 3,2% em 84; 3,9% 
em 85; 4,8% em 86 e 5,3.% em 87. No Statis
tical Yearbook da Unesco, de 1988, consta 
3,3% -em 85. Analisando a participação da 
União, Estados e Munidplos, verificamos que 
a União, em relação ao Produto Nacional Bru-. 
to, na despesa com educação, vem apresen
tando um crescimento equivalente ao dos Es
tados. Esta informação sobre a participação 
no PNB guarda coerência em relaçao aos da
dos apresentados sobre o total da despesa 
pública em educação. 

A participação da União na Despesa Pública 
em Educação em relação ao PNB em 1983 
era de 1,4% passando para 2,3% em 87; a 
dos Estados passa de 1,6% em 83 para 2,3% 
em 87 e a dos Municípios de 0,4% em 83 
para 0,7% em 87. Portanto a rúvel global, con
siderando as 3 esferas, registramos um cresci~ 

_.menta no período 83/87 de 5!?,9%. Sendo 

que a evolução em cada esfera administrativa 
foi_ a seguinte: União 64%, Estados 44% e 
Municípios 75% 

An.~lis&ndo_a: série .de 70 a 85, de cinco 
em cincc:i anos, o percentual de aplicação~ em 
relação ao PNB, evoluiu de 2,9% em 1970 
e 1975 para 3,5% em 1980, 3,9% em 1985. 
Observem que há um crescimento lento, mas 
esse crescimento existe. Os dados a partir de 
1985, parecem refletir os efeitos da Emenda 
Calmon. 

A evolução de 83. par.3 87, se comportou 
da forma que apresentarei a seguir. O gráficO· 
de111onstra que está reaJmente ocorrendo um 
crescimento - uma maior participação da 
despesa pública, em relação ao Produto Na
cional Bruto. Se usarmos como base fiXa o 
ano de 1983, obtemos um_a taxa de cresci
mento, de 83 para 87, iguai a 55,9%. Se utili
zarinos base móvel, isto é, ano a ano, obtemos, 
de 83_ para 84, um decréscimo de 5,8%; de 
84 para 85, um aumento de 21,9%; de 85 
para 86, um awnento de 23; 1% e, de 86 para 
87, um crescimento de 10,4%.Apesarda taxa 
de crescimento anual ~t diminuído, continua 
crescendo a despesa pública em educação 
em relação ao Produto Nacional Bruto. 

O SR. PRESIDENTE (Senador João C.;!i
mon) --o--aumento deve ter se acentuadO 
muito ffiãls em 88 e 89, porque, em 89, pela 
primeira vez, o orçamento do MEC é o maíõr 
da República e representa mais dinheiro do 
que_~ o--orçamento do Ministério dos TranS-· 
portes, que sempre foi o númerO 1, e o Minis
tério do Exército somados. O aUmento maiS
significativo deve aparecer no orçamento de 
1989, que obviamente ainda está em curso. 
Esse aumento mais significativo aparecerá no 
leVãhtãrilento de 1989. Os dados enviados à 
Unesco foram muito defasados, pois se refe-_ 
rem .~ro ano de.1985. Só agora o Ministério
da Educação está mandando ou já mandou, 
há poucas semanas, os dados referentes a 
1986. A defasagem é grande: são quatro anos, 
de 85 para 89. 

O SR. JOSE MARTINS RODRIGUES- Srs. 
Senadores antes de apresentar a posição do 
Brasil em relação aos demais países, mostra
remos uma situação que interessa diretamen
te ao Senador João Calmon e a Comissão 
de Educação _em especial, que é a relação 
entre a despesa e a receita arrecadada prevista 
na Constituição de 67, em que a União deveria 
aplicar 13% e os Estados e Municípios 25%. 

No levantamento realizado, verificamos que 
em 1986 a União efetivamente aplicou 13,5% 
em relação à receita arrecadada. Os Estados 
21,3%, e os Municípios 22,3%. Como dado 
adicional do total da receita arrecadada nas 
três esferas administrativas, 17,1% foi apllcado 
em educação. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Por
tãritO os Estados e Muniéq>ios não cumpriram 
a Constituição. 

O SR: JOSÉ MARTINS RODRIGUES -
Exato. Não cumpriram. Através destes gráfi
cos podemos verificar mais claramente a apli
cação em relação ao determinado pela Consti-

tuição. A União cumpriu os 13%; os Estados 
ez:n relaç_ão ~os 25%, ap_lica~am apenas 
21,13% e os Municípios com relação aos25%, 
aplicaram apenas 22,3%. No ano de 1987 há 
um fato bastante significativo com relação à 
União, que aplicou 17,6%. Isto comprova que 
o que está previsto na Constituição de 88, 
que determina 18%, deve efetivamente ocor
rer. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - 0 
Serviço de Estatfstlca do MEC só enviou dados 
à Onesco sobre dispêndios municipais, refe
rentes ao ano de 85. 

Nos anos anteriores não há nenhuma refe
rência _de dispêndios municipais. Como V. 8' 
explica essa posição vergonhosa, tão humi
lhante do Brasil no 889 lugar? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Co
mo afirmei no inícic;>, até 1985, nós respon
díamos aos questionários que vinham da 
Unesco, via IBGE, e apenas preenchíamos os 
dados sobre receita federal e estadual, obtidos 
através dos balanços gerais da União_ e dos 
Estados, porque, a nível de município, não 
existia uma sistemática de pesquisa. A partir 
de detectado_ esse problema, foi criada uma 
pesqutsa especial para coletar dados de recei
ta e despesa em educação das PrefeitUras_ Mu
nicipais. Isto foi necessário porque os dados 
do Ministério da Fazenda, a partir de 1982, 
para os Municípios com menos de 50 mil habi
tantes, que correspondem a cerca de 87% 
dos municípios brasileiros não permitiam o 
levantamento da situação. Esses Municípios 
deixaram de ter a obrigação de realizar balan
ços detalhados, o que impedia o conhecimen
to dos gastos em educação a nível de progra
mas. Isto é importante, Srs. Senadores: Oitenta 
e sete por cento dos Municípios brasileiros 
não são obrigados a elaborar seus balanços 
com detalhamento dos gastos em educação, 
apenas os murüdpios com mais de_ 50 mil 
habitantes. Por este motivo nós partimos para 
uma pesquisa especial que abrange todo esse 
universo, a partir dos dados de 86. Na pesquisa 
de 87 ,já verificamos que ocorre uma diferença 
nos valores apurados. 

Nos dados do Ministério da Fazenda, repre
sentam a aplicação em educação dos muni
cípios no valor de 22 milhões de cruzados 
novos. No nosso levantamento realizado dire
tamente nas Prefeituras, na totalidade dos mu
nicípios, esse valor passa para 27 milhões de 
cruzados novos. I:: um acréscimo de cerca 
de quase 23%, que tem significado, quando 
se faz relação com o PNB. 

Srs. Senadores, apesar do tempo já gasto 
nesta esposiç:ão é impoit.ante analisarmos o 
problema da posição do Brasil no contexto 
mundial. Tentamos utilizar vários parâmetros, 
não sei inclusive se utilizamos o parâmetro_ 
usado pelo Senador João Calmon na sua aná~ 
lise. Utilizando-se os gastos públicos com edu
cação de 85, versus o PNB de 85, a nível 
de informação do Anuário da Unesco, tería
mos 93 países para comparação. O Brasil coin 
3.3% ocuparia a 69~ posição. se -considerar
m'?S _os países que apresentaram os gastos 
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públicos com educação de 85 ou as despesas 
de custeio de 85 estaríamos comparando 99 
países. OtiJizando o percentual publicado no 
Stactistical Yearbolok, 3;3% para o Brasil, este 
ocuparia a 74• posição, mas, se utilizarmos 
o indice 3,9%, recalculado pelo serviço de Es~ 
tatística, incluindo os gastos munlclpats nos 
recursos públicos aplicados à Educação, o 
Brasll ocuparia a 6()- posição. Umiumdo um 
outro parâmetro, que seriam os gastos públi
cos ou as despesas de custeio versus o Produ
to Nacional Bruto de 83, 84 _ou _8~,__isto é, 
se o País informou apenas 83, nóS incluímos 
este valor, quando fosse superior ao do Brasil, 
teríamos em 107 países õ Brasil, utilizando 
e 3,3% - o Senador falou em 889, mas no 
nosso levantamento chegamos a 929 lug~r. 
E. se incluirmos os gastos munfcipais com 
educação, isto é, comparando o índice doBra
sil igual a 3,9% com o de 107 países. porém, 
assim mesmo, Sena_d_or, nós ficaríamos em 
78'1, praticamente a mesma posição de 1973, 
no seu levantamento. Terfarn_os urri-a situaÇão 
mais razoáve~ porém irreal, se compararmos 
apenas os 58 países que já informaram no 
Anuário da Unesco de 88 os dados de 86, 
o Brasil passaria para 299 lugãr Utilizando o 
indice de 4,8% já calculado pelo SEEC. Res
saltamos que, a maioria dos países do _mundo 
ainda não havia informado o .valor de 86. 

E fmalmente levando em consideração os 
países que informaram os gastos públicos 
com Educação ou as despesas de custeio em 
85 e/ou 86, feriamos 101 países na nossa 
comparação e utilizando _o- _indice de A,S% de 
86, ficaríamos em 48' pOsição._-------------- -

Portanto, as conclusões dependem da for
ma de enfoque que se dê à informação. A 
real seria, na verdade, e aí tenho que concordar 
com o nobre Senador, pegar o último dado 
informado por cada pafs do mundo, mesmo 
que seja apenas na despesa de custeio, se 
ela for superior ao do Brasil, e então, a posição 
brasileira no Anuário da Gne-s_co seria 92° lu
gar. Alterando-se para 3,9% corri a inclusão 
dos gastos municipais, permanece o 797 lugar 
que foi levantado. 

Bem, era Isso que tinha para apresentar. 
Desculpem o tempo, mas havia um encadea
mento do raciocínio que necessitava levar ~té 
o final. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESlDENTE (João Calmon) -O 

nobre Senador Meira Filho gostaria de fazer 
uso da palavra? 

O SR. SENADOR MEIRA FILHO -Sim. 
Quero parabenizar a Comissao pelo trabalho 
de hoje que para nós foi muito importante. 

Agradeço muito aos Srs~-exposltores •. .Sinto
me hoJe mais feliz do que nas outras reuniões 
porque, pelo menos, pelo que senti aqui, há 
interesse na educação, com o i::omparectmen
to dos Srs. Senadores e o c;lebate, a conversa, 
o esclarecimento é de suma importância. 

Estou preocupado com a Fundação Educar 
e vou dirigir-me, nesse sentido, ao próprio Mi
nistério da Educação. 

O SR. PRESIDENTE" (João Calmon)- No
b~e Senador Meira Filho, antes de V. Ex' se 

retirar gostaria de salientar que a Fundação 
Educar opera, obviamente, na área dos analfa
betos. Este problema de número de analfa
betos no Brasil é muito menos grave do que 
o número_ de brasileiros que são fundonal~ 
mente analfabetos, que não terminam a escola 
de 19 grau. 

De acordo com alguns dadoS, apenas 15% 
terminam o 1 o grau, 85% não o terminam. 
São, portarito, funcionalmente analfabetos. 

Para que se tenha uma idéia mais ãproxl
madã da realidade, vamos citar um Pais, a 
Coréla -do Sul. Na Coréia do Sul 92% dos 
Jovens terminam a escola _de 2° grau; 92%! 
Aqui s6 15%" terminam· o 19 grau, sem falar, 
obviamente, no País que a inspiraçãO de todos 
nós que noS dedicamos à educação, que é 
o JapâO. 

Recentemente, participei de Um ~semiriãrio 
promovido pelo Banco Mundial nos Estados 
Unidos, na Cidade de Anápolis, e lá um expert 
ein edUcaçãO, pretendeu subestimar um pou
co de importância do percentuaJ do ·orçamen
to para a educação. Isso não seria importância 
maior, seQundo ele. 

Eu lembrei, então, que ele apesar de ser 
um mestre especialista em educação, talvez 
estivesse _Se =engãriado-;-Porque- 6 J"apão, cujo 
prodigioso ·desenvolvimento s_e deve à priori
dade ®da à educa~o. desde 1868, quahdo 
era imperador Matsuhito, da dinastia Meiji, de
cidiu clestinar 50% do orçamento do Pais para 
a educação,_oão 13% ou 18% ou 25%. Trinta 
anos depois, estava o Japão que, à época de 
Matsuhito era um país feudaJ, derrotando a 
Rússía- czarista e, hoje, compete com os Esta
dos Uoido_s_. _ superando~o em numerosas 
áreas. 

A tragédia maior nossa não é nem a porcen
tagem de analfabetos, Ela se ac.entua mais 
se considerarmos q·ue agora hâ uma nova ca
tegoria, a que pertenço, dos que sáo tecnologi
camente analfabetos, que não sabem lidar 
com computadores. 

Estanios diante de uma tragédia nacio_nal 
que, desgraçadamente, não emociona, ainda 
o povo brasileiro, nem a grande maioria da 
classe política, tanto que esta Comissão to
mou a decisão de procurar instalar ao lado 
de cada partido um instituto de formação polí
tica, quejâ existe no papel, desde 1965~quan
do apresentei uma emenda ã Lei Org-ânica 
doS Partidos, criando, a exemplo dÕ que acon
tece_na_República Federal da Alemanha, uma 
academia política pàra formação e renovação 
dos quadros partidários do País. 

OSR..SE!'IADOR MEIRA FILHO -Senador 
João Calmon, concordo plenamente com o 
prommctamento de V. ~. mas pessoalmente 
entendo que esses índi~es atingidos por esses 
países, eles os conseguiram porque natural
mente tiveram uma dedicação muito boa à 
alfabetização. 

O SR PRESIDENTE (João Caimon)-A 
esta altura dos acontecimentos da evolução 
tecnológica,_ já não Pasta apenas alfabetizar. 
Com_ o- progresso vertigfnoso da informática, 
naº basta_scl2_er ler, escrever e contar; já não 
bastam oito anos de escolaridade, é neces-

sário um percentual muito ma!s elevado de 
criaturas que terminem a escola de 1 Q Grau 
e a de 2~ Grau, este último, com uma ênfase 
maior ao ensino técnico~ - _ 

Se n?Jo fllemiOs uma ll)óbilízação nadaria! 
na área de educação, se não procurarmos evi
tar as distorções que acabam de ser expostas 
pelo professor Martins Rodrigues, a situação 
ficará cada vez mais dramática porque os da
dos exibidos hoje confirmam o diÇlgnó_stico 
da Unesco, segundo o qual, "o superdimen
cionamento do ensino superior é um fenô
meno característico _ç!Ç>s países subdesenvol
vidos". Se"gundo os dãdos aqui exibidos: do~ 
dispêndios federais, 70% são, recursos do 
MEC, e, assim mesmo, com sucessivas crises _ 
como as que estão atingindo as_universidades 
neste momento. 

Por. outro lado, dentro desse_ contexto, j_á 
falamos no problema do ensino no Distrito 
Federal, que tanto nos preocupa. No_ entanto, 
os professores de 19 Grau, no_ Distrito Federal, 
são os mais bem pagos no Brasil, enquanto 
nesse m~smo País, profes59ras, que também 
são s-eres humanos, ganham, no interior do 
Nordeste, ~ metade ou um terço do sal.ário _ 
mít:timo, ~ h~ outras que ganham vinte a trinta 
cruzados por mês. Trata~se de uma violação_ 
brutal dos direitOs humanos e quase nihguém 
se emociona com isso. · 

Há um outro dado que repitO pela centéSima 
vez. Eu creio, é um levantamento do Jornal 
da Tarde, vespertino de O Estado de S. Paulo. 
Uma professora primária, leiga, do interior do 
Nordeste, ganha por mês a metade do que 
ganha, por hora_, um operário da Mercedes 
B~nz, em $ã_o Pau) o. Tenho repisado esses 
dc~.dos n,a Plenário_ do Senado, nas reuniões 
da Confederação dos Professores que hoje 
já não se chama confederação. Foi constituído 
um sindicato, que Por sinal é filiado à CCIT. 
Sempre repito Os dados sobre salários e até 
agOra não ouvi uma palavra de solidariedade. 
Nesses estados, que não são apenas do Norte 
ou Nordeste, mas no interior do meu Estado, 
Espírito Santo, que tem a 5" renda per capfta 
do Brasil, há professoras leigas, seres huma
nos respeitáveis, que ganham miserável remu
neração por mês. Tenho impressão de que 
essa reunião foi extremamente proveitpsa e 
espero que sejam mais auspiciosos_ os seus 
resultados. 

_Q SR. SE:NADOR MEIRA FILHÓ- Estou 
muito feliz com os çl.éldos que V. Ex'- acaba 
de nos dar porque ilão é s6 o Banco Mundial _ 
que sabe a nosso respeito". 

O SR JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Pa
ra terminar a minha participação, porque nos 
voltamos apenas para os aspectos de financia
mento, esclareço aos Senhores Senadores 
que temos todos os dados com relação à si
tua.s;ão educacional. 

E importante que a Comissão_ registre em 
suas deliberações algo importantíssimo para 
çi País. O pnjblef!:!a, realmen.t~. é reter o aluno 
na escola e_ obrigá_-lo a concluir o dclo básico 
para que-ele tenh-ã CondiçõeS efetivas de traba
lho posterior. Setenta e cinco Pai" cento das 
escolas de 19 grau deste P~ís são constituídas 
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de uma sala de aula. Normalmente, com uma 
professora leiga, dando aula para 1', 2~. 3' e 
4' séries juntas numa mesma sala de aula. 
Essa-é a realidade nacional, das 220 mil esco~ 
las do País, 75% estão nessa situação. 

O SR. PRESIDENTE (Joáo Calmon)- Há 
outro detalhe dramático nesses municípios, 
incluo o meu Estado não quero falar só do 
Nordeste ou do Norte. Há municiplo que não 
têm sequer uma escola munícipal. Se fosSe 
necessária uma escola municipal para salvar 
um agonizante, a criatura iria morrer. No en
tanto, nesse mesmo municípto, sem uma es
cola municipal, há um ginásio esportivo co
berto e, num caso concreto, cujo nome não 
desejo aqui revelar, nesse município nâo há 
uma escola municipal e há um estádio de 
futebol para a reaJização de jogos noturnos. 

O SR. SENADOR MEIRA FILHO- Nobre 
Senador, Isso vem comprovar que a nossa 
política municipalista é desastrosa 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- É 
explicável essa situação desastrosa. Se 85% 
dos brasileiros não terminam a escola de J9 
grau, os Prefeitos obviamente estão inseridos 
nesse universo. Provavelmente temos 60% de 
Prefeitos que não tenninam a escola de 1 9 

grau. 
A preocupação, e todos nós Parlamentares 

sabemos disso, é o alto percentual de pedidos 
sobre ginásio esportivo coberto e até estádio 
de futebol porque solidtações de dinheiro para 
educação- de }9 grau no município, são raras. 

Só há uma maneira de encontrarmos uma 
solução para este problema. É coligirmos os 
dados, como estamos fazendo, para análise 
aqui e no exterior. E sob esse aspecto haveria 
não a crítica mas um apelo a fazer ao Serviço 
de Estatística do MEC que, como vemos, tra
balha com razoável grau de eficiência apesar 
da limitação de verbas. 

Conforme já revelei, fui à Unesco há um 
mês e pouco e pedi, através da Embaixada 
do Brasil, junto à Unesco, os dados referentes 
ao Brasil. A primeíra tentativa foi remeter~me 
ao quartel-general, ao organlsmo central da 
Unesco, que por sinal, tem hoje, como a figura 
número 2, um eminente -professor brasileiro 
ex-Ministro da Educação, Eduardo Portella. 

No dia seguinte entregaram-me os -dádos, 
fornecidos pelo Brasil, já em relação a 1986, 
porque os dados anuais da Unesco, apesar 
de ser do ano de 1988. referem-se a 1985. 
Confesso a minha surpresa. Aqui estão as xe
rox das informações de 1985. Há uma folhinha 
preenchida. Despesas federaiS e estaduais e, 
pela primeira vez, graças aos esforços do Pro
fessor José Martins Rodrigues, há informação 
oobre dispêndios munlcipais com a educação 
no Brasil, Unesco. E essa entidade existe des
de que ano? 

OSR.CLEANTHODEPAIVALEITE-Des-
de 1946. -

O SR. PRÇSIDENTE (Joilo Calmon)- Há 
43 anos. Pela primeira vez o Brasil fornece 
informações sobre despesas municipais com 
a educação. 

Depois vem uma segunda folhinha em que 
há referência aos dispêndios também com 
Ciência, Tecnologia. Assistência a educandos, 
etc. E as-demais folhas são devolvidas em 
branco pelo Brasil. 

E os outros países membros da UNESCO 
fornecem esses dados, estão aqui. Então, não 
é por má vontade, obviamente, ou por grau 
de _eficiência muito baixo do Serviço de Esta
tística do MEC, é que, provavelfnente, ele não 
dispõe de recurso financeiro suficiente para 
coletar todas as informações necessárias. 

Finalmente, há uma outra c-oisa que me 
obriga a manifestar a minha estranheza. Como 
é que um documento oficial como este não 
tem nenhuma assinatura, não tem nenhuma 
rubrica, quem fez isto? Ainda mais, há corre
ções feitas à mão. 

Tenho a imPressão de que esta é uma opor~ 
tunidade extremamente valiosa, a primeira 
que se nos oferecer de ter este contacto alta
mente proveitoso com Q$erviço de Estatística 
do MEC e cóm Um ramo nacional da-UNES-
CO. __ _ -

AprOveito ã oportunidade, qu~~d~ é Diretor 
IBECC U.in- dos eminentes servidores deSte 
Pals, que é o professor Oeatho Paiva Leite, 
a quem conheço e admiro há muitos anos, 
para lhe dirigir da maneira mais dramática 
um apelo. 

Já que o IBECC ê um ramo nacional da 
UNESCO aqui, no País, esse ramo nacional 
da UNESCO não pcideria colobarar neste tra
balho? Porque~ de todas as fontes de informa~ 
ções, segundo apurei lá na própria sede da 
UNESCO, que deveriam colaborar hoje, só 
há uma, é o Serviço de Estatística do MEC. 
O IBGE prima pela ausência, o CNPq nada 
informa e fica s6 como fonte de informação 
o Serviço de Estatística do MEC. -- _ 

Como o IBECC, que já foi presidido por 
todas essas eminentes figuras citadas pelo 
professor Oeantho Paiva Leite, e que agora 
tem à sua frente _essa figura admirável de servi~ 
dor público que é o nosso convidado esta 
manhã, tenho a impressão de que ele poderia 
ajudar-nos nesta batalha. Porque, como a si~ 
tuação se encontra, o Brasil é apontado todos 
os anos à execração universal, como um Pais 
colocado ora em octagésimo, ora em centé
simo lugar. 

Fica aqui este meu apelo ao professor
Oeantho Paiva Leite que, ainda deseja fazer 
uso da palavra para algumas considerações. 

O SR. Ci..EANTHO PN.fA LEITE- Queria 
apenas agradecer a honra e o prazer de ter 
feito essa exposição aqui na Comissão de 
Educação. Haveria muito ainda que dizer so
bre a situação em que nos encontramos, mas 
preferi que essa situação fosse revelada pelo 
próprio órgãO do Ministério da Educação. 

Desejo acrescentar apenas um pequeno da
do. O lnstiq,J.to Brasileiro de Educação, Ciência 
e Cultura, com esse nome pómposo, se com
põe de duas salas no antigo Palácio do ltama
raty no Rio de Janeiro, tem três oficiais de 
chancelaria do It.;tma_raty à sua disposição, um 
continuo, um Presidente e um Secretário Exe
cutivo cjue trabalham de graça- o Presidente 

que vos fala e o Secretário Executivo, Dr. J_oa
quim Caetano Genb1 Neto, meU colega, tam~ 
bém aposentado. 

Um dia- foi lá um Oficial de Justiçã, Porqt.te 
uma senhora movia uma ação trabalhista con
tra o IBECC. Ela foi lá tentar penhorar os bens 
do lBECC e a minha secretária informou que 
os bens eram impenhoráveis porque eram 
bens públicos. EntA_o~ ele perguntou: "E_ o Pre
sidente do IBECC, por on:de ele recebe?" Por 
lugar nenhum. "E, depois dele, quem é o mais 
ímportante ?" '"O Secretário Executivo, Dr: 
Joaquim Caetano Gentil Neto". _"Por _ollde ele 
ganha?" -··Por lugar nenhum". Sntão, o oficial 
de Justiça virou~se_para umbutro e disse, va
mos embora que isto aqui ê uma ··casa de 
loucos". 

__ Isto é para mostrar que a nossa capaCidade 
de trabalho é muito modesta e nós, realmente, 
somos mais um órgão de coordenação e de 
transmissão de informações entre os Órgãos 
própri()S do Gove_rno _Federal, que são do Mi
nistéiío da Educaçaa, do-Ministério d_~ C!Jitura. 
MjnistéJ;io da Çiêndª e Te"i:Oologia. Na Verda
de, -~stamos fazendo um esforço granQe, per
doern_-_!D_e _a falta de modéstia, de 1984 párã 
cá para publicar este boletim e retomar as 
atividades da UNESCO no Brasii._Mas, na me
dida em que podemos cooperar, eu, então, 
que sou um antigo professor de Escola_ Nor
maJ quando era ainda estudante na Faculdade 
de Direito do Recife, procurarei, nã medida 
das minhas possi6ilidades, contribuir para es
se grande esforço que a Comissão de Educa
ção do Senado está fazendo para esclarecer 
a gravid_ade do problema educacional no Bra
sil e a fal~ de informãçOeS a este respeito 
existente nos organismos _internacionaiS. Mui~ 
to grato. 

0 SR. SENADOR MEIRA FILHO - Sou 
muito grato por tudo que tive a feliz oportu
nidade de ouvir aqui hoje. 

O SR. PRESIDENTE (João êalmoín) -
Antes de encerrar a reunião, gostaria apenas 
de fazer este melancólico com~ntário: aJguém 
considerou o IBECC uma '"casa de loucos". 
Tenho a impressãO de que, no restO do mUn
do, quem leia o anuário da UNESCO com 
a posição vergonhosa do Brasil, tem o ímpeto 
de exclamar: o Brasil parece-um ·pafs de lou
cos, que, merecida até agora, não compreen
deu a necessidade de ser dada à educação 
-a prioridade. 

A situaçãO é drarnátic:a, as distorções cada 
vez mais se agravani e só há uma maneira 
de tentarmos uma solução para esse proble
ma; a realização de diagnósticos, como esta
mos fazendo no dia de hoje, publicado em, 
seguida, a indispensável terapêutica. 

Sou muito giato à presença dos dllig_entes 
do Serviço de Estatística do MfniSÍ.êrio clã Edu
cação, do Presidente do IBECC e·dO-úfpr-eSén
tante da OrganiiãÇãd-dos Estados America
nos. 

Muito obrigado a todos. 

Está encerrada a reunião. 
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s~ Reunião (Ordinária), realizada em 
14 de junho de 1989 

'As -onze horas do dia quatorze de junho 
de mil novicentos e oitenta e nov~. na sala 
de reuniões da Comissão~ Ala Senador Alexan
dre Costa, sob a presidência do Se_nhor Sena
dor João Calmon, reúne-se a Comissão de 
Educação com a presença_ dos Senhores Se
nadores Jorge Bomhauseo,_~rco Maciel, Hu
go Napoleão, Leopoldo Peres, Luiz Viana Fi
lho, Mauro Benevides, Melra Filho, Antônio 
Luíz Maya, João Meneze_s, Fernando Henrique 
Cardoso, Gerson Camata, Dirceu Carneiro e 
Alfredo Carilpos. Deixam de comparecer por 
motivo justificado os Senhores Senadores Au
reo MeUo, José Fogaça, Márcio Lacerda, Nel· 
son Wedekin, Wilson Martins, Ronaldo Aragão, 
Edison Lobão, José lgnádo Ferreira, Carlos 
Alberto, Carlos De'Carli, Afonso Sancho, Mário 
Mai!'-, Ney Maranhão e Jamii_H_addad. ~Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitu~ 
ra da ata da reunião .anterfor que é dada por 
aprovada. O Senhor Presidente passa à _apre
ciação do Projeto de Lei d_o Senado ri~ 77, 
de 1988, de deliberação terminativa.. .que "re
gulamenta o art 208 §§ 1 o a 39 da Constituição 
Federal, que tratam da obrigatoriedade do en
sino"; concedendo a palavra ao Senhor Sena
dor Mauro Benevides que, na qualidade de 
relator, emite parecer favorável ao projeto, nos 
tennos da Emenda n'? 1 -_CE ÇJu.e apresenta. 
Não há debate e a Comissão aprova por 12 
(doze) votos o parecer~_tiada mais havendo 
a tratar, a Presidência _encerra a reunião, la
wando eu, Eugênia Maria Pereira Vitorino, Se
cretária, a presente ata que lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presid_emte. - Se
nador João Calmon Presidente. 

6~ Reunião (Ordinária), realizada em 
21 de junho de 1989 

Às onze horas do dia._ vinte e um de junho 
de mil novicentos e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da comissão, Ala Senador Alexan
dre C:osta, sob a Presidência do Senhor João 
Calrnon reúne-se a ComissãO de Educação 
com a presença dos Senhores Senadores AD~ 
tônio Luiz Mayc:~, Carlos Oe'_Carli, .Meira Fllho, 
Jorge Bomhausen, Mauro Benevides, Dirc::eu 
Carneiro, Marcos Macíel, Lu_!z Viana Filho. Al
fredo Campos, Hugo Napoleão, Edison Lobão 
e João fllenezes. Deixam de comparecer por 
motivo justificado os Senhores Senadores 1\u
reo Mello,José Fogaça, Mário Lacerda, Nelson 
Wedekin, Wilson Martins, Ronaldo Ar_agão, 
Fernando Henrique Cardoso, José Igni!lcio 
Ferreira, Carlos Alberto, Afonso Sancho. Mário 
Maia, Ney Maranhão ~Jamil.Ha..ddé)d. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidnete _de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitu~ 
ra da ata _da reunião anterior que é dada por 
21provada. O Senhor Presidente submete à 
apre<::iação dos membros da comissão formuw 
lar convíte ao E.Xcelentissimo Senhor Décio 
Leal de Zagottis, Secretário Especial de Ciên
da e T ecnológia, a fim ·de expor a situaç:ão 
da política de ciência_ e tecnológia no Brasil, 
a atividade daquela Secretaria, e o envolvi-

menta com os CentroS de Pesquisa. Colocado 
em votação, _a proposta é aprovada por unani
midade. Ainda com a pa1avra, o Senhor Presi
dente passa à leitura do texto fina] do Projeto 
de Lei do Senado n" 77/88, esclarecendo que 
o parecer foi acolhido na reunião anterior. Pos
to em votação, o texto é aprovado por 12 (do
ze) votos. Ninguém desejando fazer uso da 
palavra e nada mafs havendo a tratar, a Presi
dência encerra a reunião, lavrando eu, Eugê
nia Maria Pereira Vitorino, Secretária, a pre
sente ata que ~da e aprovada, s_erá assinada 
-pelo Senhor Presidente.- Senador João Cal
mon. Presidente, 

~COMISSÃO DE CONSTITWÇÃO, 
~OSTJÇA E CIDADANIA 

SCIBSECRETARIA DE COMISSÕES 

27• Reunião (Ordinária)7 realizada em 
--~~ 17 de agosto de 1989 

As nov-e horas e trinta minutos do dia dezes
sete _de agosto de mil novecentos e oitenta 
e noVe, na sala da Comissâo;sob a presidência 
do Sr. Senador Ctd Sabóia de Carvalho, Presi
dente, reúne-se a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania com a presença dos Srs. 
Senadores- Jufá1ly -Magalhães;- Roberto Cam
pos, Wilson Martins, António Luiz Maya, Meira 
F""ilho, Ronaldo Aragão, Leite Chaves, Carlos 
Patrocínio, João Menezes, Leopoldo Peres, 
Manstieto de Lavor, Edison Lobllo, João Cal
mon, Aureo Mello, Márcio Lacerda, Nelson 
Wedekin, Maurício Corrêa, Mauro Benevides, 
José Ignácio Ferreira, Olavo Pires e Ney Mara
nhão. Deixam de comparecer, por motivo jus
tificado, os Srs. Senadores Alfredo Campos, 
Fr"ariCisco Rollemberg, Marco Madel, Odacir 
SóaiêS;-C'llãgaS Roàrigues, José Paulo~BiSol, 
Afonso Arinos e João Castélo. Ha:Vendo ·núme
ro regimental, o Sr. Presidente declara abertos 
os trabalhos e dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 
A seguir, passa-se à apreciação das matérias 
constantes da pauta, na ordem determinada 
pelo Sr.J;:Jresidente, Item 1 -Projeto de Reso~ 
Iução n9 001, de 19"89, de autoria da Comissão 
Diretora, que ahera a redação de dispositivos 
da Resolução no 146, de 1980,-a1terada pelas 
Resolusões n9 50,_ de 1981, e 360, de 1983 
e dá outras providências. O relator, Senador 
Jutahy Magalhães, emite parecer pela consti
tuciorialidade, jurTdicidade e, no mérito pela 
aprovação. Não havendo discussão, é colo· 
cada em votação a matéria, sendo aprovada 
por unanimidade. Item 4 Projeto de Lei do 
Senado no 104, de 1989, de autoria do Sena
dor Roberto Campos, que extingue, como em
presas estatais, as que forem deficitárias, priva
tizando~;,-~ ou llquidarido~as. (deliberação ter
minativa). O_ sr. Senador Edison lobão emite 
parecer pela constitucionalidade, juridicidade 
e, no mérito, pela aprovação. O Sr. Senador 
Áureo Mello solicita vista da matéria, tendo 
sido atendido pela Presidênda. Ítem 7 -Pro~ 
jeto de lei da Câmara n9 5_8, de 1988- Cóni-
plementar (Projeto de Lei Complementar n9 
18-A, _de 1988, na Câttlata-dos Deputados), 
de autoria do Deputado Tito Costa, que possi
bilita afaStamento de Magistrados dirigentes 

de classe. O Sr. Senador Leite Chaves apre
senta parecer pela constitucionalidade, juridi
ctdade e, no mérito, pela aprovação. Não ha
vendo discussão, a Presidência coloca em vo
tação a matéria, tendo sido_aprovada por una
nfmfdade:Rein 8-PrOjeto de Lei do Seriádo 
n<? 64, de 1988, de autoria do Senador Itamar 
e tortura e dá outras provldências. (deliberação 
terminativa) - ü parecer emitido pelo Sena
dor Jamil Haddad conclui pelo arquivarilento 
do projeto.- O Sr, Senador Leite Chayes, que 
já havia pedido vista da matéria na ocasião 
de Sua prifneíra apresentação em pauta, de· 
volve sem voto em separado, resolvendo po
rém, fazê:-lo oralmente, nesta oportunidade, 
c_oncluindo pelo acolhimento do projeto. Colo
cado em votação, é aprovado o parecer_ emi
lido pelo Senador Jamil Haddad. Vota vencido 
o Senador Leite Chaves. Item 11 -~ Projeto 
de Lei do Senado n? 98, de 1988, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que dâ no
va redação ao art 146, da Lei n? 1.7) 1,_ de 
28 de outubro de 1952. (deliberação termina
tiva). O Senador Qlayo_l~ires apresenta parecer 
pela inconstitucionalidade do projeto. A Presí- -
d_êocia_ defere pedido de vista ao Sr. Seiiador 
Áureo Mello. (tem 15 - Projeto de lei do 
Senado n9 5, de 1989, de aut.Qria do Senador 
Pompeu de Sousa, que institui o Conselho 
de Comunicação Social, na forma do art. 224 
ç(ji Constitl.lição, e dá outras providências. (de
liberação terminativa). O parecer etnitido pelo 
relator, Sen{!dor Edison lobão, cOnclui pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, 
pela aprovação nos termos do substitutivo que 
apresenta. Em fase de discussão, o Sr. ~sena--
dor leite _Chaves solicita vísta da matéria, sen~ 
do seu pedido, deferido pela Presidênda.ltem 
16 - Projeto de _Lei do Senado n~> 18, de: 
1$89, de autoria do S_enador .Jo6Q Menezes, 
que dispõe sobre "crime~ e~ remar
cação de preços de gêneros alimentícios de 
qua1quer espécie, exposto à venda, e dá outra 
providências". (deliberação terminativa) -
Tendo sido designado para relatar a matéria 
o Sr. Senador Oda_cir Soares cOhdui pela rejei
ção do projeto. Em fase de discussão_usam 
da palavra em considerações ao assuntp os 
Srs. Senadores Leite Chaves, Áureo Mello, E di~ 
son Lobão, Olavo Pires e o autor, Senador 

-João Menezes. Colocado em votaÇão o pare
cer do relator, é o mesmo r_ejeitado por maioria 
de votos~A Presidência.. designa o Senador 
Áureo Mello para relator o vencido. Abstém-se 
votar o Sr. Semidor João Menezes~_ Item 17 
-ProjetO de Lei do Senado n9 182,_de autoria 
do Senador Edison Lobão, que altera o art 
137, da Lei n<? 6.404,de 15 de dezembro de 
1976, (de~beração terminativa)- O Senador 
Maurício Corrêa emite parecer pela constitu
cionalidade, juridi<:::idade e, no mérito, pela 
aprovação. Não havendo discussão é colo
cada em votação a matéria sendo apro'(ada 
por unanimidade. Abstém-se de _votar o Sr. 
Senador Edison Lobão. Item 23 - Projeto 
de lei da Câmara n9 24, de 1989 (Projeto 
de Lei n" 2.123-A. de 1989, na Câmara dos 
Deputados), de autoria do Tribunal de Contas 
da Qniã.o, que dispõe sobre a gratificação ex
traordinária dos servidores do ~r_!buna! de 
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Contas da União e dá outras providências. O 
Senador Mauricio Corrêa, relator da matéria, 
emite parecer concluindo pela constituciona
lidade, juridicidade e, no mérito, pela aprova
ção. Não havendo discussão, a matéria é colo
cada em votaç-ão, obtendo aprovação por una
nimidade.ltem 25-Projeto de Lei da Cãmar.;:t 
n' 28, de 1989 - (Projeto de Lei n• 1.640-A. 
de 1989, na Câmara dos Deputados), de auto
ria do Tribunal Superior do Trabalho, que dis
põe sobre a criação de cargos no quadro per
manente de pessoa] da Secretaria do Tribunal 
Regional do Traba~o da 16• Região, com sede 
em São Luís-MA, e dá outras_ prcvidênçjas. 
O relator, Senador Edison Lobão, emite pare
cer pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito pela aprovação. Não havendo discus~ 
são, é colocado em votação o projeto, obtendo 
o mesmo, aprovação unânime. item 26 -
Projeto de Lei da Câmara n~' 29, de 1989 (Pro· 
jeto de Lei n~' 1.459~8, de 1989, na Câmara 

dos Deputados), de autoria do Ministério Públi~ 
co da União, que cria cargo na Procuradoria 
Regional do Trabalho da 16~ Região, em São 
Luís -- Maranhão. Relator: Senador Edison 
Lobão. Parecer: pela constitucionalidade, juri
dicidade e, no mérito, pela aprovação. Não 
havendo discussão sobre o assunto, a Presi~ 
dência coloca em votação a matéria. tendo 
sido a mesma aprovada por unanimidade. 
Nesta oportunidade o Sr. Presidente transfere 
a direção dos trabalhos ao Senador Jutahy 
Magalhães e passa a relatar o item 27 da pau~: 
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida~ 
dania, sobre consulta realizada através do Ofí
cio n<? 351~CN, de 10 de agosto de 1989, pelo 
Senhor Presid€nte do Congresso Nadonal. O 
parecer emitido pelo Senatlor Cid Carvalho, 
o qual é acolhido por unanimidade, conclui 
pela remessa de novos autógrafos ao Presi~ 
dente da República com a redação efetiva~ 
mente aprovada do art. 38 do Projeto de Lei 

de Conversao nç i 6, de 1989. Retomando a 
direção dos trabalhos, o Senador Cid Carvalho 
concede a palavra ao Senador Maurício Corr.êa 
para relatar o item 28 da pauta: Projeto de 
Lei da Câmara n~ 33, de 198_8 (Projeto de 
Lei n" 5. 775~6, de 1985, na Câmara dos Depu
tados), de autoria do Sr. Deputado Osvaldo 
Nascimento, que considera penosa, para efei
to de concessão de aposentadoria especial 
aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, a ativi
dade profisslonal de Telefonistas. O relator 
emite parecer pela constitucionalidade, juridi
cidade e, no mérito, pela aprovação. Não ha
vendo discussão a matéria é colocada em vo
tação, tendo sido aprovada por maioria de vo
tos. Vota vencido o Senador Jutahy Maga
lhães. Ficam adiados os demais ite_ns da pauta, 
em virtude da ausência de seus relatores. Nada 
mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, 
lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,.secre
tária, a presente ata que, lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N• 45, DE 1989 

Autoriza a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo --Sabesp, a contratar __ 
operação de crédito externo no valor de (JS$ 280,000,000.00 (duzentos e ol1enta milhões de dólares 
americanos). 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN (Seção 11), de 11-8-89, na pág. 3.783, no Preâmbulo. 
onde se lê: 

... , nos termos do art 52, inciso V da Constituição e eu ... 
Leia-se: 

.... , nos termos do art 52, inciSos V e VIII, da Constituição, e eu ... 

1 -ATA DA 122• SESSAO, EM 30 
DE AGOSTO DE 1989 

!.l-ABERTURA 
1.2 ~ EXPEDIENTE 
1.2.1-Mensagem do Senhor Presi· 

dente da República 
Submetendo iJ deliberação do Senado 

a escolha de nome indicado para função 
cujo provimento depende de sua préVia 
aqw"escêncía: 

- N• 179/89 (n• 457/89, na origem), 
referente à escolha do Sr. Regis Novae;s 
de Oliveira, Embaixador do Brasil junto à 
Jamahiriya Árabe Popular Socialista da U~ 
bia, para, cumulativamente, exercer a fun· 
ção de Embaixador do Brasil junto à Repú
bllca de Malta. 

1.2.2-- Pareceres 
Referentes às seguintes miltérias: 
-Mensagem n~ 116/89 (n9 243/89, na 

origem), do Senhor Presidente da Repú.· 

SUMÁRIO 
bllca, submetendo à aprovação do Sénado 
Federal proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Com
pailhia do Metropolitano de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor cor
respondente a 135.870,58 OTN de no
vembro de 1987, junto à Caixa Económica 
Federal, destinada à implantação de novo 
centro de treinamento naquela Compa
nhia. 
·- :.....:. -Projeto de Lei do S~nado n~ 
163/89"-Cómplementar, que define, na for
ma da alinea a do i!Íclso X do art. 155, 
da Constituição Federal, os produtos semi
elaborados que podem ser tributados pe
los Estados e Distrito Federal quando de 
sua exportação para o exterior. 

- Projeto de Lei do Senado n 9 

169/89-Complementar, que fiXa as alíquo
tãs rhaximas dos imPostos sobre vendas 
a varejo de combustíveis líquidos e gaso-

sos e sobre serviços de qualquer natureza, 
de competência municipal, nos termos do 
inciso I do§ 49 do art. 156 da ConStituição 
Federal. 

- Redaçáo do Vehcid9 para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 76788 (n9 
844/88, na Casa de orfgem), que altera· 
dispositivo da Lei n9 6265, de 19 de no
vembro de 1975, que diSPõe Sobre o ensi
no no Exército. 

1.2.3 - Leitura de projetas 
-Projeto de Lei do Senado n9 245/89, 

de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que introduz alteração na Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que Úlstitui o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
-FGTS. . .. 

- Projeto de Lei do Senado n9 246/89, 
de autoria do Senador Nelson Wedekin, 
que isenta o serviço de radioamador do 
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PÀSSOS PORTO 
Qiretor-Geral do Senado Federal 
I)GACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZI\ 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

pagamento da taxa de fiscalização, criada 
pela Lei n" 5.070, de 1966. 

1.2.4 - Comunicações 
Da Coordenação dos Pequenos Parti~ 

dos, de substituição de membro em Co
JTÜssões Permanentes; de inclusão do Se
nador Afonso Sancho, como suplente, na 
Comissão de Assuntos Econõmicos; e de 
substituição de membro na Comissão Par-· 
lamentar Mista. 

1.2.5- Requerimento 
- N9 450/89, de autoria do Senador 

Dirceu Carneiro, solicitando ao Poder Exe· 
cutivo, informações que menciona. 

1.2.6- Comunicação 
-Do Senador Silvio Name, referente 

à sua filiação partidária e nome parlamen· 
tar. 

1.2.7- Comunicação da Presidên
cia 

_,...Transferência da homenagem ao Bi. 
centenário da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Gdadão, que se realizaria 
no dia 5 de setembro próximo para o di21 
13 do mesmo mês. 

1.2.8- Discursos do Expediente 

SENADOR GOJ1ES 0\RVALHO-!no. 
portunidade de recesso parlamentar! com 
vistas às próximas eleições presidenciais. 

SEIYADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR, 
coÍno Uder - Reparos a artigo _da revist:CI 
"Isto É/Senhor", sob o título "Os carun
chos da supersafra", envolvendo o nome 
de S. Ex' e de sua esposa em transações 
com empresa do Govemo.-

SEIYADOR DIVALDO SURUAGY, como 
Líder - Homenagem póstuma ao ex-Mi
nistro Rubem Ludwig. _ 

SEIYADOR JAMIL HADDAD - Obser
vações sobre a Mensagem n<? 177/89 (Pro· 
jeto de Resolução n~ 54/89), referente a 
empréstimo externo pretendido pela União 
junto ao Governo da Confederação da Suf· 
ça. 

SENADOR RONAN TITO - Comen· 
tários feitos pelo Sr. Dirceu Carneiro, em 
pronunciamento feito na sexta-feira ú1tima, 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ................................................... NCz$ 9,32· 
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T1ragem: 2.200-Exemplares. 

sobre o desempenho de S. Exf na CPJ que 
exainina a importação de alimentos du
rante o Plano Cruzado. 

1.2.9 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n"' 247/89, 

de autoria do Senâdor Louremberg Nunes 
Rocha, que dispõe sobre àj:)ôsentadoria es
pecial aos d.igitadores de Processamento 
de Dados, e dá outras providéncias. _ 

-Projeto de Lei do Senado n? 248/89, 
de autoffa do Senador Louremberg Nunes 
Rocha, que dispõe sobre o trabalho das 
pessoas portadores de deficiência e institui 
-mcenfiVos à oferta de empregos sob regi
me de trabalho protegido. 

- Projeto-áe Lei do Senado n" 249/89, 
de autoria do Senador Luiz Viana, que alte
ra, atuallza e consolida a Lei n9 5.988, de 
14 de dezembro de 1973, que regula os 
direitos autorais. 

1.2.10- Ofído 
N9 89/89, do Presidente do Grupo Brasi· 

Jeito da União lnterparlamentar, referente 
a designaÇão de Senadores, que Irão com
por a Delegação do Senado Federa] à_82' 
Conferência Interparlamentar, a reaJizar.se 
em Londres de 4 a 9 de setembro do cor-· 
rente. 

1.2.11-Comunicação 
Da Liderança do PMDB, referente à 

substituição do Senador Cid Sab6ia de 
Carvalho pelo Senador Ronan Tito, na Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada 
a apurar as irregularidades e seus respon~ 
sáve[s pelas importações de alimentos por 
órgãos governamentais. 

1.2.12 -Requerimentos 
-N9"451 a 457/89, de Srs. Senadores 

que se ausentarão do País, a partir de 31 
dé agOsto do corrente; a fim de partici· 
parem da 82' Conferência lnterparlamen· 
tar, a realizar~se em Londres. 

1.3 ~ORDEM DO DIA 
1.3.1 -Requerimento 
- N9 458/89, de inversão da Ordem 

do_ Dia a fim de que a matária constante 
do item 5 da pauta seja apreciada em 1? 
lugar. Aprovado. 

1.3.2- Ordem do Dia (continuação) 
- Redação final do Projeto de Lei do 

Senado n9 97/89, que dispõe sobre a prote~ 
ção do conswnidor e dá outras providên· 
cias. Aprovado. À Câmara dos Deputados, 
tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Ma
galhães, Dir<:eu Carneiro, Ronan Trto, Jar
bas Passarinho e João Menezes. 

-Projeto_ de Resolução n? 5.4, de 1989, 
que autoriza o Governo da União a ~levar 
de US$ 27,632,939.00 (vinte e sete. mi
lhões, seiscentos e trinta e dois mil, nove
centos e trinta e_ nove dólares americanos) 
para US$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi· : 
lhões de d6lates americanos), ó valor a 
ser contratado junto ao Governo da COnfe
deração da Suíça, no âmbito ·do denomi~ 
nado "Oube de Paris", segundo Os termos 
da "ata de entendimentos sobre a consoli
dação de alguns débitos do Brasil", flrma· 
da em 20 de julho de 1 98S. entre a Repú
blica Federativa do_Brasil e diversos gover· 
nos. Aprovado. À Comissão Diretora para 
a redação final. . . 

- Redação final do Projeto de Resolu· 
ção n~ 54/89_. Aprovackl. À promulgação. 

- Projeto rle Lei do DF n9 26/89, que 
dispõe sobre a política ambiental do Dis~ 
trito Fedei"al e dá outras providências. 
~rovado, com emendas e _s_ubemendas. 
A Comissão Diretora para a rédação final. 

- RedaçãoJinal do_ Projeto de Lei do 
DF n9 26/89. Aprovada. À sanção do Go~ 
vernador do Distrito Federal. 

-Projeto de Lei_ do DF n~ :34, de 1989,
de iniciativa do Governo do-Distrito Fede
ral, que dispõe sobre a regularização ou 
desconstituição de parcelamentos urba~ 
nos. implantâdos no território do _Distrito 
Federal, sob a forma de loteamentos -ou 
condomínios._ Aprovado, com emendas e 
subemenda._ À Comissão Diretora para a 
redação final. 

-Proposta de Emenda à Constituição 
n9 1/89, d~ autoria do Senador João Mene
zes e outros Senadores, que altera os pra
zos estabelecidos no§ & do art. 14, para 
desincompatibilização do Presidente da 
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República, dos Governadores de Estado, 
do Distrito Federal e dos Prefeitos. Votação 
adiada por falta de quorum, ap6S usarem 
da palavra os Srs. João Menezes e Leite 
Chaves. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 98, de 
1984 (n"' 235n9, na Casa de origem), que 
acrescenta § 29 ao art 11 da Lei n9 5.889, 
de 8 de junho de 1973, que estatui normas 
reguladoras dd trabalho rura1. Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo 

-Projeto de Lei do Senado n9 34, de 
1987, de autoria do Senador Jarnü Had~ 
dad, que dispõe sobre a data do paga
mento de salários aos empregados regidos 
pela Consolidaç!o das Leis do Trabalho. 
Dedarado prejudicado. Ao arquivo 

-Projeto de Resolução n•186, de 1988, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que dá 
nova redação aos arts. Jf e 62, do Regi-

mento Interno do Senado Federal. Deda
rado prejudicado. Ao arquivo. 

1.3.3 -Matérias apredadas após a 
OrdemdoDJa 

-Requerimentosn'?"451 a457/89lidos 
no Expediente da presente sessão. Vota
pio adiada por falta de quorum, após pare
_cer proferido pelo Senador Mauro Bene
vides. 

t.3A- Discursos após a Ordem do 
Dm ~ . 

SENADOR MARCONDES GADELftA 
-Explicação de S. Ex' sobre aparte a dis
curso do Sr. Dirceu Carneiro, feito na se
mana passada, sobre a substituição do Se
nador José Agripino na CP[ que examina 
a imPortação de alimentos durante o Plano 
Cruzado. 
SENADOR JUTAHY MACiALffÁES- Cri
se do sistema educacional brasileiro. 

SENADOR MÁRIO~ -Declarações 
do Diretor-Superintendente do lbope, Sr. 

Luiz Paulo Saade- Montenegro, a respeito 
da indefinição dos eleitores diante dos can
didatos à Presidência_ da República. _ 

SENADOR I'IELSON WEDEKIN - Li· 
quidação do- BRDE. 

SENADOR CARLOS PATROdN!O-Ir
regularidades na cobrança das mensali
dades escolares pelos estabelecimentos 
particulares. 

1.3.5 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

L4 ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 
·.·_·Na da 112• Sessão, realizada em 

17-8-89 

3-MESA DIRETORA 
.. 4-ÚDERES E VICE;ÚDERES DE 
PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 122'!1 Sessão, em 30 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura. 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Mendes Cana/e, Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACI-W1-SE 
PREsEtrrEs OS SRS. SENADORES: 

Aluízlo Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo 
Peres - Odacir Soares - João Menezes -
Jarbas Passarinho - Antonio Luiz Maya -
Alexandre Costa - Edison Lobão - João 
Lobo -Afonso Sancho -Mauro Benevides 
-CarlosAiberto- Lavoisier Maia- Raimun
do Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor- Luiz Viana- Jutahy 
Magalhães - Ruy Bacelar - João Calmon 
-Jamil Haddad- Ronan Tito- Mauro Bor
ges - lrapuan Costa Júnior - Pompeu de 
Sousa - Mat..nicio Corrêa - Meira Fliho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Ro
cha - Márcio Lacerda - Rachid Saldanha 
Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves -
Gomes CarvaJho- Dirceu Carneiro- Nelson 
Wedekin -Carlos Chiarem ....:... José Paulo Bi
so!. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 40 Srs. Senadores. HaVendo número regi~ 
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1f Secretário procederá à leitura do 
Expediente 

É lido o seguinte 

EXPEDIENIE 
Mensagem 

DO PRESIDENTE DA REPÓBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escoUta de nome btdlcado para função 

ct!Jo provimento t;lepende de sua prévia 
~escêncla: 

MENSAGEM N• 179, DE 1989 

(N9 457/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o artigo 52 (item 
N) da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Regis Novaes de 
Oliveira, Embaixador do Brasil junto à Jama
hiriya Árabe Popular Soclalista da Líbia, para, 
cumulativamente, exercera função de Embai
xador do Brãsil junto à República de Malta, 
nos termos do artigo 56, § 1 o, do Regulamento 
de Pessoal do SerViço Exterior, baixado pelo 
Decreto n~ 93325, de 1~' de outubro de 1986. 

2. OS n1éritos do Embaixador Regis No
vaes de Oliveira, -que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam da anexa informação do Minis-
tério das Relações Exteriores. 

Brasilia, 30 de agosto de 1989. -José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae~ 

Embaixador Regis Novaes de Oliveira 
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1937. 
FiJho de Emmoré Dan tas de Oliveira e Gisel

da de Oliveira. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplo

mata, lRBr. 
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, 

UDF. Curso de Altos Estudos. 

Terceiro Seáetário, 07 de dezembrO de 
1961. . ~ 

Segundo Secretário, antigüidade, 22 de no
vembro de 1966. 

Primeiro _Secretário, merecimento, 05 de 
maio de 1972. 

Conselheiro antigüidade, 02 de março de 
1979. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
17 de dezembro de 1 9_84. 

Assistente do Chefe da Divisão de Confe
rências, Organismos e Assuntos Gerais, 1963. 

Assistente do Secretário-Geral, 1963. 
Assistente do Chefe da Divisão das Nações 

Unidas, 197ln4. 
Assistente do Chefe da Divisão de Organfs

mos Internacionais Especializados, 1974. 
Chefe da Divisão de Atas Internadona"is, 

1984. 
Coordenador de Atas Internacionais da Se

cretaria Geral_de Política Exterior, 1985. 
Washington, OEA, Terceiro Secretário, 

1984/66. 
Washington, OEA, Engairegado de Negó-

cios, 1966. 
La F'az. Terceiro Secretário, 1966/67. 
La Paz, Segundo Secretário, 1967/68. 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1966/67. 
Atenas, Segundo Secretário, 1969nO. 
Roma, Primeiro Secretário, f975n8. 
Tripoli, Primeiro Secretáõo, 1975n8. 
Trípoli, Encarregado de Negócios, 1978 e 

1979. 
Trípoli, Primeiro Secretário, 1978 e 1979. 
Trípoli, Primeiro Secretário, 1978/79. 
Tripoli, Conselheiro, 1979/81. 
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Genebra, CônSul, 1981/83. 
Assunção, Ministro-Conselheiro, 1985/87. 
Assunção, Encarregado de Negócios, 

1985/86/87. 
Tripoli, Embaixador, 1989._ _ _ 
A disposição do Cerimonial durante à visit_a 

do Presidente dos EUA, 1962. 
Comissão Organizadora da VII Conferência 

Regional da F AO, Rio de Janeiro, 1962 (mem
bro}. 

Grupo Preparatório da Conferência de Pleni
potenciários sobre Relações Consulares, 1963 
(membro). 

I OE, Washington, 1964 (meinbro). . 
IX Reunião de Consulta dos Ministros d.as 

Relações Exteriores, Washington, 1964 
(membro). 

ll CIE. Rio de Janeiro, 1965 (membro). 
X Reunião de CciK.suitas dos Ministros das 

Relações EXteriores, São Domingos, 1965 
(membro da Cornlssão Especial), 

LI e Ull Sessões do ECOSOC,-- Geriebra, 
1971 e 1972 (membro), ~ " . 

ll Sessão do Comitê de Reç:yrsos Naturais, 
Ec:osoc:; Nairobi, 1972 (mern.Pro). _ 

Reunião de Peritos Não-Alinhados sobre re
CJ.Jrsos Naturais, Santiago, 1973 (observador). 

Comissão Mlsta_6r~U-Espanha, Brasília, 
1974 (membro). 

Conferência sobre Direlto ln~r:nacional H.u
manitário, Genebra, 1975 (membro). 

V Reunião do C_anselfió de Administração 
do UNEP, Nairobi, 1977 (membro). 

À disposição do Ministro das Realções Exte
riores da Suécia quando da visita do Rei Carlos 
XIV Gustavo ao Brasil, 1984. 

Membro da Comitiva Técnica nas visitas 
presidenciais à Bolivia, 1984; Marrocos e Es
panha, l 984; Ja~o e China, 1985. 

Ordem de Rio Branco, Cavaleiro, Brasil. 
Medalha do Mérlto Taniandaré, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Ofic:ial, Bra-

sil. 
Medalha Laura Müller, Genebra. 
Ordem do COndor dos Andes, Oficial, Bo-

liVia. 
Ordem do Sol, Cavaleiro, Peru. 
Ordem da Estrela, Cavaleiro, Iugoslávia. 
Ordem da Estrela. Polar, COmendador, Sué-

cia. 
Ordem Aluita~ Comendador, Marrocos. 
O Embaixador Regis Navaes de Oliveira, se 

encontra nesta data no exercido de suas fun
ções de Embaixador do Brasil junto à Jama
hiriya Árabe Popular Socialista da Ubla. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, de de 1989. - (Sér
gio Barbosa Serra), Chefe do Departamento 
do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relaç_õe_s Exteriores e 
de Defesa Nacional.) 

PARECERES 
PARECER N• 168, DE 1989 

(Da Comissão de Assuntos Etonômicos} 
l 

Sobre a Mensagem nP 116. de 1989 
(nP 243189. na origem), do $enhor Presi
dente da Repúbffcl!. submetendo à apro-

vação do Senado Federal proposta do 
Senhor Minístr_o da_ F~JZenda, para que s"e
}it al.ltorizaâa a Companhia do Metropo
litano de São Paulo, .a contratar operação 
de crédito no valor _corresponde.nte a 
135.870,58 OTJY de novembro de 1987, 
junto à Caixa Eccmômfca Federal desti
nada à implantação de novo centro de 
treinlimento naquela companhia. 

Relator: Senador Fem~ndo H~nrique Câr
dosO 

Corri-a Meiisagem n"' 116, de 1989, o Se
nhor Presidente da República submete à deli
berãção dO Senado Federai Pleito da Campa· 
iihia do Metropolitano de São Paulo que obje
tiva contratar junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de ApoiO ·ao DesenvoMmento Socla1- F'AS, 
a seguinte operação de crédito: 

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO: 

--A- Valor: o equivalente, em cruzados no
vos, a atê 135.870,58 OTN. 

B-Prazos: 
1 -carência: até 3 anos 
2 -amortização: 12 anos 
C-Encargos;-
1 -juros; de 4% ao ano, cobrados trimes

tralmente. 
D-Garantia: fiança do Tesouro do Estado 

de São Paulo. 
E-.: Destinação dos recursos: implantação 

de novo centro de treinamentos. 
Considerando os aspectos Social, econõmi

co-financeiro e legal, a operação apresentou 
viabilidade, enquadrando-se nas normas _ope.- -
racionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

O valor inicial, em OTN, previsto na Mensa
gem n~ 116/89 deve ser corrigido para BTN 
multiplicando-se a quantidade de OTN 
(135.870,58) pelos valores de 6,17 (valor da 
OTN em 31/01/89) e de1,3548, deflator usa
do pela própria Caixa para conversão OTN/ 
BTN, como segue: 135.870,58 X 6,17 X 
1.3548 ~ 1.135.757,94. 

O deflator de 35,48 corresponde ao IN.PC 
de janeiro. sendo utilizado pela CEF para cor
reção do valor dos financiamentos orçados 
antes de 15-01-89 e para- os cãntrãfOs em 
vigor. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento 
da mensagem, nos termos do seguinte: 

PRQJETO DE RESOUIÇÃO 
N• 55, DE 1989 ~ 

Autoriza 'a Companhia do MetrOpolita
no de São Paulo a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados novos a 1.135.757,94Bmjun
to à Caixa Econôrhlca Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ç É a Companhia do Metropolitano 

de São Paulo, nos termas do artigo 52 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução nç 140, de 5 de de
zembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no 
.valor correspondente, em cruzados novos, a 

1,135.757,94 BTN junto à Caixa Econômlc"' 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvim~nto Social -
FAS, destinada à implantação do novo centro 
de treinam_ento. 

Art 2ç Esta rescJiução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comisspes, ~9 de iigOsto _de 1989. 
- RaímUiJdOLii~PfeSídert.te - Fernando 
Henrique Cardoso- Relator- pirçey Car
neiro, Jorge Bomhausen, Çar!os De 'Ouli Leo
poldo Peres, Roberto Qunpos, sa!danha Derzi, 
João Ca!mon Mar.~ro BenevidtiS, Maurício Cor
rêa. José.Agripino, Edison Lobão. _ 

PARECER N•169 
(Da Coln!Ssâ;ó de As$untoS Ecpriômfcos) 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 
163189- Complementar, de 'lutO(ia do~ 
Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que-''define, na foi'ma da alínea a do incl~ 
soX do artígo_155~ da Constituição Fede~ 
ral, os produtos semi~elaboradQs_que po~ 
dem ser tributados pelos Estados e Dis~ 
trito Federal quando __ de_sua exportação 
para o exterior': --

Relator: Senador Rob_erta Campos 
O ·Projeto de L~i CQmplemen~r nç 163, de 

1989 do Senador Fernando Henrique Cardo-
so, defme os produtos industrializados semi-e~ 
laborados _que poderão ser tributados pelos 
Estados e Distrito Federal, quando de sua ex~ 
portação para o éxterlor. 

A necessidade de tal defmição advém da 
_art. 15~,- inciso X. alínea ~l da __ Constitu_i_ç~o 
Federal, que dispõe que o Imposto sobre Ope
rações relativas à Cirçulação de -_Merçadorias 
e sabre Prestação de Serviços de Transportes 
Interestadual e lntermuniclpal e de Comuni~ 
caçá o -ICMS- não incidirá _sobre os produ~ 
tos industrializados destinadas ao exterior. En~ 
tretanto, o mesmo dispositivo constitucional 
estabelece uma exceção a esta regra ger&l, 
qual seja a_ de excluir da não-incidência os 
produtós industrializados semi-elaborados, a 
ser _defioklos em_ lei Complementar. 

Ao apresentar o Projeto de Lei n9 1 63-Com~ 
plementar, o ilustre Senador Fernando Henri~ 
que Cardoso defmiu no ~rtigo }9 e suas alíne~s. 
4 (quatro) conceitos sobre produtos industria
lizados :semí-efaborados: 

A alínea a requer que a incidência do 
_[mposto resulte_ do produto primário su~ 
jeito à tributação quando exportado in na~ 
tura;-

A alínea b requer que esse produto não 
seja próprio para o conSumo fírlãi; 

A alínea c trata da agregação .de trlbu~ 
tos~ estabelecendo um nivel de no máxi
mo 20% (vinte por cento), não superior 
à alíquota interna do produto primário de 
que se origina; 

A a1ínea d estabelec::e que para efeito 
Qe preço/custo, ã composição de maté~ 
rias-primas e produtos intermediários uti
lizados representem mais de 80% (oitenta 

- -pof cento.) 
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Tal figura- "semi-elaborado"- não exis
tia em nosso ordenamento jurídico até o ad
vento da nova Constituição. Nas Constituições 
anteriores. a não incidência do antigo !CM so
bre os produtos industrializados exportados 
era ampla e não comportava exceções, con
forme norma consuetudinélda universalmente 
aceita no _comércio internacional. 

A desoneração dos impostos indiretos é 
prática consagrada no âmbito internacional 
e todos ·as concorrentes do Bras~ obtêm, de 
seus respectivos Governos, completa desone
ração de impostos indiretos, quando da saída 
do produto industrializado para o _exterior, ca
bendo sempre aos países destinatários a co
brança_deste imposto quando da circulação 
do produto em seus territórios. 

Atê mesmo o GAIT admite não só a deso
neração desses impostos, quando da venda 
de produtos industrializados ao exterior, mas 
também das parcelas que incidiram nas eta
pas anteriores. quando o imposto é cobrado 
na modalidade "cascata" ou "valor agregado". 

Na reaJidade, a Constituição, possivelmente 
preocupada em aumentar a auecadação da$ 
Estados, decidiu- contrariar esta_ prática inter
nacional. Mantida a imunidade para a expor
tação dos produtos industria1izados, procurou
se estimular as operações Qr. produtos semi
industrializados com substancial valor agre
gado, admitindo-se a incídéncia Cb imposto 
apenas sobre produtos com nível mínimo de 
elaboração. 

Tanto foi esta a intenção dos Senhores 
ConstitUi rifes qüe a emenda: aprova-dã ·que es
tabeleceu a incidência do ICMS n_o,s; produtos 
industrializados semi-elaborados, _em s_ua jus
tificativa, deíxou claro que só deveriam ser ob· 
jeto de taxaçãO os produtos industrializados 
"de quase nenhuma", ou 'baixfssima elabora
ção" (sic.} O Sen-ador Fernando Henrique ex
plicita, em seu projeto, essa concepç~o .. 

Nesse espírito, procurando compatlbihzar a 
manutenção dos atuais níveis de exportação 
com o aumento da arrecadação dos Estados, 
é que apresentamos emendas ao projeto. 

EMENDA N' 1 - CAE 

Dispositivo alterado: Caput do artigo 1 ~ 
lndua-se a expressão ".semi-elaborado" 

após a palavra "industrializadQ"_. 
Nova Redação: 

"Art. 19 Fica compreendido no cam
po de incidência do Imposto sobre opera
ções relativas à circul~ção de mercado
rias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e íntermunicipal 
e de comunicação, o produto industria
lizado "semi-elabprado" destinado ao ex
terior que cumulativamente:" 

Justificação 

Somente para um melhor entendimento fu
turo é que propomos a inclusão ela palavra 
"semi-elaborado", pois o mesmo também é 
um produto índustrializ:;,_çl_o._ 

EMENDA N• 2 - CAl": 
Dispositivo emendado: alínea a do artigo 

IncluaM se após a palavra ln natura o seguinte 
.texto:_ 

"e desde que de origem anfrna1, vegetal 
·-ou mineral, não sofra qualquer processo 

que lhe modifique a composição ou natu
reza quúnica." 

Nova R~dação: 

"a) resulte de produto primário sujeito 
ao imposto quando_ exportado in natura 
e d_~s9.e que de origem animal, vegetal 
ou rnineraJ, não sofra qualquer processo 
que lhe modifique a composição ou natu
reza qufmica." 

-~ustlflcação 

A inclusão de mais um critério para concei
tuar os produtos industrializados "s_emi·elabo~ 
rados" visa a excluir da definição aqueles pro~ 
dutos cujas matérias-primas tenham sofrido 
modificações em sua composição, ou natu
reza química, pois isso caracteriza um pro
cesso industrial. Consideramos que, nessa hiM 
pótese, o produto já não deva ser considerado 
como ·um semi-elaborado. 

EMENDA N• 3 - CAE 

Disposttivo Alterado: alínea b do artigo 19 

Inclua~se após a palavra final, o seguinte 
texto: . 

"ou que para sua utilização nos fins 
a que se destina ainda dependa de opera~ 
ção complementar de industrialização." 

Nova Redação: 

"b- Não seja próprio para o consumo 
final, ou que para sua ut~ização nos fins 
a que se destina ainda dependa de opera
ção complementar de industrialização." 

Justificação 

A necessidade da modificação proposta se 
deve à Impossibilidade de se definir precisa
mente o produto industrializado a partir do 
conceito de "consumo fin_al'', Corre-se o risco 
da exclusão de produtos que, embora alta
mente industrializados, não se destinam ao 
público em geral, porque mesmo acabados, 
irão ser utl1izados ou incorporados a um pro
duto ou processo industrial mais complexo. 

o- O próprio Confaz, âssim reconheceu através 
do Convênio ICM 66188. 

·EMENDA N• 4-CAE 

Dispositivo emendado - parágrafo único 
do art..l• 

Dê-se ao Parágrafo único, ã seguinte reda
Ção: 

Parágrafo único. o- POder Executivo 
Estadual ou do Distrito Federal indicará 
através de Decreto os produtos semiMela
borados que, no respectivo Estado ou no 
Distrito Federal, se enquadrem nos con~ 
ceitas desta Lei, ressalvado o direito do 
contribuinte de. demonStrar qu~ seu pro
duto não se conceitua como semi-ela
borado, segundo critérios desta Lei Com
plementar. 

Justificação 

Na justificativa do projeto propõe o Seriador 
Fernando Henrique Cardoso interpretação se
gundo a qual "a Lei Complementar apenas 
defmirá o conceito d~ "produtos semi-elabo
rados", a ser excluído da não incidência, ca
bendo à lei ordinária indicá-los especificamen
te ou dar solução concreta aos casos em que 
a norma geral de lei complementar se mostrar 
demasiadamente rígida, em prejuízo dos obje-
tivos Colimados. __ 

A intenção de flexibilida!fe é válida mas po
_deria ser juridicamente impugnada de vez que 
implicaria a possibilidade de modificação, por 
léí ordinária, do_ disposto em lei complemen~ 
tar. Com louvável engenhosidade, o projeto 
de lei complementar do ~ustre Senador, atra
vés de 4 (quatro) conceitos distribuiácis -nas 
alíneas a, b, c e d do_ artigo -1 9, estabelece 
definições e percentuais, com vistas a_ isentar 
do imposto de exportação produtos com 
substancial grau de elaboração. Orna vez esta
belecldos em lei complementar esses critérios 
se tomam insusceptiveis de alteração por lei 
ordinária, Surge, de outro lado, o problema 
prático de orientar os exportadores _sobre a 

_ área de incidência: Assim propomos que caiba 
aos Estados e Distrito Federal, através de De
creto do Poder Executivo Estadua1, Municipa1 
e do DistritO Federal, individualizar, obeded
-dos os critérios estabelecidos nesta Lei Com
plementar, para orientação desses contribuin
tes, os produtos industrializados semi~elabo
rados, cuja exportação não seria isento de tri
butos. Sendo o grau de elaboração industrial 
e a estrutura de custos fenómenos dinârn1cos, 
que podem variar de região para região, ou 
alterar-se no curso do tempo, deve-se ressaltar 
o direito do exPOrtador de demonstrar "que 
seu produto não se conceitua como semi-ela: 
borado, segundo os critérios da Lei Cbmple~ 
mentar. 

EMENDA N• 5- CAE 

Dlspositivo Emendado: a1ínea c do art. 1 ç 

Dê-se a alínea c do art. 1 ~. a seguinte reda:
ção' 

c) apresente, desde a primeira fase de sua 
industrialização, nível de agregação de custo 
máximo de até 50% ( cinqüenta por cento); 

JuStifiCaÇão 

O texto original apresenta uma comparação 
de -custos industriais com aliquotas tributárias. 

Como o pr6prio autor do projeto diz em 
sua justificação, "é fundamental a definição 
precisa dos objetivos da norma constitucional, 
sob pena de eqUívocos na indicação dos pro-
dutos". .. o-~ _ 

~sim sendo, sUgerimos a retirada da parte 
final do texto original, pois a utilização da com
paração proposta somente iria criar dificul~ 
dades para uma definição mais precisa _do 
que seriam produtos_ industrializados semi-e-
Jaborados. 

Com relação ao nÍvel máximo de agregação 
de custos, sugerimos o percentual de 50% , 
pois este s_e_coaduna com a política adotada -
pelo Governo Federal, ao longo do tempo, 

_de incremento às exportações de produtos 
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que tenham siginficativa agregação interna de 
valor, a qualquer titulo, como aliás já dispõe, 
há mais de 20 anos, o Decreto-Lei n9 406, 
de 31-12-68. - ~ 

Os dispositivos desse texto legal têm resul
tado, por decorrência do longo tempo de sua 
maturação e das judiciosas adequ~ões dos 
tribunais, na sistematização da carga tributária 
aplicável às exportações dos produtos indus
trializados brasileiros. 

A ser adotada a redação proposta, manter
se-á a sistemática atual de apoio às exporta
ções, sem queda da receita tnbutária dos Esta
dos e sem perturbação das condições compe
titivas no acirrado mercado internacional, on
de o País enfrenta sérios pi"oblemas de pene
tração. 

Sala das Comissões, 29 de Agosto de 1989. 
- Raimundo Lira, Presidente - Roberto 
Campos. Relator -José Agrfpíno, SaldanhéJ 
Derzi, Leopoldo Peres, Edison Lobão, Carlos 
de'Carfl Fernando Henrique - (Sem Voto), 
Mauricio Corréa, Dirceu Cameiro, Jorge Bor~ 
nhausen, João Calmon, Mauro Benevfdes. 

7EXTQ FINAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DE 

ASSUNTOS ECONÓ/1/COS 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
N• 163, DE 1989 

Define, na forma da iJJfnea a do Incis-O 
X do artígo 155. da Constituição Federlll. 
os produtos semi~elaborados que podem 
ser tributados pelos Estados e Distrito Fe
deral quando de sua exportação para o 
exterfor. 

O Congresso Nacional decreta: 
"Art. 19 Fica compreendido no campo de 

incidência do imposto sobre operações relati~ 
vas à circulação de mercadorias e sobre pres~ 
tação de serviços de transporte interestadual 
e intennunicipal e de comunicação, o produto 
industrializado "semie~laborado" destinado ao 
exterior que cumulativamente: 

a) resulte de produto primário sujeito ao 
imposto quando exportado in natura e desde 
que de origem animal, vegetal ou mineral, não 
sofra qualquer processo que lhe modifique 
a composição ou natureza química. 

b) não seja próprio para o consumo final, 
ou que para sua uti1ização nos fms a que se 
destina ainda dependa de operação comple
mentar de industria1ização. 
Dê~ se à alínea c do art. 1 <1, a seguinte reda~ 

ção' 
c) apresente, desde a primeira fase de sua 

industrialização, nível de agregação de custos 
máximo de até 50% (cinqüenta por centO); 

d) alcance preço em cuja composição as 
matérias-primas e produtos intermediários uti
lizados representam mais de 80% (oitenta por 
cento.) 

Parágrafo único. O _Poder Executivo esta~ 
dual ou do Distrito Federal indicará através 
de decreto os produtos semi-elaborados que, 
no respectivo Estado ou no Distrito Federal, 
se enquadrem nos conceitos desta lei, ressal
vado o direito do contnOuinte de demonstrar 

que seu produto não se conceitua como semi
elaborado, segundo critérios desta lei comple
mentar. 

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubUcação. 

Art. _3'1 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

SaJa das Comissões, 29 de agosto de 1989, 

PARECER N•170, de 1989 
'(Da Córil.issão de_Assuntos Económicos) 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 
169, de 1989-Complementar_ que "fixa 
as alíquotas máximas dos Impostos sobre 
vendas a varejo de combustíveis líquidos 
e gasosos e sobre serviços de CÍuaiquer 
natureza, de competência Municipal, nos 
termos do inciso I do § 4f' do artigo 156 
da Constituição Federai': 

Relator: Senador Roberto Campos 
Na forma regimental verri a exame da Co

missão de _Assuntos Económicos o Projeto 
de Lei do Senado que fixa as alíquotas máxi
mas âos impostos sobre vendas a varejo dé 
combustíveis líquidos·e gasosos e sobre servi
ços de qualquer natureza, de competência 
municipal, nos termos do inciso I do§ 49 do 
artigo 156 da Constituição Federal. 

A proposiçãO -é de ili.iciativa do ilustre Sena
dor F erriando Henrique CardOso que, aten
dendo a dispositivo da nova Constituição, fixa 
as alíquotas máXImas dos _citados tributos, pa
ra que os municípios não onerem os contri
buintes além do razoável, nem obstaculizem 
a execução da política de preços de derivados 
de petróleo e álcool. 

São estas as aliquotas propostas para o ISS: 
r -12% (doze por cento}, para jogos e di~ 

versões públicas; · 
ll- 3% (três por cento), para seiViços pres

tados sob a forma de trabalho pessoal do pró~ 
"prlo contribuinte, inclusive os prestados por 
advogados, engenheiros, arquitetos, agrôno
mos, urbanistas, economistas, dentistas, mé
dicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes so
ciais e demais profissionais liberais, ou não, 
no exercício profissional, mesmo que presta
dos por sociedades; 

lll-3% (três por cento), para execução 
material de projetes e obras de engenharia; 

IV- 6% (seis por cento}, para os demais 
serviÇos. -

Já para· o-rw são as seguintes: 
1-6% (seis por cento), para gasolina auto

motiva; 
ll-5% (cinco pof cento), para o álcool; 
111-1% (um por cento), para os demais 

combustíveis lfquidos e gasosos. 
Ao Justificá-las destaca o autor: 

"Na fucação dos tetas para as alíquotas 
do imposto sobre serviços, partiu-se do 
exame dos percentuais atualmente utili
zados e adotou-se o critério de não aherá
los muito afém desses percenbJa!s, tendo 
em vista que a ampliaç.ão da lista de servi· 
ços e tributos já significa criar importante 

fonte adicional de receita para os muni
cípios, mesmo mantido o atual nível de 
alíquotas. 

Com relação ao impOsto sobre vendas 
a varejo, a idéia norteado r a foi a de manter 
a aliquota- que o Governo federal vinha 
adotando para a tributação dos combus
tíveis e lubrificantes, visto que a mudança 
da base de cálculo _(preço no varejo e 
não o -preço de fábrica expurgado de par~ 
celas várias) só por si já assegura uma 
elevação significativa da carga tributária 
respectiva. Na inexistência de alíquota an
teder, adotou-se a utilizada para produto 
semelhante (caso do álcool em relaç-ão 
à gasolina.) Cabe ressaltar que esses pro
dutos tiveram a tributação federal, através 
do imposto único, substituída não só pelo 
imposto municipal de vendas a varejo 
mas também pelo ICM estadual. Dai não 
ser razoável a adoção de teto elevado para 
a incidência do in:tposto de vendas a vare
jo." 

O fortalecimento das receitas municipais é 
um imperativo dos novos tempos que vive 
o Brasil. 

Os limites máximos impostos ao município 
prevenirão evenbJais excessos na tributação 
local, deixando claro um âmbito de alcance 
para os impostos de competência do muni-
cípio. -

Entendemos que as alíquotas projetadas le
vam em conta a realidade brasileira, pois au
mentando~se a __ lista de serviços alcançados 
pela tributação municipal já ocorrerá aumento 
da arrecadação para aqueles êntes públicos. 

Ocorre que, do mesmo autor, tramita na 
Casa o PLS 161/89 --Complementar, tam
bém a mim distribuído para relatar, que define 
os serviços de qualquer natureza sujeitos ao 
imposto de competência dos municípios, pre
visto no inciso IV do artigo 156 da Consti~ 
tuição. 

Seria mais apropriado e prático que ambos 
os aspectos -listagem de serviço e alíquotas 
aplicáveis - figurassem no mesmo texto le-
gal. É o que me proponho a fazer través de 
emenda aditiva, quando relatar o PLS n9 
161/89-Complementar. 

Teria tratamento separado o imposto sobre 
·vendas de combustíveis a varejo, objeto do 
presente substitutivo: 

EMENDA N• I - CAE (Substitutivo) 

F!Xil as alíquotas máximas dos impos
tos sobre vendas a varejo de combustfveis 
líquidos e gasosos de competência muni
cipal, nos termos do inciso lU do art. 156 
da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta; 
Arl 1'1 As alíquotas máximas do imposto 

sobre vendas a varejo de combustívei_s líquidos 
e gasosos; de competências dos Municípios, 
não excederão de: 

1-3% (três por cento) para gasolina auto
motiva, álcool e óleo combustível; e 

II-1% (um por cento) para os demais 
combustíveis líquidos _e gasosos. 
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Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArtL _39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A manutenção da alíquota: máxima de 3%, 
cobrada atualmente pelos munidpios, visa a 
não onerar o c_ontribuinte, o qual, nos combus· 
tiveis líquidos do petróleo, já anda pagando 
elevados montante de tributos fiscais e parafis
cais, a saber: 

PISIPASEP - Leis Complementares n.,s 7 
e 8de 1970; 

ANSOOAL - DL-1940, de 1982; e 
ICMS- Art 155, inciso I, alínea b, da Cons

tituição Federal. 
A soma desses tributos já atinge hoje 

19,93% do preço de venda ao Có!':lsutnídor. 
Por outro lado, somos da opinião que o 

álcool deve ter alíquota igual à da gasolina, 
wna vez que já é notória a escassez desse 
produto e não seria lógico estimular a sua 
demanda através de tributos maiS favorecidos. 

O óleo combustível usado nas indústrias 
pode e deve ser onerado com uma tributação 
que permita aos MunicípioS uma melhor arre
cadação, visando ao c_onb:ole do melo am
biente, que normalmente é afetado pela quei
ma deste combustfvel. Acresce que na atual 
estrutura de 'preços-o-óleo combustível já é 
beneficiado enormemente, pois que seus pre
ços relativos se situam bem abaixo de média 
intemaclonal. 

Fina1mente, o pagamento em- duas faixas 
de aJíquotaS permitirá aos Municípios um me
lhor esquema operacional e privilegiará ape
nas aqueles combustíveis de marcante cunho 
social: o gás liquefeito, querosene e o chama
do gás de cozinha Estes gozarão da aliquota 
de apenas 1% (um por cento). 

Sala das Comissões, 29 de a.gosto de 1989. 
-Raimundo Lira, Presidente - Roberto 
Campos, Relator- Leopoldo Peres -Salda
nha Derzi -José Agrlpino -Mau_rfcio Corrêa 
-Carlos De'Carli- Femando Henrique (sem 
voto}, Dirceu Carneiro ;_ Jõrge Bomhausen 
-Joáo Calmon -Mauro Benevides - Edi
sonLobão. 

PAREC::ER N• 171, DE 1989 
(Da Comissão Dlretora) 

Redaçlio do vencido paat o tumo su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da C/Jmara n9 76, de 1988 
(n9 844188, na Casã de origem). 

A Comissão apresenta a redação do vencido 
para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 76, 
de 1988 (n~ 844/88, na Casa de origem), que 
altera dispositivo da Lei n"' 6.265, de 19 -de 
novembro de 1975, que dispõ_e sobre_o ensino 
no Exército. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de agos
to de 1989. - Divaldo Sunurgy. Presidente 
- Mendes Cana/e, Relator - Nabor Júnior, 
Antôni'o Luiz Maya 

NYEXO AO PARECER 
JY•lll, DE 1989 

_Altera dispositivo da Lei n9 6265, de 
19 de novembro de 1975. que dispõe 
sobre o ensino no Exército. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1• O art 2• da Lei n• 6265, de 19 

de novembro de 1975, que dispõe sobre o 
ensino no Exército, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 29 O Exército poderá ministrar, 
também, ensino destinado a habilitar can
didatos à matricula em suas escolé)s de 
preparação e pe formação de oficiais e -
ensino-assistencial, de conformidade 
com o disposto na regulamentação desta 
lei." 

Art 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
O Expediente: lido vai à publicação: 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo 
Sr. 19~Secretárlo. 

"São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 245, DE 1989 

fhiiOduz alteraç§o n8 Lei n" 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que institulu 
o Filiido de GBrantia do Tempo de Ser
viço-- FGTS. 

-O-Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 O caput do _art. 2°, do art. 39, do 

art 49 e do art 6~ da Lei n~ 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

--.. Art 29 -- Para os fins previstos nesta 
lei, todas as empresas sujeitas à CónSo
lídação das Leis do Trabalho (CL T) ficam 

-obrigadas a depositar, até o dia 15 (quin~ 
·-· .ze) do mês subseqüente, em cOnta ban

cária vinculada, a_ importância correspon
-dente a 8% (oito Por cento) da remune
ra~ pãga no mês de competência, a 
cada effipregaaõ, optante ou não, exclui
das as parcelas não mencionadas nos 
al1s. 457 e 458 da CLT. 

Art. 39 Os depósitos efetUados de 
acordo com o art 29 são sujeitos à corre
ç:áo monetária mensal na forma e pelos 
critérios adotados pelo Sistema F'mancei
ro de Habitação e capitalização dos juros 
segundo o disposto no art. 49, 

Art. 49 A caPitalização dos juros dos 
depósitos mensionado• no art. 29 far-se-á 
à taxa de 4% (quatro por cento) ao ano. 

Art. 69 Ocorrendo resCisão de con-
----trato de trabalho por parte da empresa, 

sem justa causa, ficará esta obrigada a 
pagar diretamente ao empregado optante 
os valores relativos aos depósitos refe
rentes ao mês da rescisão e ao imediata
m~ anterior,_que ainda não ho-uverem 
sido recolhido ao bancC? depositário, além 

da importância igual a 25% (vinte e cinco 
_ por cento) desses valores e do montante 

dos depósitos, da correção monetária e 
dos juros capitalizados na sua conta vin
culada, correspondentes ao período de 
trabalho na empresa." 

·-'"An. 2~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art: 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Quando da criaçã-o do FGTS o que se pre
tendia, basicamente, era que o empregado op~ 
tasse entre ser estável (ter C) garantia de perma
nência no emprego) ou ter vantagens finan
ceiras que, segundo alguns, eram apenas apa-
rentes. -· . . 

A Lei n9 5.107, de 17 de setembro de 1966, 
visou não apenas substituir o regime de estabi
lidade então'vigente na legislação trabalhista, 
mas também proporcionar um patrim.ônio 
crescente ao trabalhador, em razão do seu 
tempo de serviço e da remuneração por ele 
recebida. 

O que se tem verificado, entretanto, é o des
virtuamento Q05 objetivO$ i(l.iciais do FGTS, 
principalmente pela fonna em que são proces
sados os créditos das contribuições e dos ren
dimentos na conta vinculada do trabalhador. 

Os bancos se apropriando de ganhos eleva
dos sobre os depósitos recebidos, pois não 
remuneram os recursos à sua disposição, re
colhendo-os 30 dias após o encerramento do 
mês de competência, erribora já disponham, 
a tftulo de taxa de administração, de até 1% 
dos depósitos efetuados (art 13, § 49). 

Em conseqüência, a Caixa Econ6mlca Fe
deral deixa de arrecadar recursos para aplica
ção no financiamento de habitações e que 
são _utilizados pelos bancos para fazer especu
lação financeira, receb~ndo juros que são pa-
gos pelo próprio governo. _ 

Visando regularizar a situação, impedindo 
que os recursos do trabalhador sejam transfe
ridos para os bancos e os empresários, via 
mecanismo inflacionários, estamos propondo 
a redução do prazo do recolhimento das con
tribuições mensais; a correção monetária 
mensal sobre a conta vinculada e a capitali
zação dos juros dos depósitos à taxa de 4% 
ao ano. 

Pretente ainda o presente projeto de lei, via 
elevação da multa prevista nas despedidas 
imotivadas, reduzir a rotatividade da mão-de
obra que impede a profissionalização do traba
lhador e aumenta a deficiência do produto 
final, o que não é de interesse nem das empre
sas nem do Governo. · 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989. 
-Senador Mauricio Corrêa. 

LEGISLAçAO aTADA 

LEI N• 5.107 
DE 13 DE SE1EMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, e dá oútras providéncias. 

- -- - -- --- -...................................................................... ..-.. .............. . 
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Art. 29 Para os fins previstos nesta lei to
das as empresas sujeitas à Consolidaç~o das 
Leis do Trabalho (CLn ficam obrigadas a de
positar até o dia 30 (trinta) de cada mês, em 
conta bancâri_a vinculada, importância corres
pondente a 8% (oito por cento) d_a_ {eml!.ne
raç:ão paga no mês anterior, a cada empre
gado, optante ou não, excluídas fJS_ parcelas 
não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT. 

-V. súmula TST n" 63. 
Parágrafo único. As contas bancárias a 

que se refere este artigo $erão abertas em 
estabelecimento bancário escolhido pelo em
pregador, dentre os para tanto autorizados pe
Jo Banco- Central do Brasil, em nome do em
pregado .que houver optado pelo regime desta 
lei, ou em nome da empresa, mas em conta 
individualizada, com relação ao empregado 
não optante. 
-O Banco Central d_a_ República do Brasil, 

a que este artigo se referia,_ foi criado pela 
Lei n\> 4.595, de 31 d_e dezembro de 1964 
(D O 31- t2-1 964, retificada em 3-2-1965 ), 
passou a denominar~se Banco Central d_o B~a~ 
sii pelo Decreto~Lei n\> 278, de 28 de fevereLro 
de 1917 (DO 28-2-1967). 

Art. 3\> depósitos_ efetuados de acordo 
com o artigo 27 são sujeitos à correção mone
tária na forma e pelos critérios é)dotados pelo 
Sistema Financeiro de Habitação_ e capitali~ 
zarão juros segundo o disposto no arti~o ~9 

§ 19 A correção monetária e a capLtahza
ção dos juros correrão à c:;onta do fundo a 
que se refere o artigo 11. _ 

§ 29 O montante das contas vinculadas 
decorrentes desta le_i é garantido pelo Governo 
federal, podendo o Banco Central do Brasil 
instituir seguro especial para esse fim. 

Art. 49 A capitalização dos juros dos depó
sitos mencionados no art. 29 far-se-á à taxa 
de 3% (três por cento) ao ano. 

-Redação dada pela a Lei n\> 5.705, de 
21 de setembro de 1971 (DO 22-9-1971). 
................................ -........ ___ .. ___ _ 

Art. 6\> Ocorrendo rescisão do contrato 
de trabalho, por parte da empresa, sem justa 
causa, ficará esta obrigada a pagar direta~en
te ao empregado optante os valores relativo~ 
aos depósitos referentes ao mês da resdsã:Q 
e ao imediatamente anterior, que ainda não 
houver sido recolhido ao banco depositário, 
além da importância igual a 1 O% (dez por 
cento) desses valores e_do montante dos de
pósitos, da correção monetária e dos juros 
capitalizados na sua conta vinculada, corres
pondentes ao período de trabalho na empresa. 

§ 19 Qu~ndo ocorrer despedida por culpa 
recíproca ou força maior, reconhecidas pela 
Justiça do TrabaJho, o percentual de que trata 
este artigo será de 5% (cinco por cento), obri
gada a empresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

§ 29 As importâncias de que trata este arti~ 
go deverão constar do recibo de quitação de 
rescisão do contrato de trabalho, observado 
o disposto nos parágrafos do artigo 477 da 
CLT, e eximirão a empresa exclusivamente 
Q~,Janto aos valores discriminados. 

- Redação desse artigo dada pelo Decre
to-Lei no 1.432, de 5 cje dezembro de 1975 
(DO 5-12-1975). 

----AComissão de AssUntos Econômicos 
- Compet~nCia Terminativa 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 246, DE 1989 

_ Isenta o serviço de radioamador do pa
giJmeniD da taxa de fiscalização, criada 
pela Lei n" 5.070. de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Aca Isento o serviço de radioama

dor da 'íaxa de FiscaJização das Telecomuni
cações", criada pela Lei n9 5.070, de 7 de 
julho de 1966. 

§ 19 A isenção de que trata este artigo 
não tem efeito retroativo. 

§ 2Q A presente isenção não exime o s_ervi
çode radioamador da competente ftSCalização 
por parte do Poder Público. -

Art. 2~.- ~ESta lei entra-em vigor na data de 
SIJa publicação._ 

Art. 39 Revogam-se as disposições en 
contrário. 

-- ~--- Justificação 

A criação do Fundo de Fiscalização das Te
lecomunicações - Fistel, pela Lei n9 5.070, 
de 7 de julho de 19_66, e disciplinado pelo 
Decreto n9 92202, de 1985, tem por finalidade 
prover recursos para as despesas a serem fei
tas pelo Governo Federal, na execução da fis
calização dos serviços de telecomunicações, 
bem como desenvolver os meios e aperfeiçoar 

-a técnica necessária a essa execução. Dessa_ 
forma, conforme prescreve o Decreto n9 

92.202, as taxas de fiscalização - de instala
ção e de funcionamento -:--- incidem com 
maior ou menor peso sobre as_concessfoná
rias e permisslonárias de diversos serviços que 
se_ utilizam de cabos e ondas eletromagné
ti.cas, cujo monopólio pertence ao Estado. 

Uma caracteristica comum a todas essas 
concessionárias e permissionárias é o fato de 
fazerem uso comercial daqueles canais, à ex
ceção das empresas do próprio Estado e do 
selViço de radioamador. Esta úJtima atividade, 
por seu turno, caracteriza-se como um hobby 
, não tendo, portanto, fins lucrativos; e é, tam
'bém, reconhecidamente um serviço-de utilida
de pública. De fato, são inúmeras as_ ocorrên
cias de valiosos awálios prestados por essa 
classe às autoridades, em momentos de cala
midade pública. 

Por isso tudo, entende~s_e como injusta e 
desestimuladora a cobrança de taxa do FLStel 
ao serviço de radioamador. É nossa esperança 
que este Projeto encontre eco nas Casas do 
Con9'resso Nacional, no sentido de se fazer 
justiça a essa laboriosa classe de cidadãos. 

Sala das Sessões, 30 de agqsto de 1989. 
-Senador Nelson Wedekin. 

À Comlss§o de Assuntos Económicos 
--~_Çompetlincia Terminativa 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
Os projetes que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos à Comissão compe
tente. 

O SR. PRÊSIDENTE (Mendes Cânille)
Sobre a mesa, comunicações que serão lidos 
pelo Sr. 19 Secretário. · 

São lidas as seguintes 

Brasília! 28 de agosto de 1 ~89 

Senhor Presidente: 
De conformidade com a· disposto no art 

do Regimento Interno, venho solicitar a 
Vossa Excelência que na representação do 
Bloco Parlamentar dos Pequenos Partidos, se
ja procedida a substituição do Senador Affon
so Camargo pelo Senador Gomes CarvaJho, 
nas seguintes Comissões: 

-Comissão de Assuntos Econômicos; 
-Comissão de Educação; 
__:.Comissão de Assuntos Sociais; 
-Comissão de FlSCalização e Controle. 
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 

os meus protestos de estima e apreço. 
COrdialmeOte, - Senador _Carlos Alberto, 

Coordenador dos Pequenos Partidos. 

Brasília, 30 de agostO de "1989 

Senhor Presidente~ 
Na qualidade de Coordenador do Bloco Par

lamentar dos Pequenos Partidos, tenho a satis
fação de solicitar de Vossa Excelência-~~ I?~vi
dêndas necessállas para que o Senador Afon
so Sancho seja incluído, como suplente, na 
Comissão de Assuntos Eco_nômicosr 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência meus protestos de estima 
e consideração. - Senador Carfqs A/berto,_ 
Uderança do PTB. 

Brasília, 30 de agosto de 1989. 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa _E;,c:celên_ci?! __ a_ s!.lb..sti_t\lisão 

do Senador Carlos D'carfi pelo Senador Go
mes Carvalho na Coro~o-Parlamentar _Mista 
destinada à elaborar o projeto de Código de 
Defesa do COnsumidor. 

Aproveito a oportunidade para reafirmar 
meus protestos de estima e distintp apreço, 
-Senador Carlos AIP~o,Çoprdenador dos .. 
Pequenos Partidos. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
De acordo com as comunicações que acabam 
de ser lidas, serão feitas as substituições solici-
tadas. . . ·- __ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretárfo. " 

É lido o seguinte~ 

REQaERIMENTO N• 450, DE 1989 

Senhor Presidente: 
Nos termos do a_rt. 216 do Regirnentqlnter

no, requeiro a essa Presidência obter inforl_lla
ções junto ao Ministério da Agricultura sobr~: 
- -1. A situação irregular mantida pelo Incra, 
órgão subordinado a esse .f'linistério, q~~to _ 
aos Titules da Dívida Agrâria (IDAs) errutidos 
anteriormente ao mês de março de 19_88. Eles 
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não estão sendo pagos, não estão sendo corri
gidos, não podem ser utilizados para liquida
ção de parte de dívida junto ao mesmo órgão 
e não estão sendo aceitos para garantir sua 
execução judicial. Tal situação contraria até 
mesmo manifestação do PresJdente da Repú
blica que já se declarou favorável ao paga
mento e/ou correção dos mesmos e desobe-
dece parecer da Consultoria Geral da Repú
blica SR 45/87 publicado no Diário Oficial 
de 19/12/88- pág.: 24699 e seguintes. Enfa
tizo ainda que nenhuma norma jurídica poste
rior desautoriza o tratamento legalmente apli
cável aos TOAs. 

2. Quais as medidas que estão sendo to
madas para resOlver? 

3. Quando será regularizada a situaçi3:o? 
Sala das Sessões, 30 de agostO de 1989. 

-Senador Dirceu Cam~ltb. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
O requerímento que ai:::aba de ser lido vai ao 
exame da Mesa. Sobre a mes;~, comunicaç!o 
que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

I:. lida a seguinte. _ 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a VoSsa Exce

lência, à vista do disposto no art. 79 do Regi
mento Interno, que, assumindo o exerdcio da 
representação do Estado do Paraná em substi
tuição ao Senhor Senador José Richa adotarei 
o nome parlamentar abaixo consignado e inte
grarei a bancada do PSDB. 

Atenciosas saudações, -Silvio Name. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
A comunicação que acaba de ser lida vai à 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
A pedido do primeiro signatário do Requeri
mento n9 398, de 1989, Senador Severo Go
mes, esta presidência, ouvidas as lideranças 
e não havendo objeção do Plenário, transferirá 
a homenagem ao Bicentenário da Declaração 
dos Direitos do Homem e do cidação, que 
se realizaria no dia 5 _de setembro próximo, 
para o dia 13 do mesmo mês.. _ . 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Go
mes Carvalho. 

OSR.GOMESCARVALHO(-PR.Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem- revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
assunto que desejo trazer a esta Casa, nesta 
sessão, se não é dos mais simpáticos; pare
ce-me ser da maior importânCia Para o País. 

Tenho acompanhado, ao longo dos anos, 
os trabalhos do Congresso NadOnal, quer da 
Câmara dos Deputados Ou da- Câinara Alta. 
Há pouco ainda falava com o nobre Senador 
Jarbas Passarinho, a quem tenho profunda 
admiração e respeito, da Câmara Alta dos idos 
de 1979, quando aqui discUtíamos e oUviam os 
as discussões de uma lei que transformou a 
minha categoria, naquela época meros coM 
mercia.ntes, em categoria econômii:-a. Não só 
aprendi a respeitar e admirar neSta Casa o 
nobre Senador Jarbas Passarinho, como tan-

tas outras figuras ilustres, como Marcos Freire, 
Petrônio Portella, Paulo Brossard e muitos ou
tros. Aprendi, igualmente, a admirar e respeitar 
o trabalho anônimo do corpo funcionaJ desta 
Casa, que, de forma si!Emciosa, perrrilte o de
senvolvimento normal de sua atividades. 

Acompanhei, igualmente, o peftodo discri
cionário vivido no Brasi~ quando o Congresso 
Nacional perdeu uma boa parcela dos seus 
poderes. Lembro-me perfeitamente das difi
culdades que os Congressistas tinham espe
cialmente nos assuntos ligados ao Palácio do 
Planalto. Lembro-me também que a classe 
política, àquela época, ficou quase que total
mente nula, despretigiada nos seus atos, a 
tal ponto que houve o fechamento do Con· 
gresso. Dessa mesma classe política, alguns 
permanecem militando nesta Casa ao -lado 
de outros chegados mais recentemente,-como 
é o meu caso. Esses Parlamentares lutaram 
muito Para restabelecer os poderes e, mais 
do que os poderes, as responsabilidades do 
Congress_o Naçional. 

mitir que isso ocorra. Tenho certeza de que 
este assunto é da maior importância. 

Vamos ter a Lei de Meios para votar nos 
próximos dias, no mês de ourupro. Não podeM 
mos permitir que as estradas brasileiras conti
nuem deteriorando-se porque a Constituição 
acabou com o Fundo Rodoviário Nacional, 
mas criou o outro selo, e não fomos capazes 
em tempo hábil, de fazer uma lei complemen· 
tar justa, adequada. Quem paga o prejuízo? 
Ninguém responde. Se o Congresso Nacional, 
c.om todas as suas prerrogativas, quer ser res
peitado como tal, sem dúvida alguma deverá 
trabalhar e muito. 

Tendo aqui o compêndio das leis a serem 
elaboradas. Se trabalharmos duro, com afinM 
co, até o final desta Legi~latura, por certo não 
teremos completado todo o elenco de leis. 
- Ontem mesmo, nesta Casa. e não quero 

-~ntrar no ·mérito, não conseguimos quorum 
para wn assunto da maior importância para 
o País. Somos devedores, sim, mas devemos 
honrar os no~C?S compromissos. Não obtive
mos quorum 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me 
V. Ex!' um aparte, riobre Senador Gomes Car· 
valho? 

O tempo passou e veio a nova fase dos 
ares democráticos a Aliança Democrática, Dr. 
Tancredo e outros tantQ$, entre os quais me 
incluo, que cruzaram os céus do País pregan
do a democracia.. Se este Governo não conse
guiu grandes avanços no campo econômico, 
devemos reconhecer que tivemos sensíveis O SR. GOMES CARVALHO - CoJ)l a 
avanços rio plano político. Elegemos os Verea- maior alegria. 
dores, os Prefeitos. os Governadores, os Depu- O Sr. Jarbas Passarinho - Ouço V._ EX' 
tados e OS Sé-nadares e vamos eleger agora, regozijado e chego até a me permitir fazer 
üvre e deinocraticamente, o Presidente da Re- um tipo de intervenção Jocasa. Se o Senador 
pública. Affonso Camargo fosse eleito Presidente, gos-

Fala-se também tanto inclusive nesta Casa, taria de vê-lo aqui, a V. Ex!', não apenas neste 
do descrédito da classe política. Tenho ouvido resto de ano legislativo, porque a sua chegada 
igualmente nos corredores do Congresso Na- mostra, em primeiro lugar, uma contribuição 
clonai, e a imprensa também coloca de forma ao que chamo aqui de reduto dos assíduos 
sub1, a respeito do recesso branco que se pre- e freqüentes. Há um reduto que, infelizmente, 
tende instaurar no próximo mês. De pronto, tem sido minoritário. Em segundo, vejo a de-
rebelo-me contra isso, porque, se a Consti- senvoltwa com que está estreando nesta tribu-
tuinte devolveu os poderes a esta Casa e ao na - ontem, ainda quando saudava o seu 
Congresso Nadonal, também lhes legou inú- novo Companheiro do Paraná; e, hoje, tratan-
meras responSabilidades. do de wn assunto que merece a nossa medita-

Nos poucos dias em que aqui estOu como çào, porque, é verdade que, durante 20 meses, 
Parlamentar~ já aprendi a conviver com meus para o trabaJho _da Constituição, praticamente 
Pares e a _respeitá-los, aqueles q_ue assidua- não tivemos nenhum tipo de descanso intelec-
mente estão no Plenário desta Casa e_ nas Co- tual, pois o recesso de julho de 1987 não foi 
missões, discutindo as questões naclonals. concedido, o recesso norma] de fim de ano, 

Tivemos um recesso -no mês de julho. ~e 1987 para 1988, também não. Então, se 
Promulgada a Constituição, ficaram as leis tudo isso é verdade e nos castigou bastante, 

complementares para ser elaboradas, para também é verdade que não podemos usar 
que ·o País volte à normalidade jUrídiCa e insti- esse tipo de artificio de, em pleno trabalho 
tucional; miiiS do que isto, para que as reis riormal, faltar quorom para deliberações. E 
sejam votadas e o País possa caminhar. a titulo de dizer, como se disse no passado; 

Não posso entender que se ou_se falar em que os Congressistas precisavam engajar-se 
recesso branco quando as responsabilidades na campanha dos prefeitos. agora, então, porM 
aí estão. Predsamos, isto sim -'e não estou que é uma campanha para Presidente da Re-
preocupado, porque a minha passagem aqui pública, sairá todo o Congresso da sua ativi-
é de interinidade, ficarei até o fmal deSta Legis- da de normal para acompanhar a campanha 
latura ....:. mas precisamos, sim, é do cumpri- eleitoral. Acho que V. Ex:" tem inteira razão. 
menta, na plenitude, dos poderes, do exercício Temos sido mal julgados, mas temos _sido 
daquilo que ê _ _respo~_~abilidad~_ de cada um. juJgados, também, com justiça, na medida em 
Se muitas vezes a classe política é desacre- que damos os instrumentos e Os elementos 
ditada, ela, em parte, ou, muitas vezes, total- para o mau julgamento. Acho que entráva
mente, é responsável por isso mesmo. E os mos, ainda no recesso constiticional de julho, 
políticos responsáveis que aqui estão, que aqui e já se falava em recesso branco em agosto. 
comparecem, que aqui trabalham junto com Lembro-me que o nobre Senador Nelson Car
o corpo funcional da Casa, não podem per- _ neiro, o nosso Presidente, se insurgiu contra 
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isso e deu logo uma dedaraçáo de que não 
aceitava absolutamente. Depots - quer-me 
parecer - houve um tipo de entendimento, 
levando a consenso de que, quando chegasse 
o mês de o_utubro, pelo menos- seria o mês 
que antecederia as eleições presidenciais -
se permitiria esse recesso. Estou com V. Br 
Acho que a participação dos Srs. Deputados 
e Senadores na campanha eleitoral pode fa
zer-se sem prejuízo fundamental disto que já 
se chama aí- um pouco de maneira cômica 
- de semana parlamentar. Semana inglesa 
é uma coisa e semana parlamentar é a terça
feira, a partir da tarde, quarta-feira, integral 
e quinta-feira pela manhã. Se estivéssemos, 
pelo menos, trabalhando às terças, quarta e 
quintas-feiras, em tempo íntegra! - nos três 
dias-, poderíamos fazer com que as pessoas 
que estão participando de campanha, tives
sem mais 4 dias, em cada 7 dias da semana 
à sua disposição, para acompanhar os seus 
candidatos. Acho que o que V. Ext falou é 
uma exortação para que cumpramos o nosso 
dever ... 

O SR. GOMES CARVALHO - Exala
mente. 

O Sr. Jarbas Passarinho - ... e eu lhe 
dou parabéns por i.sb?· 

O SR. GOMES CARVALHO - Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, o seu aparte, sem 
dúvida alguma, enriquece o meu racioCínio 
e agradeço a V. Ex' 

Como bem dizia V. E:xf, esta eleição é uma 
eleiçao solteira, é uma eleição diferente, é uma 
eleição na qual não teremos -comícios, não 
teremos cabos eleitorais; essa eleição, sem 
dúvida alguma, será decidida na mídia eletrô
nica. Por isso, esse pretexto também não me 
convence. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
~um aparte? 

O SR. GOMES CARVALHO- Ouço V. 
~ com muito prazer. 

O Sr. Afonso Sancho - A exemplo do 
meu'UdetJarbas Passarinho, estou de acordo 
com V. Ex' em grau, número e -gênero, como 
diria o nosso saudoso Lott porque não se en
tende que os nossos Parlamentares, os nossos 
Congressistas, num momento como este; 
queiram criar superférias, porque, se neste ano 
teremos uma eleição, como V. Ex' acabou de 
dizer, solteira e já se pensa em recesso, ima
gine no ano que vem, o recesso deverá come
çar logo em janeiro, ninguém virá aqui. Agora 
pergunto: como vai ficar esta Casa perante 
a opinião. pública? Porque uma -instituição só -
se acaba de dentro para fora, nunca se acaba 
de fora para dentro. Certas cabeças, com pou
co pensamento, estão trombeteando por aí 
no sentido de conseguir esse novo recesso 
e não estão pensando no Poder que com; -
põem, porque, se estivessem, não po_deriam 
lançar essa idéia. Como bem disse o Senador 
Jarbas Passarinho, po~eria ser feito um acor
do de cavalheiros, para que se trabalhasse ter~ 
ça, quarta e quinta, e ficassem segunda e sexta 
da semana livres para se fazer política, mas. 

não se pensar, pura e simplesmente, em re
cesso, porque na realidade, nao vão todos. 
O pior é que não vão todos; só vai uma parte, 
aqueles que moram em Brasília não têm ne
cessidade de recesso. 56 falta o complemento 
dos que estão fora, que se estão abstraindo 
de que _este Poder precisa fazer essas leis a 
que V. Ex• se referiu._ Sabemos que, à época 
da Constituinte quando havia qualquer proble
ma, se dizia:- Deixe para a lei complementar! 
Esta era desculpa. Dentro desse princípio é 
que há aproximadamente quatrocentas leis 
para serem feitas. E quantas fizemos até ago
ra? Nem 5% delas! Entendo que o assunto 
que V. Ex- está levantando é muito sério e 
precisa, realmente, ser levado e tomado na 
devida consideração. Hoje- parace-me o jor
nal O Globo já noticiou os fatos sobre a revolta 
de V. Ex", que é íntima, porque V. Ex!' se referiu, 
com muita precisão, ao que aconteceu ontem 
aqui. É uma tristeza! Om assunto tão sério 
como aquele e ficarmos procurando "sexo 
dos anjos", para se protelar a aprovação de 
uma mensagem do Presidente, causando-se, 
com isso, um prejuízo à Nação de 5 milhões 
o-me com wn funcionário do Banco do Brasil; 
não foi propriamente um erro daqui, foi um 
erro Já de fora. Então, fica-se apegando a essas 
ffiigr~mas e o País é que vai sofrendo com 
tudo isso. Nobre Senador Gomes Carvalho, 
V. Ex' merece parabéns. Conte também com 
um s_oldado para continuar essa luta, para que 
possamos realmente nos reunir, pelo menos 
três dias por semana, a fim de darmos conti
nuidade ao estudo e à aprovação das leis que 
nos estão esperando. 

OSR. GOMES CARVAUiO-Obrigado 
pelo aparte. 

O Sr. Melra Alho - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. GOMES CARVALHO - Ouço. 
com P.razer, o ap~rte de V. EX"-

0 Sr. Melra Fllho - Ainda há pouco o 
ilustre Senador Jarbas Passarinho louvava a 
deSe_nvoltura de V. EX' Louvo a sua postura. 
A _Naç~o brasileira predsa _imensamente do 
nosso trabalho. A Nação não poder parar, por
que há wna necessidade tremenda das nossas 
providêndas. Sou inuito rápido em minhas 
intervenções. Sou homen habituado ao scrípt, 
ao texto rápido, devido ao fato de não poder
mos perder térnpo. Se esse recesso parlamen
tar vier, será um recessO para larnen~r. 

OSR. GOMES CARVALHO-Agradeço 
ao ilustre senador por Brasília, a quem aprendi 
admirar ao longo destes anos. 

Sem dóvida alguma, nestes poucos dias 
que aquT estou, já me habituei a ver os assí
duos. E evidente que um companheiro ou ou
tra tanto na Câmara, como no_Senado, vez 
por outra deverá estar ausente. Está mUito 
claro que a Constituinte frustrou a gl-ande Na
ção braSileira. E nãõ podemos fiu.stfá-la mais 
uma vei Pela falta das leis complementares. 
Além dQ mais, preocupa-me a instituição, por
que, na inedida em que a instituição desaba, 
desabamos junto. 

A sociedade brasileira es_tá contra isso~ con
tra esse estado de coisas. Tenho certeza de 
que esta Casa, com todas as suas tradições, 
as mals caras, por certo haverá de reagir. Te
nho certeza. Por isSo, ousei trazer ... 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. GOMES CARVAUiO- Com o 
maior prazer. 

O Sr. Divaldo Suruagy - V. Exl' acaba 
de colocar um desses paradoxos da política, 
quando afirmou, com razão, que a Assembléia 
Nacional Constituinte havia desgastado a clas
se política brasileira, ao contrárfo de dignifi
cá-la. Por que o paradoxo? A Assembléia Na
cional Constituinte, que elaborou a oitava 
Constituição brasileira, indubitavelmente foi a 
mais democrática da História do País, por que 
permitiu que todos_ os s_egmentos da soei~ 
dade interferissem e influenciassem as deci
sões que foram tomadas naquele colegiado. 
E por que esse desgaste, quando" aquele cole
giado d_everia ter tido os seus trabalhos ressal
tados? E que nâci houve nenhum grupo com 
força suficiente para dominar o colegiado. As 
decisões tinham que ser negociadas, no bom 
sentido do termo, as decisões tinham que ser 
frutos de Composição. E Cada composição 
que era feita pelas lideranças e pelo colegiado 
contrariava os interesses das forças que ha
viam conduzido o parlamentar a ou b para 
a Assembléia Nacional Constituinte. É à me
dida em que ele cedia para fazer um acordo, 
ele cOntrariava a base eleitoral que o havia 
conduzido para aquele Assembléia. E, à me
dida que ele contrariava, ele desgostava as 
forças que o haviam Conduzido- para o Con
gresso Nacional. Então, surgiu o paradoxo. 
A Constituição mais democrática da História 
do Br<tSil é a mais desgastada, exatamente 
porque ela foi fruto da várias composições. 
E à medida em que cada parlamentar e que 
cada lfder fazi~ _as composições, ele contra
riava os interesses ou a orientação daquele 
colégio eleitoral que o havia conduzido à As
sembléia Naciorial Constituinte. V. Ex!' tem ra
zão quando defende a tese de que jamais po
deremos concordar com esse recesso branco. 
Mesmo por que este Congresso já viveu quan
tas eleições para Presidente da RepóbUca? 
Mais apaixonante do que uma eleição presi
dencial são as eleições estaduais e as eleições 
municipais? Sabemos que a eleição locãl tem 
muito mais força, apaixona mais do que a 
eleição estadual e muito mais do que a nacio
nal. Então, entendo que este Congresso pode 
muito bem conviver com os objetivos maiores 
da sua razão de existir, que é a elaboração 
das leis para complementar todo aquele trabaM 
lho elaborado pela Assembléia Nacional Cons
tituinte e, ao mesmo tempo, faier com Que 
os seus integrantes, que são políticos pela sua 
própria natureza de ser, participem também 
do processe> eleitoral. ó bom senso vai pnido
minar, sem uma decisão legal da Casa, para 
o recesso branco. V. Ex!' traz um dos assuntos 
mais importantes, que está apaixonando a opi
nião pública brasileira, o que mais uma vez, 
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destaca o seu talento, a sua sensibilidade polí
tica, e ao mesmo tempo, dignifica o Estado 
do Paraná, que em boa hora o conduziu a 
esta Casa. 

OSR. GOMESCARVAUIO-Agradeço 
ao Senadof Divaldo Sun.iagy o aparte, cjue 
enriquece igualmente o meu raciocínio. 

Quero, ao fmallzar, Si'. Piesidente e Srs. Se
nadores, agradecer a boa acolhida que recebi 
de V. EX" 

Tenho certeza que deverá de prevalecer, 
sem dúvida alguma, no selo desta Casa, o 
espírito de trabalho, de justiça e de respeito 
à sociedade brasileira. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
Concedo a palavra ao nobre Senador Irapuan 
Costa Júnior, como Uder do PMDB. 

S. Ex" terá 5 minutos, de acordo com o 
Regimento Interno. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR 
(PMDB - GO. Corn·o Uder, pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no domingo 
passado, à noite, depare~-me com uma- repor
tagem publicada na revista /stoé I Senhor, em 
circulação naquele dia, sob o título: "Os Ca
runchos da supersafra". 

Essa reportagem me foi três vezes amarga: 
em primeiro lugar, pelos fatos em si ali regis
trados, extremamente sêr[os, graves, desagra
dáveis e_ desabonadores para o setor público 
deste Pais, fatos a merecerem -üma Investi-:. 
gação profunda; e em segundo e em terceiro 
lugares, pelo envolvimento indevido dos no
mes de minha mu1her, Deputada Lúcia Vânia 
Abrão Costa, e do meu próprio; ela, como 
armazenadora, citada na reportagem; e eu, ali 
citado como pertencente ao grupo político do 
Ministro da Agricultura. Duas inverdades totais 
que me apresso a demonstrar para os meus 
Colegas do Senado. 

Imediatamente dirigi um telex aos repór
teres, no seguinte teor: 

Com relação à reportagem "Carun
chos na supersafra" (lstoé I Senhor n~ 
1.041 ), gostaria de comentar: 

Meus aplausos à revista por ter a cora
gem de vir a público com tão contun
dente artigo de combate à corrupção; 

2) O envolvimento do nome de minha 
mulher, Deputada Lúcia Vânia Abrão 
Costa e do meu próprio, ila matéiia, são · 
indevidos. Senão vejamoS: 

a) Minha mulher jamais exerceu qual
quer atiVidade ligada à armazenagem ou 
outra atividade comercial ou industrial. 
Sua atividade, em tempo integral é cum:. 
prir com eficiência e dedicação seu man
dato de Deputada Federal. Os repórteres, 
presun\o eu, a confundiram com uma 
quase homónima parenta, esta sim, ar
mazenadora (e apolítica). Na pressa talvez 
de trazer a público fatos graves, comew 
teram erro e causaram prejuízo a pessoa 
totalmente, ausente da questão, o que po~ 
de até ser explicável, mas merece ser cor
rigido em toda extensão, e urgentemente, 
em nome mesmo da consciência profis-

sional dos repórteres e da revista, além, 
é claro, da justiça. 

b) Não pertenço a grupo político, nem 
de meu cunhado, Senador Moisés Abrão, 
meu adversário nas eleiçóes senatoriais 
passadas em Goiás, em que fui eleitO, 
e nem do Ministro lris Rezende. O Sena
dor Moisés Abrão pertence a outro partido 
que não o meu e reside e milita no Estado 
do Tocantins, por onde se elegeu. Diverw 
gimos politicamente, e nunca tivemos 
qualquer proximidade comercial. Quanto 
ao Ministr_o Ú'is Rezende, estranho que não 
saibam os repórteres de nossas divergên
cias, que tão evidentes ficaram quando 
da última convenção nacional do PMDB. 
Não tenho, de há muito, qualquer afini
dade política com o Ministro. Mantenho 

- enorme distância dos órgãos ligados ao 
seu Ministério. 

· 3) Ao mesn1.9 tempo em que julgo 
graves as denúncias da revista, merece-
dores da mais profunda apuração e puniw 
ção aos culpados, e me col_oco à dispo
sição dos repórteres, que nunca me pro
curaram para outros esclarecimentos, 
agua"rdo que sejam feitos ds Í'eparos ·refe
rentes ao total alheamento de minha mu
lher e meu quanto _a esta questão, que 
me parece, pelos dados publicados, ex
tremamente avessa_ à nossa crença de 

--respe1roaca"L!sª-p_9blica, de condenação 
ao aproveitamento e de necesSidade de 
_exemplar punição a quem de direito. Ter
mino opinando que a matéria, se baseada 

-apenas em fatos verdadeiros, terá muito 
mais alcance, sendo portanto muito mais 
benéfica para o Brasil. 

Atenciosas saudações - Jrapuan Co,s..
ta Júnior, Senador. 

Gostaria de ler também, para qUe ficasse 
bem claro para os Colegas, uma declaração 
da Companhia Brasileira de Armazenamento 
- -Cibrazém, que me foi remetida a pedido, 
que diz o seguinte: 

Ateridendo solicitação de V. Ex', infor
mamos que a _ilustre Deputada Lúcia Vâ
nia Abrão COsta não tem nem teve, ein 
qUaJQUer época, qUalquer tipo de transa
ção comercial com esta Empresa. 

Do mesmo modo, _o no!l"!e. da Depu
tada Lúcia Vâriia Abrãõ Costa não consta 
como -proprietária de quãlqúer einpresa 
armazenadora no Cadastro Nacional de 

- -----Unidades Armazenadoras. -
Renovamos nosso protestos de estima 

e consideração. 
Cordialmente -JOe/ António de Antú

jo. 

Trago- estes- esclarecimentos aos Colegas, 
uma vez que se trata de reportagem publicada 
numa revista de grande cirçu1ação, a qual en
volve indevid~mente o meu nome, que tenta 
atingir a minha honradez e a de minha Esposa, 
colocandoMnos como pessoas envolvidas em 
transações menos r-espeitáveis com órgãos do 
Poder Público_. _ 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
Ex" um aparte, nobre Senador lrapuam Costa 
Júnior? 

O SR. IRAP<IAN COSTA JÚNIOR -
Pois não. Ouço, com muita atenção, o aparte 
do nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- O lamentá~!, 
nobre Senador lrapuan Costa Júnior, é que, 
depois de uma tentativa dessas de enxovalhar 
o nome de um homem público de respeito,· 
como ê o de V. Ex', a revista não vai dar o 
mesmo destaque com que o fez ao publicar 
a matéria. Talvez, na seÇão de cartas recebi
das. publique que V. EX' protestou. É profUn
~mente lamentável que ta] ocorra na impren
sa brasJleira. Muitas vezes_ se tentam, eu dígo 
se tenta porque um homem de bem não é 
enxovalhado, pode aconte_c_er _uma_ tentativa; 
e eu digo isso_ de cátedra, porque sou jornalista 
há mais de 30 anos, e no meu jomaJ não 
permito _esse_comportamento; eu boto até jor
nalista para fora, se ele praticar uma indigni· 
dade contra uma pessoa só porque ouviu 
falar. Senador frapuan Costa júnior, estou soli
dário com V. Ex" e lamento que ainda se faÇa 
jornalismo atr~vés de telefone ou através de 
informações infundadas, como foi este caso. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -
Agradeço muito a V. Ex" E esclareço mais. 
Assim que foi recebido o telex, a jornalista 
teve até a gentileza de me telefonar, e, nesse 
momento, perguntei-lhe por que razão havia 
feito aquela afirmação tão categórica naquela 
reportagem, sem ao menos um contato, quer 
com minha mulher quer comigo próprio. Dis
se-me ela que o_bteve na Cibrazem a inform-a
ção desse nome. Disse-me também que publi
caria o telex que eu havia enviado à revista: 

- Deixo bem claro para todos os meus Cole
gas _que ao longo de minha vida pública, que, 
aliás a comecei como diretor de empresa de 
energia elêtrica, passando por Prefeitura, Go-
verno do Estadp, Deputado Federal e, agóra, 
Senador, tenho~me pautado por alguns princi
pias; um deles é a total separação entre as 
minhas atividades profiSSionais, empresariais 
e as atividades políticas. 

O Sr. Ronan Tito _;... Permite V. f:x!' um 
aparte? 

O SR. IRAP<1AN COSTA JÚNIOR -
Ouço o aparte- do nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador lra
puan Costa Júnior, pedi o aparte para solidariM 
zar-me com V. E:xf e testemunhar aqui, neste 
plenário, para os Anais desta Casa, O colnpor
tamento sempre _digno que V. Ex' tem tido 
no Senado Federal,_e.que V.Ex" hOnra a nossa 
Bancada; sinto-me honrado também de poder 
dizer que sou seu Colega. SomOs solidários 
com V. & neste_ esdarecimento que· faz. e 
espero, também; que a revista - que é uma 
revista séria-publique, com o mesmO desta~ 
que, o desmentido da nota. 

O SR. IRAPUAN COSTA JúNIOR
Múito obrigado, nobre Senador Ronan Tito. 
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O Sr. Jaibas Passarinho - Permite V. 
~um aparte? 

O SR. IRAPllAI'I COSTA JÚNIOR -
Ouço o aparte do nobre Senador Jarbas Pas
sarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Como V. Ex" 
está fazendo questão de dar uma explicação 
aos seus Pares. acho que devemos também 
fazer sentir-lhe a reação que temos a partir 
de ouvir-lhe as palavras que V. Ex!' está profe
rindo. Eu diria, corilo meu eminente Compa
nheiro e Colega Senador Afonso Sancho, que 
a imagem que V. ~ tem não será natural
mente destruída e muito menos do que des
truida, não será alcançada, no momento em 
que uma leviandade se pratica ou se praticou 
na imprensa, nessa revista à que V. ~ se 
refere. Eu tenho as mesmas dúvidas do Sena
dor Afonso Sancho_ em relação à posssibli
dade da pubffcação ser no mesmo nível, com 
a mesma ênfase com que é feita a denúncia.; 
isto nós sabemos. Além do mais, sabemos 
também, que, de um modo geral, acontece 
um fato curioso, que é de uma regra empfrica, 
não pode ser destruído, que a grande maioria 
dos que lêem a acusação não lêem o desmen
tido. Isto também se sabe. Mas há coisa de. 
que eu me lembrava à proporção que V. Ex" 
falava, que não são só caracterizadas na. im
prensa, elas são entre nós também. Por exem
plo, há dias falei aqui, contrariamente, e aliás 
nem falei na tribuna, foi uma entrevista que 
dei, contrariamente à venda dessas mansões 
e apartamentos funcionais, etc., não no todo, 
mas caracterizando que um Presidente .da Re
pública amanhã ficaria numa posição extre
mamente dificil de construir um Governo, o 
seu, Ministério, baseado no fato de que o 
vencimento que se dá a um Ministro de Estado 
seria talvez em 3/4 partes tomado para o alu
guel de um apartamento de 3 quantos no Pla
no Piloto. Ele se veria na c;,ontigência de s9 
ter pessoas que fossem residentes em Brasília 
no seu Ministério, ou chamar plutocratas que 
podem pagar para ser Ministro. Acho que não 
é a melhor solução. Sou a9redido, no "pinga 
fogo" do nosso Congresso Nacional, por um 
Deputado paulista, a quem não tenho a honra 
de conhecer-acho que durante a Constituinte 
ele passou anonimamant~ -, que disse que 
era o uso do cachimbo que fazia a boca torta, 
porque eu tinha sido Ministro 9 anos. tinha 
vivido na dacha e, portanto, fazia questão ab· 
soluta de defender esse prevHégio, e que, co
mo oficial do Exército, com -.certeza ~mbém, 
durante toda a minha vida vivi no que ele cha
·mou de residências emprestadas, de favor. 
Ora, acho que é conheddo aqui no Senado 
que tive 9 anos de Ministro .e não usei jamais 
a residência de Minlstro. Não tive mordomia 
de Ministro. A única vez que tive mordo01ia 
foi na caso do Presidente do Congresso, por
que eu não podia reunir no meu apartamento 
60 Senadores, quando era o caso de recebê
los. Então, tive ocasião. de discutir, aqui, com 
o Senã.dor Pal.llo _B__rpssarQ sobre questões de 
mordomia, dizendo: eu tenho autoridade p~ra 
discutir e defender certas cgisas- não o ~~ 
surdo como~ por exemplo, o· abuso que se 

fez a partir da construção realmente das casas 
luxuosas. porque não havia necessidade disso 
-, mas uma casa que pudesse ser concedida 
como moradia temporária a um Ministro. acho 
perfeitamente correto -ou um apartamento. 
Lembro-me de que .a primeira entrevista que 
tive aqui, eu era Gov.ernador do Estado do 
Pará, e cheguei aqui para ter uma entrevista 
c.om Mlton Campos. S: Ex!' era Senador da 
~epública, Ministro da Justiça, e atendeu-me 
no seu apartamento. Foi em apartamento que 
vivi pelo menos 7 anos, e depois em minha 
.c~ particular. E como Oficial do Exército, 
durante quase 30 anos, só tive 5 anos de 
moradia em casa de vil~ milita; foi quando 
fui aluno .da Escola do Estado-Malar, pois, se 
não tivesse a casa, não seria aluno da Escola 
do Estado-Maior nunca porque não faria meu 
curso-. ~ quando fui Instrutor na A'tademia 
Militar das Agulhas Negras. Eu também passei 
um telegrama a esse cavalheiro, e estou espe
rando um novo "pinga~fogo", e até hoje, nada. 
Ac!"lo que V. EX vai ser mais feliz agora. De 
qualÇJuer maneira, saiba que o nosso julga
mento a seu respeito deixa-o inteiramente fívre 
a indene de ser atingido ou tisnàdo por esse 
tipo de coisa. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -
Muito obri9ado. 

O Sr. Nabor Júnior- Nobre Senador, 
permite V. Ex' um aparte? 

: O SR. IRAPllAI'I COSTA JÚNIOR -
Pois não, Senador Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e. Fa
.zenâo soar a campainha.) - Dustre orador, 
a .Mesa quer lembrar a V. Ex", bem como a 
toda Casa, de que V. ~ fala pela Liderança, 
com apenas 5 minutos. V. Ex' já falou 13 minu~ 
tos. Assim, pediriamos aos nossos ilustres pa· 
res a compreensão, porque, além de V. Ex", 
há inúmeros oradores, embora a matéria que 
o traz à tribuna, sem dúvida nenhuma, merece 
todo a atenção da Casa, a prova está nos se
guidos apartes que V. EX recebe. No entanto, 
temos que obedecer também ao nosso relógio 
e seguir a inscrição de outros oradores. 

O Sr. Nabor Júnior - Dustre Senador 
Irapua"n. Cosia Júnior, também me solidarizo 
c<::_lm ·v. Ext' na ocasião em que está sendo 
v'ídmade grande injustiça por parle da impren
~· Pela exposição e documentação que V. 
EX' ~presentou, já fOrmamos convicção de 
que, evidentemente, V. EX' e sua digníssima 
Esposa não têm nada a ver c.om ess~ episódio 
que a imprensa está denunciando. Realmente 
fica evidençiado que devemos ter cautela com 
essas denúncias que se fazem por aí. Hoje, 

·por exemplo, O Estado de S. Paulo publicou 
um artigo dizendo que os Senadores Ronan 
Tito.. e Marcondes Gardelha estariam escamo· 
teando o· resultado da CP! dos Alimentos, 

.substituindo alguns senadores, porque esses 
sen~dores eram contra o Governo. E quem 
são esses senadores? são Senadores Lourival 
Baptista e Gerson Camata. No caso em e.spé
cie, da reportagem da Revista Isto ésenhor 
a mesma preocupação temos com relação 

_ao envolvimento do Ministro iris Rezende. Che~ 

go até a admitir que existem mui.ta.s. distorções 
nesse problema de abasteciment.o, no arma
zenamento de géneros alimentícios, mas não 
ao ponto de se preocupar atingir a honra e 
a dignidade de uin homen público, sem se 
preocupar saber da realidade dOs fatos, como 
aconteçeU com, com V. EX-, com seu <::unha
do, SenadOr Moisés Abri1ão e com a Esposa 
de V. Ex!'. Tainbém chamarfa a atenção da 
Casa para essa tentativa, mais. umª ve~;. de 
envolvimento da figura do_ Ministro (ris Rezen-
de nesse episódio. · 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. EJr me Per
mite um aparte, nobre Senador lrapuan Costa 
Júnior? 

O-SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -
·Com prazer, ouçã V. Ex'. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador 
lrapuan Costa Júnior, abusando da benevo
lência do presidente dos trabalhos, Senador 
Mendes Canale, gostaria apenas de enfatizar 
que o destino me privilegiou, em duas oportu
nidades, de ser colega de V. EJr: fornos gover
nadores juntos e, hoje, chegamos ao Senado 
da República; para alegria minha, aqui estoU 
ao lado de V. Ex'i'.Ao longo da sua vida pública, 
que acompanhei de perto, por força de ter 
exercido as mesmas funções, V._~ s..empre 
dignificou não apenas o "Estado- de Goiás co
mo ressaltou a dignidade da classe política 
brasileira. Estou traduzindo, neste momento, 
não apenas o meu sentimento. Falando tam
bém em nome dos Senadores Gomes Carva- -
lho, Maurido Corrêa, Jamil Haddad e Meira 
Ft1ho, pois todos eles me pediram que tradu
zisse a solidariedade ... 

O Sr. Mauro Benevides-Em meu nome 
também. 

o· Sr. Dlvaldo Suruagy- Em nome do 
Senador Mauro Benevides. Enfim, de toda esta 
Casa, porque V. Ex!- reune, na sua persona
lidade, a grandeza que um senador deve pos
suir. 

O SR. IRAPllAI'I COSTA JÚNIOR -
Sr. Presidente, agradeço a atenção e temtino 
o meu discurso. dizendo apenas .que denún
cias como essas merecem wna apuração pro
funda. Da minha parte, quanto às referêndas 
ao meu noine e ao da minha mulher, em 
qualquer momento não nos oporíamos a qual
quer tipo de devassa. que pudesse ser feita 
qUanto à nossa participação. Muito bem! (Pal
mas) 

OSR. PRESIDENTE (Mendes Canole)
ConcedO a palavra ao nobre Senador Dfva.ldo 
Suruagy, que falará pela Uderança do PFL. 

O SR. DIVALDO S(JRGAGY PRONON
CM D/SC(JRSO OOE, ENTREGUE À RE
WSÃO DO ORADOR, SERÁ PáBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

Durante o discursO do Sr. Dívaldo Su
ruagy. o-sr. Mendes Cana/e, 19 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocú
pada pelo Sr. Antônio Luiz .Maya, suplente 
de secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Cima vez mais, a Mesa e a Presidência do 
Senado s_e associam às homenagens póstu
mas tributadas à memória do ex-Ministro da 
Educação, fa1ecido, General Rubem Carlos 
Ludwig. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMD.. HADDAD (PSB- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, ontem, juntamente com al
guns Srs. Senadores, obstruí a Mensagem 
n" 177, de 1989, em que o Governo pede 
autorização para elevar, de 27 milhões, 632-
mil e 939 dólares norte-americanos para 50 
milhões de dólares norte-americanos o valor 
a ser contratado junto ao Governo da Cõnfede
raçáo da Sufça, no âmbito do denominado 
"Cube de Paris". _ __ _ 

Ouvi, aqui, inclusive hoje, o nobre Senador 
Afonso Sancho declarar que nós com a nossa 
atitude, estávamos fazendo com que o País 
viesse a ter que pagar uma quantia muito mais 
elevada de juros, já que o Banco da Suíça 
declara que há um ponto a ma!s a ser pago, 
caso_ até o final deste mês não seja feita essa 
correção. Mas, nobres Srs. Senadores, como 
Membro da Comissão da Dívida Externa, fiz 
um requerimento ao Banco . .Central pedindo 
os contratos realizados, de 1970 a 1986, rela
cionados com a nossa dívida externa. E lanço 
um repto, nesta Casa, para qUe C(ualquer Sena
dor consiga saber algo a respeito de contratos 
relacionados <::om a dívida externa brasileira. 

O que aconteceu? O Banca Central informou 
que o número de contratos era de tal monta 
que não havia condições de nos informar a 
respeito, mas que, por amostragem, poderia 
remeter alguns contratos a esta Ca_sa. E, na
qUele momento, o fiador, que deu essa decla
ração do Banco Central, foi o nosso querido 
e finado companheiro, Senador Vrrgílio Távo
ra, titular da cadeira que, hoje, o nosso compa
nheiro Senador AfOnso Sancho ocupa nesta 
Casa. 

Sr. Presidente, até hoje não recebi nada do 
Banco Central relacionado com a dívida ex
tema. 

O Sr. Leopoldo Peres - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer. 
ouço. o aparte de V. Ex' 

O Sr. Leopoldo Peres- Senador Jamil 
Haddad, em matéria de dívida externa, con
cordo com V. Ex' em quase tudo, mas, nõ 
que diz respetto à eventual sonegação de infor
mações, sou obrigado a dizer a V. Ex' que 
a Com!ssão do _Senado que estuda a dívida 
externa, recebeu, do Banco Central, as mais 
minudendosas informações a respeito. Se V. 
Ex' se debruçar sobre o relatório do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, já aprovado pela 
Comissão, verá _que, ali, a dívida externa foi 
estudada exaustivamente, conscenciosamen
te, chegando-se, portanto, à seguinte conclu
são:- dos cerca de 120 milhões de dólares, 
de que O Brasil é devedor, mais ou- menos 
60 bilhões de dólares, são dívidas contraídas 

com Organizações oficiais, Clube de Paris, 
Banco Mundial, aube_ da Inglaterra, e cerca 
de 60 bilhões de dólares dívidas contraídas 
com _Bancos particulares. Pois bem, lá está 
- V. Ex' pOderá verificar - que a dívida do 
Brasil, contraída com os Bancos particulares, 
tem um rebate de até 70% do seu _valor de 
face, enquanto que os débitos contraídos com 
os Bancos oficiais mantêm exatamente o valor 
de -face. Isto-significa que, dos 60 bilhões de 
dólares devidos pelo Brasil, cerca de 18 bi
lhões de dólares é. o que resta ou que o País 
deverá ou deveria, efetivamente, pagar, tendo 
em vista· a desvalorização dos títulos brasi~ 
leiros. Ma$. -v. Ex' verifica, por essas minúcias, 
que o Banco Central não negou àquela Comis-
são do Senado - e a verdade me obriga a 
trazer esta informação-, não negou à Comis
são senatorial as informações que lhe foram 
solicitadas. Era o que me competia a dizer. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor, quero dizer a V. Ex!' que o meu iequeri
mento de informações não foi respondido. 
Não sabemos, nesta Casa, e agora, que se 
constituiu uma Comissão Mista, de Senadores 
e Deputados, para fazer uma auditoria da divi
da externa, queremos saber por que, em deter
minado momento, o juro spread mais alto CO· 

brado a qualquer país foi cobrado ao Brasil 

No entanto~ Si's~ -seilãdores, o Banco Cen
tral reconhece, dedara aqui, e votei contra os 
5 bilhões, porque não reconheço essa dívida 
externa, porque c;l_os 200 bilhões de_ dólares 
que o Brasil"captou" no exterior, 184-biihões 
foram devolvidos através do pagamento do 
serviço da dívida - é uma verdadeira aberra
ção! E, no entanto, o Brasil conseguiu um 
supel"ávit no ano t:mssado, bateram no peito 
e diSSefam: o superávit da balança foi de 19 
bilhões de dólares e, no entanto, não ficou 
um tostão sequer no Tesouro brasileiro! 

Essa política 9e exportação-sUbSidiada, que, 
além .de aumentar o nosso- débito, provoca 
o ·aumento da dívida interna e só beneficia 
os grUpos interTiaclonais, essa política faz com 
que tenhamos que ter um superávit de 20 
bilhões anuais para fazer face ao seiViço da 
dívida, e a dívida <::ada vez mais _aumenta. 

Srs, Senadores, é estranho:- nó fmal do ano 
passado, estávamos a completar o ano, nos 
últimos dias e o nobre Senador, meu querido 
amigo amazonense, meu querido amigo Leo~ 
poldo Peres, sabe-, no final do ano passado, 
foram votados, a "toque de caixa", com infor~ 
mações em Inglês, a respeito do contrato, es~ 
ses 5 bilhões de dólares, para a rolagem da 
dívida junto ao aube de Paris. 

E. agora, o Ban<::o Central declara que tinha 
feito o cálculo en:_.!do, porque o Banco· da Suí
ça fciz a redain_ação e o Banco Central diz 
que nãõ dispUnha de dados sufiCientes, àquela 
época, para dizer o débito real. E fomos ila
queados; disseram-nos que para o Banco da 
Suíça eram apenas 27 milhões e 632 mil dóla
res, e, agora, pedem a suplementação, para 
que sejam completados os 50 milhões de dó~ 
lares, que, segundo a Sulça, seriam devidos 
àquele:; estabelecimentos bancários. 

_..Mas, vejam V. EJc'$, que, ontem, dia 29, com 
o mês terminando no dia 31, nos chega esta 
Mensagem, entra em regime de urgência ur
gentíssima e nos culpam de que, se não ã 
aprovarmos até o dia 31, o povo brasileiro 
estará sendo roubado em mais não sei quan
tos mil dólares, que teremos que pagar aos 
Organismos internacionais. 

O povo brasileiro está pagando essa ãiVida 
externa diutumamentel O povo brasileiro sabe 
que, do superávit da balança comercial de 20 
bilhões de dólares, não sobra um tostão na 
Caixa do T esowo! Nenhuma obra social é feita 
porque todo o nosso dinheiro é para o paga
mento dos serviços da dívida! 

Não me sinto culpado em obstruir essa ma
téria- matéria relacionada com dívida exter
na, inclusive para meu Estado - V. ~5 São 
testemunhas-, qualquer matéria relacionada 
com empréstimo em dólares, ou em marcos, 
qualquer moeda que não seja a brasileira, faço 
questão de que conste da Ata o meu voto 
contrário, pois tenho wna posição desde que 
aqui assumi: não reconheço essa divida exter
na, já está mais do que paga. Quero saber 
detalhes profundos dessa divida, que são so
negados ao povo. O povo não sabe que tipo 
de contratos foram feitos, não sabe por que 
os juros são elevados para o Brasil; isso tem 
que ser dedill-ado, tem que haver transparên
cia. O Banco Central, agora, declara que errou: 
"errei, errei sim, -manchei o meu nonle''. E 
nada vai acontecer! 

Srs. Senadores, é contristador. Sempre dois 
dias antes, ao "apagar das luzes'', chegam es
sas mensagens em urgência urgentíssima,_ e 
aqueles senadores que não conc:::ordam são 
colocados, perante a opinião pública, como 
elementos que estão fazendo com que o País 
vá ao Caos. O País vai-se endividar mais! O 
País vai ficar como um grande devedor! 

Quando tivemos a farsa da moratória, que 
ilaqueou a boa fé da população brasileira, pois 
era uma falência, porque, quando o superávit 
da balança chegou a 130 milhões de dólares 
e havia necessidade de um bilhão e duzentos 
milhões para pagar mensalmente, decretaram 
a moratória, e quando voltou a haver um supe
rávit real acima de um bilhão e duzentos mi
lhões, pagou-se tudo e mais aJguma coisa e, 
agora, "errei, sim" ... , vamos dar mais dinheiro 
para acertar a divida que o Banco da Suíça 
declara que não~ de 27, mas 50, e o Banco 
Central errou e reconhece que errou, mas ilão 
sei nada sobre os contratos dessa divida ex-_ 
tema! 

Compaheiros, nobres Srs. Senadores, dur
mo com a consciência tranqüila na. poslção 
qUe assumo, relacionada com a dívida externa, 
porque nada mais devemos. O povo brasileiro 
vem sendo explorado, através deSsa dívida ex
tema, há décadas. Aliás, desde Pedro Álvares 
CabraJ, devefn.os! Começãmos devendo a In
glaterra; depois, devemos aos Estados Unidos, 
devemos à França, devemos a todos os países. 
Já estão mais do que pagas eSsas dividas! 

Agora, a dívida maior que existe, e com a 
qual os Srs. Sen-adores têm que se preocupar, 
é-a dívida social. Temos um aurhento perina
nente das taxas de mortalidade infantil neste 
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País, um aumento reiterado da taxa de lepra, 
um aumento da malária, que, agora, já está 
nas ddades, não es~ mais nas matas brasi
leiras; um aumento da tuberculose enfUTJ, um 
aumento de todas as doenças infecto-conta
giosas. Temos um· décimo da população bra
sileira infecatada pela Doença de Chagas. En
tretanto, não há necessidade de combater o 
barbeiro, não ne~essldade de combater-se o 
Bacilo de Koch. Agora, querem ser extrema
mente religiosos quanto ao pagamento de dí
vidas que não devemos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era este o 
pronunciamento que queria deixar consigna
do, porque não me atingem críticas de que 
éstarei aumentando o débito brasileiro e que, 
com isso, haveré maiores dificuldades para 
a nossa população, pois se não pagarmos 
agora, teremos que pagar, além dos 23 bi
lhões, mais 1% e, no entanto, no final do ano 
passado, ao "apagar das luZes", votamos cin
co - votamos, não, porque eu e outros Srs. 
Senadores não votamos, votamos contra -
cinco bilhões de dólares para rolagern da dívi
da com o Clube de Paris. 

Eram estas Sr . .Presidente as considerações 
que eu queria fazer, neste momento em que 
a matéria se encontra na Ordem do Dia. 

O Sr. Edlson Lobão -Permite-me V. Ex' 
wn aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Se o nobre 
presidente concordar, concederei com a 
maior satisfação, o aparte a V. Ex" 

O Sr. Edison Lobão - Senador Jamil 
Haddad, na verdade, nós não votamos 5 bi
lhões para o pagamento da dívida com o au
be de Paris. 

O SR. JAMIL HADDAD- Votamos para 
a rolageml 

O Sr. Edlson Lobão- Nem para a rola
gero; nós autorizamos a rolagem, mas não 
se pagou nada. 

O SR. JAMIL HADDAD -Mas foi a rola
gem ... 

O Sr. Edlson Lobão- Mas nós estáva
mos devendo! Tínhamos só três alternativas: 
ou rolávamos a dívida, sem pagar nada, corno 
não pagamos; ou pagariamos integralmente 
a dívida, mas não tínhamos dinheiro para isso 
nem nos interressaria; ou declararíamos a mo
ratória. Acho- ·que V. Ex' não desejaria umà -
moratória pura e simples e muito menoS que 
se pagasse a dívida. 

O SR. JAMIL HADDAD- Não, eu não 
pretendo moratória! Eu não quero o paQa· 
mento da dívida. A minha posição é muito 
clara. 

O Sr. Edlson Lobão - V. Ext propõe o 
calote? -

O SR. JAMIL HADDAD - Não, o calote 
não! 

O Sr. Edlson Lobão- Então, o quê? 

O SR. JAMIL HADDAD - Caloteados 
estamos sendo nós. Estão-nos cobrandO uma 
dívida que não devemos! 

O Sr. Edison Lobão- Devemos sim! 

O SR. JAMÍL HADDAD- Queremos fa~ 
zer uma auditoria profunda no Banco Centra!. 

O Sr. E:dison Lobão - E quem disse- a 
V. Ex que nós não devemos? 

O SR. JAMIL HADDAD - Eu digo que 
não devemos! V. Ex' diz que devemos e eu 
digo que não devemos. Nós só podemos tirar 
a conclusão fazendo uma auditoria; sem a au
ditoria, V. Ex' pode estar com· a razão e eu 
posso estar ·com a razão também. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Jamil 
Haddad, vamos raciocionar, então: V. Ex' acha 
que, estando escriturada uma dívida de 5 bi
lhões de dólares, contraída pelo Brasil junto 
a países como a Suíça, a França, a Inglaterra 
etc., podemos ter_ a autoridade de dizer que 
ela não existe? 

O SR. JAMIL HADDAD- Eu posso di
zer. 

O Sr. Edlson Lobão - Então, só V. Ex' 
quer dizer. 

Eu voltei a ter cantata com as autoridades 
do Governo, e agora pelo menos pClra mim, 
.essa _questão desses 50- milhões de dólares 
ficou um pouco mais esclarecida. Quando o 
Governo informou qUe a nossa dívida era de 
27 milhões de_ dólares, no ano passado, e auto~ 
rizamos a rolagem de 27 milhões junto à Suí
ça, dentro do contexto do Oube de Paris, na
quele instante o governo- da Suíça levantava 
dívidas de empresas públicas brasileiras, com 
o aval do Tesouro Nacional, contraídas junto 
a empresários suíços, com autorização do go
verno da Suíça. Essa_ é-uma operação que 
SEi faz com todos os países, normalmente. Pe
ço a V.Er- que atente bem para a informação. 
Pois bem, quando a empresa pública brasileira 
náo paga, a _e~tal não paga, o que acontece? 
Tem o--aval do !escuro Nacional. Então, o 
governo da Suíça, que também se responsa
bilizou junto aos -seus empresários, cobra de 
governo a governo. Foi o que aconteceu. De
pois que autorizamos, aqui, a rolagem dos 
5 bilhões de dólares, entre os quais estavam 
os 27 milhões de dólares da Suiça, o governo 
suíço comunicou que havia mais esses 23 
mHhões d-e dólares que· correspondiam aos 
débitos tais, tais e tais de-empresas brãsileiras 
que não haviam saldado a sua dívida para 
com as empresas suíças e, portanto, com o 
governo suíço. Isso tudo entrou !la compo
sição da dívida do Oube de Paris. Não há 
nenhum ministério nisso. O Governo brasileiro 
reconhece a dívida. Ela existe, não estava con
tabilizada como dívida ainda: agora já está e 
está sendo rolada._ E o Governo propõe que 
ela seja- raiada. Então, o que se está fazendo 
aqui ne_ste plenário é uma tempestade em co
pO d'áQua, é- uma luta em torno de nada. 

O SR. JAMIL HADDAD - Para V. El<' 
que admite. O Banco CE!ntral declara que não 
tinha dados naquela época para prestar infor
mação real sobre quanto se devia ao banco 
da Suíça. 

O Sr. Edison Lobão-~tamente, pare~ 
ce que estou falando grego. 

O SR. JAMJL HADDAD- Pois bem, se 
o Banco Centrá! n.âo tinha dados, qt.iem me 
pode informar que o nosso débito é de cento 
e tantos bUhões de dólares, que temos de pa
gar 1 bilhão e 200 milhões de dólares por 
mês?- Pode haver erro do Banco Central. Só 
pode ser tirada qualquer dúvida a partir do 
morr'iento em que se faça uma auditoria rela
cionada com a dívida externa, que não foi per
mitida até hoje. 

O Sr. Edison Lobão - -V. &1' vem em 
socorro do que estou dizendo .. 

O SR. JAMIL HADDAD- Estou a favor. 
Só que quero mostrar a V. Ex!' que houve um 
erro do Banco Central. Ele reconhece. 

O Sr. Edfson Lobão - Não houve ne
nhum erro. 

OSR. JAMILHADDAD- E como posso 
saber? O Banco central é querri-tein -a infor
mação do montante do débito. 

O Sr. Edlson Lobão- Naquele momento 
a dívida era de 27, agora é de 50. 

O SR. JAMIL HADDAD - Não era na
quele momento, Ex!'. O Banco Central não 
tinha elementos suficientes. Quero dizer, o 
Banco Central que estava certo, e diz que não 
tinha dados suficientes. 

O Sr. Edison Lobão -Mas o que estou 
diz;endo é exatamente isso, nobre Senador. 

O SR. JAMIL HADDAD- .J:: uma brinca
deira. 

O Sr. Edison Lobão- Não, não é brinca
deira. 

O SR. JAMfL HADDAD- Estamos apro
vando um negócio que não tinha dados sufi
cientes_. Eu não estou aprovando, felizmente. 

O Sr. Edlson Lobão -·Não tenho apre
tensão_ de convencer V. Ex~ Sei que V. Ex' 
não quer ser convencido, por Isso, não há 
argumento que o convença. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Peço a V. Ex!', nobre Senador Jamil Haddad, 
encerre, porque o seu tempo se esgotã exata
mente neste minuto. 

O SR. JAMIL HADDAD-Sr. Presideinte, 
uso, justamente, argumentação do Banco 
Central, de que não tinha condiçõe_s,_ao _d~da* 
rar o seguinte: à época em que produziu a 
informação, não dispunha de dados suficien
tes que lhe permitissem o-correto enquadra
mento de todos os valores. 

Quero Saber, Sr. Presidente, qual o correto 
enquadramento da dívida externa brasileira. 
É fsso que quero saber. Quero que o Banco 
Central me diga. E hoje temos constitudo
na!mente o dever de fazer a auditoria da dívida, 
pois isto está colocado nos Ates das Dispo
siç_õ_es Constituciçmais Transitórias. Espero 
que o povo brasileiro tenha condições, agora, 
de poder saber a verdade a respeito da dívida 
externa brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Jamil Had· 
dacl o Sr. AntóniO Luiz Ma)"3", Suplente 
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de Secretário, deixa a cad(!ita da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu 
de Sousa. 3F Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Jamil Had
dacl, o Sr. Pompeu de Sousa, 3P Secre
tfiJio, deixa a cadeira da presidêndél i:jue 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre
sidente. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre __ Senador Ro-
nan Tito. -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, inicialmente eu gostaria de saber qual 
o critério que a Mesa usa para cOnceder a 
palavra às Lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Antes da Ordem do Dia, 5 minutos. Depois 
da Ordem do Dia, 20 minutoS. 

O SR. RONAN TITO - Pois bem. Ainda 
não tivemos a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não. 

O SR. RONAN TITO - É porque usou 
da palavra, em nome da Uderança do PMDB, 
o nobre Senador lrapuan Costa Jóntor, que 
foi admoestado pelo Presidente, no sentido 
de que estava excedendo oJempo. O tempo 
de S. EX" era de 5 minutos. f:,_Çtgora, acabamos 
de ouvir o nobre Líder do PSB, que fa1ou por 
25 minutos, e V. Ex• informou que terminara 
o seu tempo agora. 

Eu gostai'ia de saber qual é o critério. 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro) 
-O nobre Senador Jamil Haddad não falou 
como Líder, falou como inscrito antes da Or
dem do Dia, por isso teve 20 minutos. 

O SR. RONAN mo - Vinte minutos. 
Agradeço a V. Ex'" o esdarecirnerit9. 

Sr. Presidente, agora devo esclarecer por
que pedi a palavra. 

Há uma praxe no Congresso, tanto nQ Sena
do quanto na Câmara, que, quando o Parla
mentar é citado nominalmente, ele tem direito 
a usar da palavra, não sei se para se d~fender. 

O- SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Para uma explicação pessoal. É regimental. 

O SR. RONAN TITO -Pois bem, na sex
ta-feira, o honrado Senador Di_rceu Cari1eiro, 
não percebendo a minha ausência da Casa, 
fez algumas alusões à minha posição_ aqui, 
com relação à CPI instituída pela Resolução 
do Senado nç. 59/87, e eu gostaria de destacar 
uma parte que retirei dªs notas taquigráflcas, 
quando S. EX' falou e a Taquigrafia registrou: 

"Peço que a Presidên~iª._jnclusive~ me 
conceda" -dizia o nobre Senador Dir
ceu _ Ca_rneiro - "uns minuto$ a mais, 
para eu poder encerrar este pronuncia
mento. 

Queria dizer que uma das lições que 
tirei ontem, de Já, foi que,lamentavelmen-

te, o PMDB, Partido a que pertenci, está 
jn,dissociavelmente ligado ao Governo 
Sa.t'hey, porque o Uder do Senado, foi 
quase que ameaçador em relaç~o aos 
Parlamentares do PMDB na Comissão, 
no sentido de impor uma disciplina, qua
se exigindo a fidelidade partidária, lá, para 
uma questão de ~onsdência, para apurar 
fatcis de uma Comissão de Inquérito. Não 
eram insinuações, eram fatos. Não eram 
historinhas, eram fatos. 

Por outro lado, depois dessa conclu
são, assalta-me um- certo medo. Não é 
medo do c:ovarde, mas o medo do COI)s

ciente, O medo de que voto de Parlamen
tar desqualifique fatos corruptos ou que 
lese o inter_ess_e n_ar:;:lonal. E$$e é o medo 
que me assalta. E para que isso fique 
bem claro"- prestem atenção-, "'que

- ro pedir socorro à Nação, quero pedir 
socorro aos Pares, que têm consciência 
e seriedade, que representam o poVo bra
sileiro e não interesses escuses do Gover
no ou de qUem quer que seja. 

Quero" - continua o nobre Senador 
Dirceu Carneiro- "convidar para assistir 
à reunião de quarta-feira, dia 30, às 1 O 
horas, observadores da QAB, da CNBB, 
da ABI, da SBPC, da Coniag. do IAB. do 
Ibase e da Andes, essas organizações da 
sociedade que lutaram pela implantação 
da democracia no Brasil e para se termi
nar com-a impunidade neste Pais, irem 
lá observar o trabalho de parlamentares, 
que desejam ser sérios e fiéis à sua c__ons
ciência e ao povo, e que estão sendo 
ameaçados agora por interesses que não 
sabemos de onde vêm." 

É a ·luta do santo guerreiro contra o dragão 
da maldade. 

Sr. Presidente, para que não paire nenhuma 
dúvida sobre a posição do meu Partido e do 
PMDB, acompanhamos o voto do nobre Sena
dor Nabor Júnior, o qual peço seja inserido 
nos Anais do Senad_o Federal~ porque S. EX', 
o nobre Senador Nel!?on Carneiro, esqueceu 
de requisitar um observador da ONU. Por isso 
mesmo, se outros observadores quiserem ve
rificar, estará nos Anais do Senado _Federal 
o voto do riõbre Senador Nabor Júnior, que 
j:làsSou ã Sei' o Võto da Bancada. 

Sr. Presidente, quem compareceu não per
deu. Se a OAB e outros órgãos convidados 
lá compareceram, aprenderam uma maneira 
inusitada de presidir uma reunião, como todos 
nós tainbém aprendemos. Já participei de 
mais de mil reuniões nesta minha vida, -que 
já carriiriha-para o 6Cãso, e nunca, nunca, Sr. 
Presidente, nunca mesmo, vi um Presidente 
proceder- Corrio o nobre Senador Dirceu Car
neiro: Dai sua cautela. 

Eia ó que desejava dizer, Sr. Presidente. 
(Muito beml) 

DOCI./MEI""ITQ A QCJE SE REFERE O 
SR. RONI\N TITO EM SEU DISCURSO: 

Vofõ -ein separadO do Senador Nabor 
Júnior, sobre o Relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquérito iri'stituída pela 
Resolução do Senado n9 59/87. 

Em decorrência de pedido de vista, é o pre
sente_ yqto para registrar manifestação em se
parado sobre a íntegra do Relatório da Comis
são Parlamentar de Inquérito, destinada a a puM 
mr as irregularidades na_ Importação de Ali
mentos, por Órgãos Governameiitã1s, iOstituí
da pela Resolução do Senado n9 59, de 1_987. 

l-Introdução 

Ll. Membro titular desta Comissão, im
peliu-me o dever íntimo, ao solicitar prazo para 
exame do Relatório do ilustr~ Senador Mauro 
Borges, de formar urn juízo pessoal de inqué-
rito parlamentar. __ 

Aqui, de início, cabe consignar o reconhe
cimento pela compreensão do ilustre Senador 
Dirceu Carneiro de conceder o prazo de vista:, 
menos pela exclusiva aplicação da faculdade 
prevista no § 19, do art 132, do Regimento 
Interno, do que pelo provável sentimento de 
solidariedade de Sua Excelência ao Compar::
tilhar das inquietações de rneu espírito, na for
maçáõ de wnjuízo opinativo por simples oitiva 
de tão extenso e circunstanciado Relatório. Ao 
lado-desse registro, não é de se perder a opor
tunidade para sublinhar a competência do 
eminente Senador Dirceu carrielro ila-condu
ção dos trabalhos desta Comissão, como ha
bitualmente o faz nas diferentes ocasiões em 
que exerce função diretiva. 

Assinale-se, de igual modo, o percuciente 
trabalho de coleta de _dados, informações e 
documentos, realizado pelo ilustre Relator em 
pouco mais de dois anos de investigação, fi
nalmente consolidado no seu volumoso Rela
tório. 

12. Com este voto, não se pretenderia ir 
além de um exame dos aspectos essenciais 
da peça conclusiva do inquérito, tanto pela 
exigüidade do tempo destinado aos pedidos 
de vista em geral, quanto pela própria finali
dade deste, que não é a de percorrer todo 
O trajeto do longo caminho aberto pelas ínves
tigações, mas o de transitar por alguns pontos 
importantes. _ 

Nesta consideração reside, por sinaJ, a ad
vertência que se quer fazer, desde agora, sobre 
o verdadeiro sentido deste voto. Não se fará 
incursões pela via da pura e simples informa
ção. Ao contrário, o objetivo é prestigiar todo 
o trabalho realizado, cujo valor metodológico 
e técnico só deve merecer elogios, com desta
que P:ãra a profundidade da pesquisa revela
dora e para a admirável capacidade demons
trada na reunião de dados, encadeamento de 
fatos, suas causas e seus .efeitos, _ _tudo muito 
bem wdido na montagem desse complexo 
quebra-cabeç_a. 

Portanto, destinada a investigar os fatos pos
tos sob seu crivo, a Comissão s_e houve corn 
eficiência, demonstrando que o Legislativo es
tá realmente preparado para cumprir, entre 
outras, sua missão fiscalizadora. 

13. Entretantci; parece-me que há aspec
tos jurídicos merecedores de análise mais de
tida. 

t_:ia realidade, o o!ljetivo é o_ de_ _co_oJriP!lir 
para um aperfeiçoamento do trabalho fmal da 
Cõmissão. 
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Nesta lintla - é bom assinalar - não se 
deseja, simplesmente, reconsiderar fatos ou 
defender pessoas. 

Procurarei, isto siin, tomar como fio condú
tor o aprofundamento de questões jurfdicas 
teóricas. 

1.4. A questão teórica fundamental, a meu _ 
ver, é o problema dos limites da competência 
das Comissões Parlamentares de Inquérito. 

11- Competência da CPI 

2.1. Ao dispor sobre as Comissões Parla
mentares de Inquérito, o § 39, do art 58, da 
Constltu1ção estabelece: 

"Art. 58. ···~·······----~c=. 

Controlar é a segunda competência decorM 
rente da função fiscalizadora. Trata-se de ativi
dade permanente e de carâter geral, consis
tente numa ação de interferência governativa. 
Neste sentido, tem conteúdo determinativo e 
díretivo, com eficácia norinativa -e natureza de 
a:to de reaJ força política. 

Em nossa ordem cOnstitucional, pode-se 
apontar, como exemplos do poder controla
dor do CõnQresso, as seguintes atribuições: 

-sustar os atos normativas do Poder Exe
cutivo que exorbitem do poder regulamentar 
ou dos limites de delegação legislativa (art. 
4_9, V, da Constituição); 

-julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os 
relã"ióri~ sobre a execução dos planos de go

§''3;-···~·éo~i~sÕe; Pa;iamentareir~-vem·o farC 49, lX, da Constituição); 

Inquérito, que terão poderes de investi- -zelar pela preservação de sua compe-
gações próprios das atividades judiCiais, tência legislativa em face da atribuição norma-
além de outros prescritos nos regimentos tiva 4os outros Poderes (art. 49, XI, da Consti-
das respectivas Casas, serão criadas pela tuição); 
Câmara dos Deputados e pelo Senado -apreciar os a tos de concessão e renova-
Federal, em conjunto ou separadamente, ção de. concessão de emissoras de rádio e· 
mediante requerimento de um terço de televisão (art. 49, XII, da Constituição). 
seuS membros, para apuração de fato de- Considerando-se que a atividade de inqué-
terminado e por prazo certo, sendo suas rito parlamentar pertence à função fiscaliza-
conclusões, se for o caso, encaminhadas dera lato sensu do Congresso_ e levando-se 
ao fv\inistério Público, para que promova em conta as definições, acima fiXadas, das 
a responsabilidade dviJ ou criminal dos competências inerentes a e~a função, con-
infratores." clui-se que tal atividade constitui uma compe

2.2. Premissa indispensável à análise in
terpretativa da norma em apreço é saber qual 
a função constitucional, própria do Parlamen
to, a que se prende o exercício da atividade 
de inquérito. 

Sem dúvida, trata-se da função fiscalizado
ra, que, ao lado das funções legislativa e parla
mentar stricto sensu, integra a competência 
essencial do Poder Legislativo. 

Essa função está descrita e, expressamente, 
outorgada à competência exclusiva do Con
gresso Nacional no (tem X. do art. 49, da ConS~ 
tituição, a saber: 

"Art. 49. É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional: 

·······················----
X- fiScalizar e controlar, diretamente 

, ou por qualquer de suas Casas, os atos 
do Poder Executivo, incluídos os da admi
nistração indireta." 

Portanto, são duas as competências do 
Congresso inseridas no seu poder (função) 
fiscalizador. 

A primeira delas -fiscalizar - é uma ativi
dade permanente e de car~ter geral, podendo 
ser também temporária e de caráter especí
fico, que consiste ·na viQilância da legalidade 
dos atas do Poder Executivo. 

EsSa vigilância tem Cór1ieúdo apenas de
nunciativo, sem qualquer eficácfa judicante, 
e reveste-se como ato de mera discrição po
Utica. 

Quem exerce o poder de fisçalizar é, difusa
mente, o parlamentar, no desempenho de seu 
mandato, ou, concentradamente, órgão cole
giado interno, do Congresso ou de suas Casas, 
instituído para ta1 fim. 

tência de fiscalizar. 

2.3. No Senado, o poder - concentrado 
-de fiscalizar se inclui entre as competências 
das Comissões (art. 90, IX e X. do Regimento 
Interno), Neste caso, trata-se de uma atividade 
permanente e de caráter geral. Também exer
ce essa competência a Comissão de Fiscali
zação e Controle da Casa, nos termos do art 
59 da Resolução do Senado n~> 18, de 184-89. 

Como ativídade transitória e de caráter es
pecífico, a competência de fiscalizar pode ser 
eXercida pelas Comissões Temporárias e as 
de Inqúerito (art, 74 do Regimento Interno). 

-2;4. Estabelecida a premissa no item 22 
acima, cabe _agora avançar na interpretação 
sistemática do texto constitucional, para o que 
se retoma o § 39 do art. 58 da Lei Maior. 

Aí se confere, expressamente, "poderes de 
investigação próprios das autoridades judi~ 
dais" às Comissões Parlamentares de Inqué
rito. 

2.5,_ Em primeirO lugar, a titulo de subli
nhar o óbvio, _é necessário lembrar que as_ 
autoridades judiciais têm poderes jurisdicio
nais, caracterizados como de competência ter
minativa. 

Assim, os _chamados poderes investigató
rios são, simplesmente, poderes instrumen
tais, destinados a permitir o desempenho efi
ciente. e eficaz da função jurisdicional, que fun
damenta a competência daquelas autorida
des. 

Em segundo lugar, ressalte-se que os assim 
chamados poderes investigat.órios, com natu
reza terminativa, são aqueles próprios das au
toridades policiais, 

Dessa forma, podemos deduzir que, conce
didos às Comissões Par!ãmentares de Inqué-

rito os poderes ali mencionados, têm estes 
uma simples natureza instrumental. 

Significa dizer: aS Comissões Parlamentares 
de Inquérito, para exercer~m a competência 
de fiscalizar, mediante essci especificidade pro~ 
cedimental_denominada inquérito, podem uti
lizar todos os meios_ legais de que dispõem 
as autoridades judiciaís, na busca da verdade 
dos fatos. 

Neste ponto, repise-se a prime-ira e- funda
mental distinção: as autoridades judiciais Utili
zam esses meios para julgar, enquanto as Co
missões Parlamentares o fazem para fiscalizar. 

2.42. Taís meios de investigação estão re
gulados na lei processual, civil e penal, e agre
gam-se a "outros (poderes) previstos nos regi
mentos das respectivas Casas". 

Q que poderiam significar esses oUtros pO
deres? A resposta, em princípio, é de que Mo 
deveriam ser conflitantes ou mesmo concor
rentes com os de outras autoridades, salvo 
se a própria Constituição os desjgnasse. 

A Lei Maior não o fez assim, remetendo-os 
à definição normativa regimental pelas respec
tivas Casas do Congresso. 

O Regimento Interno do Senado, ao dispor 
sobre as Comissões de lnquérito, regula o pro
cesso legislativo de criação desses órgãos _co
legiados (art. 145_e §§ l9e 2~>); sua composição 
(art 145, §§ 3~ e 49); as matérias excluídas 
de sua competência fiscalizadora (art 146); 
os procedimentos especificas a serem obser
vados no desenvolvimento de seus trabalhos 
(arts. 147. 148 § 1•. !50 e §§ !• e 2•. 151. 
!52 e 153). -· 

No art 148, o Regimento Interno, reiterando 
a cláusula constitucional dos poderes de in
vestigação próprios das autoridades judiciais, 
amplia, especificando, os outros poderes das 
Comissões de Inquérito, como o autoriza a 
Constituição. 

O dispositivo regimental assegura às Co
missões Parlamentares de Inquérito, no exerR 
CiCio de suas atribuições, a faculdade de reali
zar diligências,. a de convocar Ministros de Es
tado, a de tomar depoimento de qualquer au
toridade, inquirir testemunhas sob compro
misso, requisitar informações ou documentos 
de órgão público, requerer ao Tribunal de 
Contas da União a realização de inspeçóes 
e auditorias, ouvir indiciados. 

Na realidade, esses outros "poderes" previs
tos no Regimento Interno constituem um sim
ples detalhamento dos poderes de investiga
ção próprios das autorldades judiciais, reafir~ 
mando-se, pois, sua natureza de poderes ins
trumentais. 

2.4.3, O exercfcio das referidas atribui
ções, com os mencionados poderes, converge 
"para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo". -

Aí se manifesta o caráter específico e a tem
porariedade da competência de fiscalizar das 
ComiSsões de Inquérito. 

2.4.4. -Oitiinada a apuração, as cortclusões _ 
do trabalho serão encaminhadas, se for o ca
so, ao MiniStério Público. 

A expressão "se for o caso" é imprecisa, 
mas exige qUe se esgote a interpretação' de 
seu cabimento. 
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A primeira hipótese é a de a expr~Q ~igni
ficar uma facuJdade. A conse_qüência jurídica 
ê simples: o resultado do inquérito parlamen
tar não necessariamente deverá ser encami
nhado ao Mínistério Público. A Comissão é 
soberana e, neste sentido, detém o_poder dis
cricionário de decidir encaminhar ou não. 

Segunda hipótese: a expressão consignaria 
o sentido de, havendo caso apurado (tomado 
puro, cristalino, transparente, insofismável) 
que configurasse infração, necessariamente ~ 
conclusão_sobre ele_seria ençaminhada ao Mi
nistério Público. 

Esta via exegética é a correta, uma vez com
provada a materialidade e a autoria de ilícito 
ou de delito. 

2.4.5. Mas~.como o problema fundamen
tal é defmir os limites da competência das 
Comissões Parlamentares de Inquérito, torna
se necessário indagar se, apurada a materia
lidade e a autoria, e encaminhadas as conclu
sões da investigação ao Mini.stério Públic;~pa
ra que este "promova a responsabilidade civil 
ou criminal dos infratores", o inquérito parla
mentar tem a eficácia própria do inquérito poli
cial como fase inicial do perse_r:utio. 

A resposta deve ser negativa, isto é, o inqué
rito parlamentar não substitui, nem suprime 
o inquérito policial. Chega-se a esta conclusão 
ante o mandamento do item 'VIII, do art. 129, 
da Constituição, in verbis: 

"Art. 129. São funções institucionais 
do Ministério Público: 

Vüi=·~-;;~diiigênciaS in~;sti9at6: 
rias e a instauração de inquérito poJic.ial, 
indicados os fundamentos jurídicos de 
suas manifestações processuais." 

Ora, já fora visto, neste voto, que os poderes 
de investigação próprios das autoridades judi
ciais, de que se investem as COtillsSões Parla
mentares de Inquérito, sà;o poderes instru
mentais. Neste sentido, diferem dos mesmos 
poderes atribuidos às autoriqades policiais, 
pelo fato de, para estes, serem poderes finais, 
ou de competênc:ia terminativa, dando início 
à persecutio e ao correspondente processo 
repressor. _ 

De outro lado, cabe, institucionalmente, ao 
Ministério Público requisitar as diligências in
vestigatórias e a instauração de inqu~ríto poli
cial, em conformidade com o disposto no art 
129, Vlll, da Constituição. __ _ 

Logo, o inquérito parlamentar, destituído da 
eficácia de inquérito policial, não tem, neces
sariamente, a qualidade de peça preambular 
do devido processo legal. 

A quem pudesse entender diferentemente, 
conviria lembrar que, se o inquérito parlamen
tar tivesse a mesma natureza do inquérito poli
ciai, seria exigível a aplicação rigorosa do dis
posto no item LV, do art. 5~. da Constituição, 
na fase investigatória. 

Assim dispõe a mencionada norma: 

''Art 5" ----·--·--·-·-··· 

iv·=~~~ processo judi-
cial ou administrativo, e aos acusados ~ 
geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa,, com os meios e recurso 
a ela inerentes". 

Terá havido essa cautela na_ apuração da 
autoria de ilícitos e delitos. apontada neste Re
latório? 

2.4.6. As considerações precedentes con
firmam, a meu ver, o ponto de vista expendido 
acima sobre ser o inquérito parlamentar ativi
dade de mera discrição politica. 

É a manifestação dé'l vontad-e pari~entar 
de, exercendo-se a _competência de fiscalizar, 
constituir uma Comissão para investigar fato 
determinª_do. 

Sen.do, pois, ato de Ube_raçã_Q, trata-se de 
uma faculdade. Diferentemente oOOire no in
quérito policial. onde, ab initio, o dever da at,Jto· 
ridade é indeclinável, irrecusável e vinculado. 

Agora, uma vez exercida a faculdade de ins
taurar inquérito parlamentar, este exercício im
põe deveres igualmente indedináveis. 

O primeirO dever, conforme se disse há pou
co, é. .o .de apurar exaustivamente a materia
lidade e a autoria, assegurando-se a aplicação 
do direito _de_ ampla defesa _ao_s acu_sados. 

O segundo dever corresponde ao reconhe
cimento dos limites de competência do inqué
rito parlamentar. Conseqüência disso é que, 
não tendo ele a eficAóa de inquérito policial, 
descabe fazer imputações, ainda que em tese. 

DI - O Relatório desta CPI 

3.1. Do que pude acompanhar das investi
gações e do que pude examinar do Relatório, 
do ilustre Senador Mauro Borges, há indícios 
de irregularidades, apurados e revelados por 
esta Comissão, na importação de alimentos. 

32. EntrE:tanto, nas conclusões do Relató
rio, encontro, por exemplo, no item 26~ à$ 
fls. 250, abordagem crítica sobre a posição 
do Sr. Ministro da Agricultura _em relação a 
ep!sódlos do período da importa-ção de ali
mentos. Tais c;ríticas, que não passam disso, 
refletem um juízo pessoal do Relator. É um 
juízo de valor sem quaJquer correspondência 
fática com irregularidades. 
As~im sendo, não há relevância objetiva 

nessas criticas.. O Rela.tor pode estar convicto 
da procedência de seus argumentos para afir
mar que o Ministro daAgricu1tura foi um omis
so, porém - penso eu - tal opinião deveria 
figurar tão-somente no respectivo registro do 
depoimento daquela autoridade, como da ex
clusiva responsabilidade do opinante. 

O item 26 do Relatório, na parte final, con
signa que o Ministro da Agricultwa "aLtsen
tou:-se das graves responsabilidades ao prefe
rir queixar-se da posição secundária de seu 
Ministério frente ao da Fazenda. Esqueceu-se 
de sua ,xópria condição de membro privile
giado do Cmab. Viu todos e a tudo como um 
expectador, de fora da arena·•. 

Trazer para as conclusões do R~latório refe
rências desse tipo, em simples grau de sus
peita e avaliação de conduta, sem a configu
_r:_a.s::.ão objetiva_ de __ i!J.frasão ou de cometimento 
de_ ilíçito, cria inibições de ordem pessõal e 
politica para que tais assertivas~ sejam adota
dªs por outros membros da Comissão, como 
é o meu casá:· · 

Essa opinião do Relator sobre a postura do 
Ministro da Agrlcultwa precede, no texto, o 
início das imputações, que são feitas a partir 
do- item 28 do Relatório. 

3.3. Apenas para salientar, repito a tese 
que defendo neste Voto: a) o inqJ,~.érltc) _parla
mentar não tem a eficácia do inquérito policial, 
não o substitui, nem o suprime, dada a aplica
ção do disposto no item vm, do art. 129, da 
Coi1stitiJição; b) para formar juízo acusatório 
sobre autorta de ilícitoS, o inquérito parlamen
tar deve exaurir a pesquisa da elemento subje-
tivo do f~~-tipo, observando rigorosamente 
o preceito do _ _item tV. do art. s~, da_Cons-
tituição: _ .~ · 

NO item 28 âãs conçlusões do Relatóriq 
diz-se o seguinte: "Detidamente examinadas 
aS irregularidades ínvestigadas por esta Co
missão, das apurações emergiram: as seguin
teS imputações de responsabilidades" 

Ora, aplicando-se a tese que defendo, des· 
cabe à Comissão fazer tais imputações, ainda 
- e principalmente - que apenas em prin
CiPio. 

Recorde-se, ademais, que as apurações do 
inquérito parlamentar, rriesni.o revelando indí
cios de materialii::lac,te e autQti.;t. têrn efeito rile
raffiente denunCiativo do ponto de vista políti
co. Foi o que d~ no item 2.2 deste voto. 

Assim, indiciações ou "irnputações",_decor
rentes de iO.quérito parlamentar, produzem im
pacto politico, mas não geram, necessaria
mente, conseqüências sequer processuais. 

Isto onera as responsabilidades das Comis
sões Parlamentares de Inquérito, uma vez que, 
mesmo produzindo efeitos _apenas Pal1ticos, 
não as livram do risco d_~ estarem lançando 
~obre ps acusados_ suspeitas da prática- de in
frações, que acabairi se transformando em 
sanções morais da opiriião pública põr conta 
de noticiário da imprensa. Como se ~be, es
sas sanções são inapagadas, embora possam 
ficar esquecidas; mas com a a9ravante de não 
serem recorríveis para o ftm de tomar os acu
sados completamente isentos. 

3.4. A títu1o de ilustrar o que acabo de 
dizer, veja-se o caso çla_imputação de respon
sabilidade [eita ao Sr~ João Batista de Abreu 
(fls. 250/251 do Relatório) .. · 

Atribuiu~se ao atual Ministro do Planejamen_
to_ a prática dó delito de falsidade ideoló.gica 
porque ele, na qualidade de Secretária-geral 
do Miriistério da Fazenda e a este titulo subs
titutO fritelinõ do então tituJai da pasta, Ministro 
Dilson Funaro, subscreveu voto, ad refe~n~ 
dum do Cinab, autorizando a importação de 
150.000 toneladas de leite em _pó desnatado 
e butteroil, destinada a complementar o esto
que nacional para o ano de 1987 ~A iniciativa 
tomou o n~ 4"3186 e-resultou aprovada pelo 
plenário do colegiado. 

Justi_f!c:ando a necessidade das aquisições 
serem· feitas no merCado externo, louvou-se 
o MinistrO JÕão Batista de AbreU em duas 
ordens de argumentos. Em primeiro lugar~ il-t
vpcando os ''efeitos-do regime ~limático des
fáVOrável", verificado durante_Q período da en
tr€5Sati-a ~pasSada, estimou, que--a produção 
de leite não seria suficiente para abastecer to· 
dos os· segl_llentos do inercado consumidor 
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do produto. Em segundo lugar, a agravar a 
situação, estavam as "wdoenças inusitadas 
(que} vieram a contaminar os rebanhos, oca
sionando a morte de milhares de matrizes em 
todo o território nacional ... " 

t reconhecido que a primeira razão apon
tada como justificadora da medída decorreu 
de " ... mera estimativa ... ", podendo Sua Exce
lência " ... estar certo ou errado ... ". Quanto à 
segunda, entretanto, diligenciou-se junto ao 
Secretário Nacional da Secretaria Nacional de 
Defesa Agropecuárici a obtenção de dados que 
pudessem confirmar a ocorrência do evento 
inusitado. O órgão, em sua resposta, textual
mente informou " ... que não ocorreu doença 
inusitada contaminando nosso rebanho e oc_êll
sionando a morte de milhares de matrizes em 
todo território nacional. .• " 

Convocado pela CP! para explicar sua parti
cipação no episódio, em síntese, alega o Minis-
tro João Batista de Abreu não ter estado "".di
retamente vinculado ao prócesso de deci
são ... ", limitando-se a sua interveniência à 
aprovação de dois votos (n9s 340/86 e 341186) 
ad referendum do Cinab, sendo que as infor
mações e dados constantes dos mesmos fo
ram ",,, estribado(s) nas indicações da asses
soria do Minlstro Funaro à época". 

Com base em tãis elementos fáticos, enten
deu o Relator (fls. 157 do Relatório) ser "for
çoso concluir, em suma, que o Sr. Ministro 
João Batista de Abreu se acha incurso, em 
tese, nas penas do art. 299 do Código Penal 
(falsidade ideológica), pois inequivocamente 
falsas são as informações usadas na motiva
ção do voto Cinab n9 43/86, concernentes à 
"doença inusitada'' em nossos rebanhos bovi
nos e à "morte de milhares de matrizes em 
todo o território nacional". 

Ora, segundo a dOutrina mundialmente 
aceita, a existência do fato-crime pressupõe: 

-uma ação típica (tipfcidade); 
-ilícita ou antijurídica (ilicitude); e, 
-culpável (culpabilidade) 
{Ver a respeito a lição do Ministro Frandsco 

de Assis Toledo, na obra "Princípios Básicos 
de_ Direito Penal"- cap. fi "O fato-crime" -
pag. 74, 3• ed. 1987. Saraiva). 

A ausência de qualquer um desses elemen
tos descaracteriza a_ ação como delituosa. 

ComentandO o conceito de culpabilidade 
como elemento integrante do concetto de cri
me, o magistrado e professor Assis Toledo 
lembra: 

"Deve-se entender o princípio da cul
pabilidade como a exigência de wn juízo 
ou reprovação jurídica que se apóia sobre 
a crença fundada na experiência de vida 
cotidiana de que ao homem é dada a 
possibilidade_ de, em certas circunstân
cias, "agfr de outro modo". A não-utili
zação dessa faculdade, quando da prática 
do ilícito penal, autoriza aquela reprova
ção. A noção de culpabilidade está, pois, 
estritamente vinculada à da evftabilidade 
da conduta mata, pois só se pode emitir 
um juízo de reprovação ao agente que 
não tenha evitado o fato incriminado 
quando lhe era possível fazê-lo." (ob. cit, 
pág. 81). 

A doutrina penal, após longa e árdua evolu
ção, sempre caminhando no sentido de sujei
tar à reprovação apenas aqUeles que efetiva 
e conscientemente desejam delinqüir, baniu 
e prescreveu por completo a responsabilidade 
criminal objetiva. Mais uma vez vale recorrer 
à lição do Ministro Assis Toledo: 

" ... o princípio da culpabilidade, fruto 
da lenta e penosa elaboração dos povos 
civilizados, entendido como censurabili
dade da formação e manifestação da von
tade, constib.li, ainda hoje, a base indiscu

-tível de nosso sistema penal. E nada indi
ca que venha a ser substituído em futuro 
próximo" (ob. cit. pág. 81 ). 

O Ministro João Batista de Abreu, segundo 
se vê, teve sua atuação limitada a dois episó
dios isolados, em ambos os casos substitúin
do o então titular da Pasta e louvando-se em 
elementos e dados preparados pela assessoria 
técnica deste último. Parece-me. assim. no mí
nimo verossfme1 a versão de que a autoridade 
cítadª a_giu levada por circunstâncias que a 
fi:z:eram supor a existência de situação fática 
capaz de tomar sua conduta legítima. Ó Códi
go Penal, em seu art. 20,-§ 19, descreve como 
discriminante putativa (_erro de fato): 

"Art. 20: ··········------~---··---··--·· 
§ 19 É isento de pena quem, por erro 

plenamente justificado pelas circunstân
cias, supõe situação de fato que, se exis

. tisse, tomaria a ação legítima. Não há 
isenção de pena quando o erro deriva 

- -de culpa e o fato é punível como crime 
culposo." 

A exceção contida na última parte do pres-
crito não pode ter aplicação ao caso, pois, 
ctitfiO bem demonstra Celso Delmanto, ao co
mentar o elemento subjetivo do crime da falsi
dade ideológica (art 299 do Código Penal), 
exige-se o dolo especifico para a configuração 
do delito: 

"O dolo, que consiste na vontade livre 
·e consdente de omitir, inserir ou fazer 
in_serlr. é o elemento subjetivo_ do tipo re
ferido pelo especial fim de agir (com o 
fim de preJudicar direito, criar obn'gação 
ou alterar a verdade sobre fato juridica
mente relevante). Na doutrina tradicional 
Indica-se o dolo específico. Não há forma 
Culposa': (in C6digQ Penal comentado, 
p6g. 459, Ed. Freitas Bastos, 1986). 

Em relação ao episódio, cabe, isto sim, a 
realiza_çâo de outras diligências a fim de que 
seja apurada a autoria e responsabilidade pe
las "informações" inverídicas quanto às doen
ças que teriam contaminado o nosso rebanho 
em 1986. 

Já havia advertidO, neste voto, que não pre
tendo defender pessoas, até pelo fato de não 
me competir esse papel. 

Mas, ao examinar a imputação feita ao a tua( 
Ministro do Planejamento, verifiquei a incon
sistência de motivos, de circunstâncias e não 
existência de dolo para a apontada autoria deli-
tuosa - -

Por isso, busquei na doutrina de Direito Pe
nal argumentos para respaldar a procedência 
de minhas dúvidas. E a encontrei. 

3.5. Penso que esta cautela deve ser leva
da ao extremo em qualquer inquérito parla
mentar. No caso das investigações realizadas 
por esta Coniíssão, a indiciação de outras pes
soas pode ter ocorrido sem este indispensável 
rigor. 

O resultadõ disso é àtomissão fiCai' eXpos
ta às conseqüências da precipitação, que em 
nada corresponde às elevadas responsabili
dades do Parlamento, principalmente no exer
cido de sua competência de fiscalizar. 

Conforme se disse antes, esSa competência 
consiste na vigilância da legalidade dos atas 
do Poder Executivo. A Vigilância, por sua vez, 
não pode implicar Incriminações_ ou indicia
ções, pois isto significa ultrapassar os limites 
da competênda. Ê bastante, portãilto, apurar 
fatos e_constatar desvios d.a_legalidade. O resto 
caberá à autoridade competente, que não é 
a autoridade .parlamentar. 

IV-Voto 

4.1. Ante o exposto, adotãndo~se a tese 
aqui esposada a qualquer ComisSão Pafla· 
mentar de Inquérito, mas, no caso, especifica
mente a esta CPI, opino pela rejeição do Rela
tóriO do iiustie- Senador Mauro Borges, nas 
partes de suas Conclusões que consubstan
ciam_Juizos de valor sobre pessoas, em julga~ 
menta apenas suspeitoso de condutas, que 
fazem Imputações de responsabilidade e índi
dações de autoria, para que sejam respeitadas 
as competências institucionais que a coilsti~ 
tuição atribui a outras autoridades. Encami
nhe-se o Relatório assim escoimado, com os 
respectivos anexos, ao Ministério Público, a 
fim de que este promova as responsabilidades, 
se for o caso. 

COMPARECEM MAIS 0$ SRS. SENA' 
DORE& 

Mário Maia- Carlos De'Carli ::....:.:-Alireo-Me:
llo -:- Ronalc!o -~agã9-Olayo Pires - A1mir 
Gabriel- Moisés Abrão - Carlos Patrocinio 
-João Castelo - Hugo Napoleão - José 
Agripino - Marcondes Gadelha- Humberto 
Lucena - Divaldo Suruagy --José lgná_çio 
Ferreira- Nelson Carneiro- FemaÍldo Hen
rique Cardoso- Mário Covas- Iram Saraiva 
..-... Mendes Canale - Silvio Name - Jorge 
Bornhausen -José fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

-PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 247, DE 1989 

Dispõe sobre aposentadoria especial 
aos digitadores de Processamento de Da
dos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Fica assegurado ~os digitadores 

de Processamento de Dados o direito à apo-
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sentadoria especial prevista no art. gç> da Lei 
fi? 5.890, de 8 de junho de 1973, aos 25 (vinte 
e cinco) anos de efetivo exercício na profissão. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias de sua 
publicijção 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na: data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrár[o. 

Justift~ção 

Indiscutivelmente, o_s profissionais em digi
tação nos Centros de Processamento de Da
dos desempenham uma atividade reconheci
damente penosa e insalubre. Tanto é verdade 
que eles são sérios candidate$ a contrair um 
tipo de doença denominada tenossinovlte: 
uma enfermidade facilmente detectável, co
mum em adultos jovens, Cl.Üa'S ocupações de
mandam movimentos repetitivos do punho e 
da mão. Ela é causada pelo excessivo atrito 
entre os tendões e o paratendão circundante, 
pelo uso excessivo d~_mão. Do ponto de vista 
patológico, os tendões mais freqüentemente 
afetados são os múscuJos profundos do ante
braço, especialmente os extensores do pole
gar e os extensores radicais do punho. Há 
uma reã:ção inflamatória moderada ao redor 
do tendão e suas bainhas, com aumento de 
volume pelo edema (ADAMS, J. Croneford. 
Manual de Ortopedia. 8' ed. São Paulo, 1978, 
pág. 278). 

Em vista disso, o próprio INPS reconhece 
como motivo de afastamento do empregado 
de suas funções como digitador, às quais mui
tas ~ezes não pode mais retomar, a atrofia 
dos tendões das mãOs. 

Por outro lado, esses profissionais traba
lham não poucas vezes em ambientes inade
quados à saúde, quer por excessiva ilumina
ção ambiental, quer insuficiente; estão sujeitos 
à radtação ultra-violeta d_os tubos de vídeo e, 
enfim, a temperatura dos locais de trabalho 
é mantida através de ar condicionado, que 
é ajustado não para atender a boa saúde do 
emrpegado, mas a dos equipamentos eletrô
nicos. 

Desse modo, tendo em vista as condições 
insalubr~s e penosas a que são submetidos 
os profissionais em digitação, julgamos que 
essa categoria de empregados deve ter o direi
to a uma apos_entadoria especial. Entende
mos, outrossim, que a nossa proposta não 
cria um privilégio à referida classe, pois visa 
tão-somente dar um tratamento adequado 
àqueles que se encontram desenvolvendo 
uma atividade altamente desgastante e causa
dora de seqfielas que não podemos menos
prezar. 

Estamos convencidos que o nosso projeto 
de lei encontrará,_ sem dúvida alguma, guarida 
entre os nossos paies, sensíveis que são às 
necessidades especificas daqueles trabalha
dores. 

Sala d<os Sessões, 30 de agbm de 1989. 
-Senador Louremberg Nunes Rocha. 

LEGISlAÇÃO CITADA 
LEI N' 5.890 

DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação de previdência so
claf. e dó outras provid~nclas. 

Art, 99 A aposentadoria especial será con
cedida. ao segurado que, contando no mínimo 
5 (cinco) anos de ~ontribulção, tenha traba
lhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte e cinco) anos pelo menos, conforme 
a atividade profissional, em serviços que, para 
esse efeito, forem considerados penosos, insa
lubres ou_ perigosos, por decreto do Poder 
Executivo. - -

§ 19 A aposentadoria especial consistirá 
numa renda mensal calculada na forma do 
§ 19 do art 69, desta lei, aplicando-se*lhe ainda 
o disposto no § 39 do art 1 O. 

§ 29 Reg~r-se-á pela respectiva legislação 
especial a aposentadoria dos aeronautas e a 
dos jornalistas profissionais. 

§ 39 Os períodos em que os trabalhado
res integrantes das categorias profissionais, 
enquadradas neste artigo permanecerem li
cenciados do emprego -ou atividadc, desde 
que para exercer cargos de Administração ou 
de Representação Sindical, serão computados 
para efeito de tempo de serviço~ pelo regime 
de aposentadoria especial, na forma da regula
mentação expedida pelo Poder Executivo. 

§ 49 O tempo de serviço exercido illterna
damente em atividades comuns e em ativida
des que, na vigência desta lei, sejam ou ve
nham a ser consideradas penosas, insa1ubres 
ou perigosas. será sOmado, após a respectiva 
conversão segundo critérios de equivalência 
a serem fotados peJo Ministério da Previdência 
Social, para efeito de aposentadoria de qual
quer espécie. 

(À Comissão de. Assuntos Sociais
Competência Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N' 248, DE 1989 

Dispõe sobre o trabalhQ da$ pessoas 
portadoras de deficiênCiã e institui lncen~ 
tivos à oferta de emprf!gos soP regime 
de trabalho protegido. 

O cOngresso Nacional decreta: 
Art. 19 As pessoas portadoras de deficiên

cia têm dirgi_tg à plena participação na vida 
social1 sendo-lhes asseguradas as mesmas 
oportunidades oferecidas aos trabalhadores 
não-inválidos de ingressar e manter os empre
gos para os quais estão qualificadas. 

Parágrafo ónico. ~ proibida qualquer dis~ 
crimirtação no tocante a salário e critérios de 
admissão e promoção do trabalhador porta
dor de deficiência. 

Art. 29 ficam reservados 5% (cinco por 
cento) dos cargos efetivos e empregos perma
nentes da administração pública federal, esta~ 
dua1 e m~ícípal, direta e indireta, para oorta-

dores de deficiência que comprovem c_apad
dade de exercer, satlsfatodamente, as atribui
ções específicas desses cargos e empregos. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigO, 
a investidura também far-se-á mediante con
curso público e a capacidade será atestada 
em laudo de avaliação emitido por equipe 
multidisciplinar para eSse fim credenciada, 

Art 39 OS empregOS cuJas características, 
estrutura e natureza de ~uas tarefas. sejam 
compatíveis e apropriadas às capacidades re
duzidas dos portadores de determinados e es
pecíficos tipos de deficiência serão reservados 
para serem ocupados, _preferentemente, por 
estes trabalhadores inválidos, tanto na ãdmi
nistração pública como na iniciativa privada. 

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho 
estabelecerá que ocupações serão objeto de 
reserva estabelecida neste artigo, definindo as 
respectivas cotas reservadas e as condições 
de provimento destes _empregos. 

Art. 4° Para as pessoas portadoras de de
ficíênda que, dada a natureza e a gravidade 
da inva1idez, não possam ser readaptadas para 
colocar-se em emprego ordinário, será conce
dida a oportunidade de realizar trabalho prote
gido. 

Parágrafo único. O trabalho protegido a 
que se _ _refere e_ste artigo se revestirá de três 
formas, respeitadas as características do em
prego e estrutura das tarefas: 

1- trabalho no domicílio; 
n- trabalho em oficinas protegidas; 
m- trabalho em regime de tempo parcial 

ou especial. 
Art. 5° Os empregadores que proporcio

narem formação, adaptação ou readaptação 
profissionais e/ou emprego subseqüente, sob 
condições de trabalho protegido, a trabalha
dores portadores de deficiência, poderão aba
ter do !Otal de sua folha de sa1ários para fins 
de con.tribuiçáo social as d_espesas incorridas 

_com salários, treinamento e adaptação profis
sional desses trabalhadores, bem como as 
despesas decorrentes da adaptação dos am
bientes de trabalho, da estruturação de tarefas, 
de ferramentas, da maquinaria e da organi
zação do tr~lho, necessárias _ao treinamento 
e ao emprego. 

Parágrafo único. As formas de pleitear e 
os limites deste abatimento serão defmidos 
em regulamento. 

Art. _69 As-pequenas empresas e coopera
tivas, criadas, mantidas e administradas por 
pessoas portadoras de deficiêncja e operadas 
por, Pelo menos, 80% (oitenta pOr cento) -de 
trabalhadores portadores de deficiência, esta
rão isentos de contribuições sociais devidas 
pelo empregador incidentes sobre a folha de 
salários, o faturamento e_o lucro. 

Art. 79 As empresas que eliminarem as 
barreiras e obstáculos de natureza física ou 
arquite_tônica ou relativos à comunicação que 
~e~m o transporte, o acesso e os livres movi
ffieitto e corTIUn1CaÇ:ã6 das pessoas portado
·ras de de~ciência nos locais de trab~lho ou 
de treinamento;- poderão abater do total de 
sua folha de salários para fins de contribuição 
social as áeSpesas tidas com as obras e equi
pamentos nece_~ários àquela fmaJida~e. 
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Parágrafo único. As formas de pleitear e 
os limites deste abatimento serão definidos 
em regulamento. 

Art 87 Fica o Poder Executivo autorizado 
a implantar, através de seus 6rgáos próprios 
ou conveniados e de forma descentralizada, 
programas destinados a promover a formação 
e orientação profissional, o trabalho protegido, 
a adaptação e readaptação profiSSional e a 
colocação de trabalhadores portadores de de-
ficiência. __ _ 

Art 99 O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 1 O. . Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições _em 
contrária. 

Justificação 

A proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência (art 24, XlV), 6 reco
nhecimento de igualdade de direitos no traba
lho (art. 79, XXXI) e de direito à assistência 
social (artigos 203, V; 227, § J9, II), ao ensino 
especializado (arl 208, ill) --e à habilitação e 
reabilitação para o trabalho (art. 203, IV) são 
disposições constitucionais e constituem 
avanços consideráveis no sentido de dotar 
nossa sociedade de vaJores e mecanismos 
que conduzem à não discriminação e à inte
gração social das pessoas portadoras de defi
ciência Faz-se, no entanto, neCessário um dis
positivo legal que disponha sobre o trabalho 
dessas pessoas. 

Em decorrêncía de norma constitucional 
(art 37, Vlll), que prescreve que a lei reservará 
percentual de cargos e empregos públicos pa
ra trabalhadores portadores de deficiência, 
dois projetas de lei forarri apresentados no 
Senado Federal e trêS outros na Câmara dos 
Deputados. Estes projetas dispõem apenas 
sobre este aspecto referente ao trabalho dos 
inválidos. Faz-se necessário regulamentar a 
questão com a abrangência que ela possui 
e merece. Esta a razão desta propositura, que 
se embasa nas recomendações da Organi
zação Internacional do Trabalho (OIT) sobre 
a matéria (Recomendação no 99 de 1955, "so
bre a adaptação e a readaptação profiSSional 
dos inválidos", "Princípios fundamentais da 
readaptação profissional dos inválidos", de 
1974; Convênio "sobre a readaptação profis
sional e o emprego de pessoas inválidas", de 
1983 e Recomendação n9 168," sobre a rea
daptação profissional e o emprego· de pessoas 
inválidas"). 

Segundo essas recomendações, deve~se 
adotar um conjunto de medidas pata aumen~ 
tar ao máximo a oportunidade de emprego 
dos portadores de deficiência. A reserva de 
uma cota de empregos no serviço público é 
um dos mecanismos recomendados. 

Aqui propomos que, além deste, outros se
jam adotados, como a resei'Vã de alguns em~ 
pregos ou ocupações particularmente ade~ 
quados para os inválidos (art. 3Q), a oportu
nidade de empregos protegidos para aqueles 
que não possam ser readaptados para colo
car-se em empregos ordinários (art. 49), o estí~ 
mula, através de isenção de contribuições so-

dais, para as empresas que proporcionarem 
formação em eJ1'lPrego - eSpecialmente so
bre a forma de trabaJho protegido- c elimina~ 
rem barreiras arquitetônicas; o estimulo, tam
bém através 'da Isenção de contribuições so
ciais, à criação de cooperativas e pequenas 
empresas de inválidos. 

Reconhece a OIT que a criação de empre
gos para portadores de deficiência no mer
cado regular de trabalho - em especial sob 
a forma de trabalho protegido - não se fará 
sem imposição legal e sem incentivos econó
micos ou fiScais. Acredito que, ao invés de 
conceder ajuda económica ou incentivo fiscal, 

-mais viável e lógico seria conceder abatimento 
de contribuições sociais. uma vez que este 
trabalhador, uma vez empregado, deixará de 
ser beneficiário da Seguridade Social (ver art 
203, V, da Constituição Federal). 

O artigo 51 busca garantir uma última condi
çâo_ necessária à eficácia çla lei: a existência 
de programas - o ideal seria a existência de 
serviços permanentes- destinados a promo
ver os rrtecanismos· previstOs; a realizar treina
mento, adaptação e readaptação profissional 
e colocação de trabalhadores invá~dos, aju
dando os empregadores - entre eles o pró
prio governo - a cumprir suas o)?rigações. 

Sala das Sessões, 3_0-de agostO de 1989. 
- Senador Louremberg .Nunes Rocha (PTB 
-MT). 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
Competência Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 249/89 

Altera, atualiza e consolida a Lei n'? 
5.988, de 24 de dezembro de 1973? que 
regula os direitos autorais. 

O PREsiDENTE DA REPÚBUCA, faço 
saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei: 

TÍTULO I 
Dísposlç6es Preliminares 

Art. 1 ~ _ Esta lef regula os direitos autorais, 
entendendo-se sob esta denominação os di
reitos _de autor e os direitos que lhe são cone
xos. 

§ J9 Os estrangeiros domiciliados no ex
terior gozarão da proteçãO dos acordos, con
venções e tratados ratificados pelo Brasil. 

§ 29 Os apátridas equipáram-se, .para os 
efeitos desta lei, aos nacionais do país em 
que tenham dQmicilío. 

Art. 2~ Os direitos autorais reputam~se, 
para Os efeíto$ legais, bens móveis. 

Art. 39 Interpretam-se restritivamente os 
negócios jurídicos sobre direitos autorais. 

Art. 49 Para os efeitos desta lei, conside
ra-se: 
1-publícação - a comunicação da obra 

ao público, por qualquer forma ou processo; -
11- transmissão ou emissão - a difusão, 

por meio de ondas radioelétricas, de sons, ou 
de sons e imagens; 

III- retransmissão - a emissão, simultâ
ne-a ou posterior, da transmissão de wna em· 
presa de radiodifusão por outra; 

rv- reprodução~ a-c6pia de obra literária, 
científica ou artística bem corno de fonogra
ma· 

V- contra fação- a reprodução não auto-
rizada; -

VI-obra: 
a) em colaboração - quando é produzida 

em comüm, por dois ou mais autores; --
b) anónima- Quando não se indica o no

me_ do autor, por sua determinação, ou por 
ser desconhecido; 

C) pseudômina- quando o autor se oculta 
sob nome suposto que lhe não possibilita a 
ideiltificação; 

d) inédita - a que não haja sido objeto 
de publicação; - -- -

e) póstuma - a que se publique após a 
morte do autor; 

I) originária - a criação primígena; 
g) derivada - a que, constituindo criação 

autônoma, resulta de adaptação de obra erigi~ 
nária; 

h) coletiva- a produzida por iniciativa, or
ganização e responsabilidade de uma pessoa 
física ou jurídica que a publica sob seu nome 
ou marca e que é constituída pela colaboração 
de diferentes autores, cujas contribuições pes
soais. se fundem numa criação autônoma; 

i) audivisual - a constituída pela primeira 
fixação de seqüéncias de imagens em movi· 
menta, sonorizadas. tal como películas cine· 
rmrtográficas, vídeofonogramas e del'"(lais fixa
ções de sons e imagens ein suportes mate
riais: 

j} coreográfica -a que consiste numa se- _ 
qüência de marcações de movimentos para 
bailados e outras danças, com ou sem acom
panhamento musical; 

I) de arte cinética - a que consiste em 
obra das drtes plásticas. provida de efeitos e 
movimentos, gerados por quaJquer fonte de 
energia; 

VII- fonograma - a primeira fixação, ex
clusivamente sonora, em suporte material, dos 
sons da execução de uma obra literária ou 
artística. ou de _outros sons; 

V[J(- programa de computador - a ex
pressão de wn conjunto organizado de isntru
ções, em linguagem natural ou codificada, 

- contida em suporte fisi~Ô de qualquer natu
reza, de emprego necessário em máquina au
tomáticas de tratamento de informação, dis
positivos, instrumentos ou equipamentos peri
féricos, baseados em técnica digital, para fazê
los funcionar de modo e pará fins determi
nados; 

IX-editor -- a pessoa ftsica ou jurldica 
que adquire ó direito exclusivo 4_e J:_eprodução 
gráfica da obra; 
X- produtor: 
a) {onográfico -a pessoa física oujuridica 

que assume a iniciativa, a organização e a 
responsabilidade da produção e da publicação 
do fonograma; 

b) audiovisual- a pessoa física oujuridica 
que assume a iniciativa, a organização e a 
responsabilidade da produção audiovisual e 
de sua publicação; -

XI- empresa de radiodifusão -a empresa 
de rádio ou televisão, ou tnelo análogo, que 
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transmite, com a uti1i2ação ou não, de fio, pro
gramas ao público; 

XII- artista -o atar, locutor, narrador, de
damador, cantor, bailarino, músico ou outro 
qualquer intérprete, coadjuvante ou executan
te que participe da representação ou execução 
de obra literária, artística ou científica. 

Art. 59 Não caem no domínio da União, 
do Estado, do Distrito Federal ou dos Munlci
pios, as obras por eles simplesmente subven
cionadas. 

§ 1 ~ Pertencem à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal ou_::;~.os Municípios, os manus
critos de seus arquivos, blibiotecas e repar
tições. 

§ 29 Às emrpesas e sociedades, civis e co
merciais, pertencem os dQcumentos de seus 
arquivos. 

TITULO II 
Das obras intelectuais 

CAPITULO I 
Dits obras inteleetua_is protegidas 

Art. 6~ São -obras intelectuais as criações 
artísticas, literárias e cientificas, independen
temente de seu mérito Ou destinação, de qual
quer forma exteriorizadas, tais como: 

1-os livros, brochuras. folhetos, cartas e 
outros escritos; 

D-as conferências, .alocuções, sermões e 
outras obras da mesma natureza; 

lli -as obras dramáticas e dramátlc;o-mu
sfcais; 

IV-as obras coreográficas e pantomírni
cas, cuja execução cênica se fiXe por esç_r_ito 
ou por outra qualquer forma; 

V-as composições musicais, tenham o_u 
não letra; 

VI- as obras cinematográficas e demais 
obras audiovisuais; 
vn- as obras fotográficas e as produzidas 

por qualquer processo análogo ao da fotogra
fia, desde que, pela escolha_ de seu objeto e _ 
pelas oondições d~ sua execução, possam ser 
consideradas criações artistlcas; 

VTII- as obras de desenho, pintura, gravura, 
escultura e litografta; 

IX-as ilustrações, cartas geográficas e ou
tras obras da mesma natureza; 

X- os projetas, esboços e obras plásticas 
concernentes à geografia, topografia, enge
nharia, arquitetura, cenografia e ciência; 

XI- as obras de arte aplicada desde que 
seu valor artístico possa dissociar-se do cará
ter industrial do objeto a que estiverem sobre
postas; 

XII- as adaptações, traduções e outras 
transformações de obras originárias, previa
mente autorizadas e que não lhes cause dano, 
apresentadas como_ criação intelectual nova; 

xm- os programas de computador. 
Parágrafo único. No domínio das ciências, 

a proteção recairá sobre a form~.li~~ária ou 
artistk:a das criações, não abrangendo o seu 
conteúdo cientifico ou técnico, sem prejufzo 
dos direitos que protegem a propriedade in~ 
dustrial, marcas e patentes. 

Art 79 São protegidas como obras coleti~ 
vas, dentre outras, as coletânias ou compila
ções, como seletas, compêndios, antologias, 

enciclopédias. crestomatias, dicionários, jor~ 
nais, revistas, coletâneas de textos legais, de 
despachos, de decisões ou de pareceres admi
nistrativos, parlamentares ou judiciais, desde 
que, pelos critérios origimUs ou inusitados de 
seleção e organização, constituam criação ln~ 
telectual autônomã. -

Art. & J:: titular de direitos de autor, quem 
adapta, traduz, ai-ranja, ou orquestra obra caí
da no domínio público, não podendo opor-se 
a outra adaptação, arranjo, orquestração ou 
tradução, salvo se for ~(>pia da sua. 

Arl 99 À cópia de obra de arte plástica 
feita pelo próprio autor é assegruada a mesma 
proteç~o de que goza o original. 

Art. 1 O. A proteção à obra intelectual 
abrange o seu titulo, se original e inconfundível 
com -o de obra do m~smo gênero, divulgada 
anteriormen~ por outro autor. 

Parâgrafo único. O direito do titular de pu
blicações periódicas. inclusive jamais, é prote
gido até um ano após a saída de seu último 
número, salvo se forem anuais, caso em que 
esse prazo se elevará a dois anos. 

Arl 11. AS- disposições desta lei não se 
aplicam aos textos de tratados ou convenções, 
Iels. decretos, regu]amentos, decisões judiciais 
e demais atas oficiais. 

~CAPITULO ll 
da autoria das obras intelectuais 

Art. 12. Par~ identificar-se como autor, 
poderá o crWdor da obras intelectual usar_ de 
seu nome civil, cOmpleto ou abreviado até por 
suas iniciais, de pseudónimo ou de qualquer 
sínal convendonaf. 

Art. 13. Considera-se autor, não havendo 
regiStro -da obra, aquele que, por uma das 
modalidades de identificação referidas no arti
go anterior. tiver, em conformidade com o 
uso, indicada ou anunciada essa qualidade 
na sua utilização. 

Parágrafo único. Na falta de indicação ou 
anúncio, presume-se autor da obra intelecb,lal, 
aquele que, pela primeira vez, a tiver utilízado 
publicamente. 

Art __ 14. A autoria da obra em colaboração 
é atnbuída àqueles colaboradores em c:ujO no
me, pseudónimo ou sinal convencional foi pu
blicada. 

Parágrafo único. Não se considera colabo
rador quem simplesmente awa1iou o autor na 
produção da obra intelectual, revendo·a, atua
lizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo 
~ua publicação. 

Arl 15. É assegurada a proteção às parti
cipações individuais em obras coletivas, CL\ia 
publicação, por qualquer forma ou processo, 
respeite os direitos morais e patrimoniais dos 
participantes. 

§ 1 ~ Ao participante da obra c:oletiva, cuja 
contribuição possa ser utilizada separadamen· 
te, são asseguradas todas as faculdades ine-
renteS ãsua criação como obra individual, ve
dada, porém, a utilização que possa acarreta( 
prejuízo à exploração da obra coletiva. 

§ 29 Qualquer dos participantes, no exer
cido de seus direitos morais, poderá proibir 
_ qu~ se indique ou anuncie seu nome na obra 

coletiva, sem prejuízo do direito de haver a 
remuneração contratada. 

§ 3~ Cabe ao _o_rganízador a titularidade 
dos direitos patrimoniais de autor sobre o con· _ 
junto da obra coletiva. 

§ 49 -- O contrato com o =organizador espe
cificará a Contribuição do participante, o prazo 
para entrega õu realização, a remuneração e 
derilãis condições para sua execução. 

Art. 16. São co~autores da obr'l audiovi
sual o autor do assunto 01,1 argumento literário, 
musical ou Iitero-musical, o diretor e o pro
dutor. __ _ _ 

Parágrafo único:- Consideram-se cc-auto
res de desenhos animados os que criam os 
desenho-s ub1izados na obra audiovisual. 

CAPITULO lU 
Do Registro das Obras lntelectuéds 

Ait. 17. Para segurança de seus direitos, 
o autor da obra intelect!.t~ poderá registrá-la, 
conforme s,ua.natur.e~. no Ministério da Cultu
ra-Mine, na Biblioteca Nacional, na Escola de 
Músic:a da Universidade Federal do Rio deJà
neiro, na Escola Nacional de Belas Artes da 
Universidade Federal-do Rio de Janeiro, no 
Con-selho Nacional de Cinema - Condrle, 
no Conselho Fe..deral de Engenharia, Arqui
teturà e Agronomia- Confea oLi no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial.:_ INPf. -

§ }9 Se a obra for de natureza que con:t
porte registro ·em mais de um desses órgãos, 
poderá ser registrada apenas naquele com 
que tiver maior afinidade. 

§ 29 O Poder Executivo, mediante decre· 
to, poderá, a qualquer tempo, reorganizar os 
serviços de registro, conferindo a outros ór
gãos as atribuições a que se refere este artigo. 

M 18. As dúvidas suscitadas quando do 
registro serão su_bmetidas,_ pelo órgão que o 
está processcindo, à dec:isâo ·da instância ad:
mir1istrativa superior. 

Art. 19. O regtstro -da obra intelectual e 
seu respetivo traslado serão gratuitos. 

Arl 20. Salvo prova em contrário, é autor 
aquele em cujo nome foi registrada a obra 
intelectual, ou conste do pedido de licencia
mento para a obra de engenharia ou arqui
tetura. 

TITULO III~ 
Dos Direitos do Autor 

CAPITULO I 
Disposições Preliminares 

Arl 21. Oautorétitulardedireitosmorais 
e ·patrimoníals sObre a obra intelectual que 
prodUZiu. 

Art. 22. Não pode exercer dir_eitos a~tQ
rais o titular cuja obra foi retirada de circulação 
em VirtUde de sentença judicial irrecorrível 

Pru:ágrafo único. Poderá, entretanto, o au
tor reivindicar os lucros, eventualmente auferi
dos com a exploração de sua obra. enquanto 
a mesma esteve em circulação. 

Art 23. Salvo convenção em contrário, os 
co~autores da- obra ihfelectual exercerão, de 
comum acordo, seus direitos. 

Art. 24. O co~autor poderá explorar sua 
colaboração separadamente das demais que 
sejam de gênero diverso, sempre que a expio-
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ração em separado não prejudique a utilização 
económica da obra comum. 

CAPITULO H 
Dos Direitos Morais do autor 

Art. 25. São direitos morais do autor: 
1-o de reivindicar, a qualquer tempo, a 

autoria da obra; 
n-o de ter seu nome, pseudónimo ou sinal 

convencional indicado ou anundado, como 
sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

DI- o de conservar a obra inédita; 
W- o de assegurar a integridade da obra, 

opondo-s_e a quaisquer modificações ou à prá
tica de atos que, de qualquer forma, possam 
prejudicá-la, ou atingir autor em sua reputação 
ou honra; 

V- o de mc_dificar a obra, antes ou depois 
de utilizada; 

Vi- o de retirar de circulaçãO, ou de lhe 
suspender qualquer forma de utilização já au
torizada. 

§ 19 Por morte do autor, transmitem-se 
a seus herdeiros os direitos a que se referem 
os incisos I a IV deste artigo. 

§ 2~ Compete ao Estado a 'defesa da inte~ 
gridade e autoria da obra ca'ída _em domínio 
público. -- __ -:_ 

§ 39 No caso do inciso Y deste artigo, res
salvam-se as indenizações a terceiros, quando 
couberem. 

Art 26. Presume-se, na ausência de ma
nifestação expressa, que ao diretor cabe o 
exercício dos direitos morais sobre a obra ci-
nematográfica. , o =--

Art 27. O autor poderá repudiar a autoria 
de projeto arquitet6nlco aJterado sem o seu 
consentimento durante a exe~ução ou ap6s 
a conclusão da construção. _ 

Parágrafo único. O proPrietário da cons
trução responde pelos danos que causar ao 
autor sempre que, após o repúdio, der como 
sendo daquele a autoria do projeto repudiado. 

Art. 28c Os direitos morais do autor são 
inalienáveis e irrenunciáveis. 

CAPtrULOill 
Dos .Dúeitos Patrimoniais do 

'autor e de sua duração 

Art. 29. Cabe ao 11utor o direito de uti1izar, 
fruir e dispor da obra literária, artística ou den
úfica. bem como o de autorizar sua utilização 
ou fruição por terceiras, no todo ou em parte. 

Arl 30. Depende de autorização prévia e 
expressa do titular, ou de quem o represente, 
a utilizaçáo da obra ou produção, por qualquer 
forma, meio ou processo, tais como: -

1-a reprodução pardal ou integral; 
rr-aedição; 
m-a adaptação, o arranjo muslcal_e quais-

quer outras transformações; -
(V- a tradução para qualquer idioma; 
V -a inclusão em fonograma ou prodUção 

audiovisual; 
VI- a venda, locação ou empréstimo de 

exemplares da reprodução; 
VU- a comunicação ao público, direta ou 

indireta, mediante: 

a) representação, recitação ou declama
_ção; 

b} execução-musical; 
r::) emprego de autofalante ou de sistemas 

análogos; 
d} radiodifusão sonora ou televisiva; 
e} captação de transmissão _de radiodifu

São eri:t locais de freqüência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
g) exibição dnematográfica, videofonográ-

fica ou por processo assemelhado; -
h} emprego de satélites artificiais; 
1} emprego de sistemas 6ticos, fios telefô

nicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios 
de comunicação similares que venham a ser 
adotados; 

j) ~si_çáo de obras de artes plásticas e 
figurativas; _ 

vm·- quaisquer outras formas, meios ou 
processos existentes _ou que venham a ser in
ventados. 

Parágrafo único. A autorização concedida 
pelo titular para determinada forma, meio ou 
processo de utilização não se estende a qual
quer dos demais. _ 

Art. 31, Quando uma obra feita em cola
boração não for divistvel, nenhum dos colabo
rador_es, sob pena de responder por perdas 
e danos, poderá, sem concentimento dos de
mais, publicá-la, ou autorizar-lhe a publicação, 
salvo na coleção de suas obras completas. 

§ 1 ~ Havendo divergências os colabora
dores decidirão por maioria. 

§ 2~ AQ colabor<'idor dissidente fica asse
gurado o direito de não contribuir para as des
pesas da publicação, renunciando à sua parte 
nos lucros, e o de vedar que se inscreva o 
seu nome na obra. 

§ -3~> Cada colaborador pode, entretanto, 
individualmente, sem .;tquiescênda dos ou

-tros, r~gistrar a obra e defender os próprios 
direitos contra terc_eiros. . 

ArL -32, Ninguém: Pode reproduzir obra 
que_ não pertença ao dom1nio público, a pre
texto de anotá-la, comentá-:la, ou_ melhorá-la, 
sem permissão do autor. 

Parágrafo único._ OS comentários ou ano
tações poderão ser publicadas separadamen· 
te. 

Art. 33. As cartas, cuja publicação está 
condicionada à permissão do autor, poderão 
ser juntadas como documento de prova em 
proces"So-5 administrativos e judiciais. __ _ 

Art.__34~ QUãndO o autor, em virtude_de 
revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não 
poderão seus suce;ssores reproduzir versões 
anteriores sem explícita referência ao fato. 

Art. 35. As_ diYersas formas de utilização 
de abra intel~ctual são _independentes entre 
si. ~ 

Art. 36. Na obra intelectual produzida em 
cumpn"ment:o ã dever funcional ou a contrato 
de trabalho ou de prestação de seiViços, os 
dir_eitos patr[moniais de autor, salvo conven
ção em c-ontrário, pertencerão ao comitente 
para as finalidades estipuladas no contrato de 
encomenda ou, inexistentes estas, para as fi
rialidades que constituam o objeto principal 
das suas atividades. 

§ 1 ~ Conservará o comissário seus direi
tos patrimoniais com relação às demais for
mas de utilização da obra, desde que não a c ar~ 

retam prejuízo para o comitente na exploração 
da obra encomendada. 

§ 2" O comlssário recobrará a totalidade 
de seus direitos patrimoniais, não sendo abri~ 
gado a restituir as quantiap recebidas, sempre 
que sua retribuição for condicionada ao êxito 
da exploração económica da obra e esta não 
se iniciar dentro do prazo de um ano de sua 
entrega. -

§ 3ç O autor terá direito de reunir em suas 
obras completas. a abra encomendada, após 
um ano da entrega da encomenda. 

Art. 37. Salvo concenção em éontráríO, 
no contrato de produção os direitos patrimo
niais sobre a obra audiovisual pertencem ao 
seu produtor. 

Art. 38. A aquisição do original de uma 
obra ou de exemplar de seu instrumento ou 
veiculo material de utilização, não confere ao 
adquirente qualquer dos direitos patrimonais 
do autor. 

Art. 39. --O auto i qUe ãlienar obra de arte 
ou manuscrito original, tem direito a participar 
no valor agregado à obra, sempre que nova~ 
mente alienada. 

§ 19 Essa participação -será de vinte por 
cento sobre _o aumento de preço obtido em 
cada alienação, em face da imediatamente an
terior. 

§ 2"- Náo se aplica o disposto neste artigo 
quando o aumento de preço resultar apenas 
de desvalorização da moeda, ou quando o 
preço alcançado for inferior a cinco vezes o 
valor do maior salário mínima vigente na País. 

Art. 40. Os direitos patrimoniais de autor, 
excetuados os rendimentos resultantes de sua 
exploração, não se comunicam, salvo pacto 
antenupcial em contrário. 

Art. 41. Em se tratando de obra anônima 
ou pseudônima, caberá a quem publicá-la o 
exercício dos direitos patrimoniais do autor. 

Parágrafo único. O autor que se der a co
nhecer .assumírá o exercício dos direitos patri
moniais, ressalvados os direitos adquiridos por 
terceiros. -- --

Art. 42. Os direitos patrimoniais de autor 
perduram por toda sua vida. 

§ 19 Os filhos, os pais, ou o cônjuge goza
rão_ vitaliciamente dos direitos patrimoniais do 
autor que se lhes forem transmitidos por su
cessão mortis causa. 

§ 29 Os demais sucessores do autor goza
rão dos direitos patrimoniais que este lhes 
transmitir pelo período de sessenta anos,. a 
contar de 19 de janeiro do ano subseqüente 
ao de seu falecimento. 

§ 3~ Aplica-se às obras póstumas o prazo 
de prote_ção a que aludem os parágrafos pre
cedentes. 

Art.- 43. Quando a obra intelectual, reali· 
zada em colaboração, for indivisível, o prazo 
de proteção previsto nos §§ 1 ~ e 29 do artigo 
anterior contar~se-á da morte do últirno dos 
colaboradores sobreviventes. 

Parágrafo único. Acrescer-se-ao aos dos 
sobreviventes os direitos de autor do colabo~ 
radar que falecer sem sucessores. 

Art. 44. Será de sessenta anos o prazo de 
proteção_aos direitos patrimoniais sobre obras 
anónimas ou pseudônirnas, contado de. J9 de 
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janeiro do ano imediatame_nte posterior ao da 
primeira publicação. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto 
no art. 42 e seus parágrafos sempre que o 
autor se der a conhecer antes_ do termo do 
prazo previsto no caput deste artigo. 

Art. 45. O prazo de proteção aos direitos 
patrimoniais sobre obras audiovisuais, foto· 
gráficas e de arte_ aplicada, será de sessenta 
anos, a contar de 19 de janeiro do ano subse
qüente ao de sua con_c:lu_sao. 

Art. 46. Protegem-se por 15__anos a con
tar, respectivamente, da publicação ou da ree
dição, as obras encomendad~s pela União e 
pelos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Art. 4 7, Para os efeitos desta lei, conside
ram-se sucessores do autor seus herdeiros 
até o segundo grau, na linha direta ou colate
ral, bem como o cônjuge, os legatários e ces
sionários. 

Art. 48. Além das obras em relação às 
quais decorreu o prazo de proteção_ aos direi
tos patrimoniais, pertencem ao domínio pú
blico: 
I- as de autor desconhecido, tranSmitidas 

pela tradição oral; 
n-as publicadas em países que não parti

cipem de tratados a qu~ tenha aderido o Brasil, 
e que não confiram aos autores de obras aqui 
publicadas o mesmo tratamento que dispen
sam aos autores sob sua jurisdição; 

III- as de autores f_~ecidos que não te
nham deixado sucessores. 

CAPITULO IV 

Das limitações aos direitos de autor 

Art. 49. Não constitui ofensa aos direitos 
de autor: 

1-A reprodução: 
a) de trechos de _obras já publicadas, ou 

ainda que integral, de pequenas composições 
alheias no contexto de qb_{a maior, des_de que 
esta apresente caráter científica, didáticQ ou_ 
religiosa, e haja indicação _da origem e do no
me do autor; 

b) na imprensa diária ou periódica, de noti
cia ou de artigo informativo, sem caráter literá~ 
rio, publicado em diários ou periódicos, com 
a menção do nome do autor, se assinados, 
e da publicação de onde fo_r_am transcritos; 

c) em diârios ou periódicos, de discursos 
pronunciados em reuniões públicas de qual-
quer natureza; __ 

d} no ·corpo de um escrito, de obras de 
arte, que sirvam cotno acessório, para explicar 
o texto, mencionados o nome do Çtutor e a 
fonte de que provierem; 

e) de obras de arte existentes em logra
douras públicos; 

f) de retratos, ou de outra forma de repre
sentação de efigie, feitos sob encomenda, 
quando realizada pelo proprietário do objeto 
encomendado, não h~vendo a oposição da 
pessoa neles representada ou de seus her
deiros; 
li-a reprodução, em um só exemplar, para 

o uso privado do copista, sem intuito de lucro, 
de qualquer obra ou produção; 

m-a dtaç:ão, em livros, jornais ou revistas, 
de passagens de qualquer obra, para fins de 
estudo, crítka ou polémica; 

IV-o apanhado de lições em estabeleci
men~ de ensino por aqueles a quem elas 
se dirigem, vedada, porém, sua publicação, 
integral ou parcial, sem autorização expressa 
de quem as ministrou; 
V- a execução de fonogramas e transmis

sões de rádio ou televisão em ~belecimen
tos comerciais, para demonstração à clientela; 

VI- a representação teairal e a execução 
musical, quando realizadas no recesso familiar 
ou para fms exclusivamente didáticos, nas lo
cais de ensino, não havendo, em qualquer ca
so, intuito de lucro; 

VII- a utilização de obras intelectuais quan
do indispensáveis à prova judiciária ou admi
nistrativa. 

Art. 50. São Jiv~s as paráfrases e paró
dias que não forem verdadeiras reproduções 
da obra originária, nem lhe implicarem des
Crédit:O~ -

Art. 51. É lícita a reprodução de fotografia 
em obras científicas ou didáticas, com a indi
cação do nom~ do autor, e mediante o paga
mento a este de retribuição equitativa. 

-CAPITULO V 
Da cess~ dos direitos de autor 

Art. 52. Os direitos de autor podem ser, 
total ou parciaJmente, cedidos a terceiros por 
ele ou por seus sucessores, a título universal 
ou singular, pessoalmente ou por meio de re
presentante com poderes especiais. 

Parágrafo único. A _transmissão total com
preende todos os direitos de autor, salvo os 
de natureza persona1íssima, e os expressa
mente excl~ídos_ por lei. 

Art. 53. A cessão total ou parcial dos direi
tos de autor, que se fará sempre por escrito, 
presume-se onerosa. 

§ 1" Poderá a cessão ser averbada à mar
gem do registro a que se refere o artigo 17 
ou_L não estando a obra registrada, poderá o 
instrumento ser registrado pelo cessionário no 
Registro d~ Títulos e Documentas. 

§ 29 Constarão do instrumento do nefló
cio jurídico os direitos objeto da cessão e as 
condições Qe seu exercido quanto a tempo, 
lugar e preço. 

M__ ~- A cessão dos direitos de autor so
bre obras futuras abrangerá, no máximo; o 
período de cinco anos. 

ParágraJo !IDico. O pra;9 será reduzido a 
cinco (mos sempre que indeterminado ou Sl!
perior, diminuindoMse, na devida proporção, 
o preço estipulado. 

Art. 55. A omissão do nome do autor, ou 
de colaborador, na divulgação da obra não 
presume o anonimato ou a cessão de seus 
direitos. 

Art 56. A tradição de negativo, ou de 
meio de reprodução análogo, induz à presun
ção de que foram cedidos os direitos de autor 
sobre a fotografta. 

TITULO IV 
Da utDização de- obras intelectuais 

CAPITULO I 

Art. 57. Mediante contrata de edição, o 
editor, obrigando-se a reproduzir graficamente 
e a divulgar a obra literária, artística ou cienti
fica, que o autor lhe confia, adquire o direito
exclusivo de publicá-la e de explorá-la pelas 
_formas, meias e processos convencionados. 

Parágrafo- único. Em cada exemplar da 
obra o editor mencionará: 

a) o titulo da Obra e seu autor; 
b) no caso de tradução; o titulo original e 

o nome do tradutor; 
c) o ano de publicação; 
d) o seu nome_óu marça que o identifique; 
e) o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fa-
zend_a. _ _ 

Art. 5a Pelo mesmo contrata pode o au
tor obrigar-se à feitura de obra literária, artística 
ou científica, em cuja pUblicação e divulgação 
se erilpenha o editor. 

§ 19 Não havendo termo fiXado para a en
trega da obra, pode o autor entregá-la quando 
lhe convier. 

§ 2;. Em caso de f~I!!Çimento ou de impe
dimento do autor para concluir a obra, Cied.ltõr 
poderá: 
1-consjderar resolvido o contrato, mesmo 

que tenha sido entregue parte considerável 
da obra; 

D -editar a obra, sendo autônoma, me
diante pagamento proporcional do preço~ 

III- mandar que outro a termine, desde 
que consintam os sucessores e seja o fato 
indicado na edição. 

§ 39 t:: vedada a publicação, caso a autor 
tenha se manifestado nesse sentido, ou se as
sim decidirem seus sucessqres. . 

Art. 59. Não havendo dá_u_sul_a expressa 
em contrário o cont(ato versa apenas sobre 
uma edição. 

Parág'rafo único. No silêncio do contrata, 
considera-se que uma edição é constituída 
por 2.000 (dois mil) exemplares. 

Art. 60. O preço da retribuição será arbi~ 
trado em juízo, com base nos usos e costu
mes, sempre que no contrato ou ao ~eJ11po 
do contr&to não a tiver estipulado expressaM 
mente o autor. · 

Ari. 61. Sempre que os originais forem~. 
entregues em desacordo com o ajustado, e 
o editor não os recusar nos trinta dias seguin
tes ao do ie<::ebimento: têln~!?e ·por ·aceitas as 
alterações introduzidas pelo autor. 

Art. 62. Ao editor compete fixar o preço 
da venda, sem, tac!avia, poder elevá-lo a ponto 
que embarace a circulação da obra. 

Art. 63. A ineiioS-(Jue _os direitos patrimo
niais do autor tenham sido adquiridos pelo 
editor, numerar-se-ão todos os exemplares de 
cada edição. · -

Parágrafo único._ Considera-se cantrafa-
- ção. sujeitando-se o editOr ao pagamento de 

perdas e danos, qualquer repetição de núme· 
ro, bem como exemplar não numerado ou 
que apresente número que exceda a edição 
contratada. 



4398 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Agosto de_l989 

Art 64. Quaisquer que sejam as condi
ções do contrato, o editor é obrigado a facultar 
ao autor o exame da escrituração na parte 
que lhe corresponde, bem como a informá-lo 
sobre o estado da ediçao. 

Art. 65. O editor será obrigado a prestar 
contas semestrais ao autor sempre que a retri
buição deste estiver _condicionada à venda da 
obra. 

Art. 66. o editOr naõ pode fazer abrevia
ções, adições ou modificações na obra, sem 
permissão do autor. 

Art. 67. A obra deverá ser editada nos três 
primeiros anos da celebração do contrato, sal
vo prazo diverso estipulado em convenç!o. 

Parágrafo único. Não havendo edição da 
obra no prazo legal, o contrato será resolvido 
e o editor responderá pelos danos causados. 

Art 68. Enquanto não se esgotarem as 
edições a que tiver direito o editor, não poderá 
o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor 
o ônus da prova. 

Parágrafo único. Na vigência do contrato 
de edição, assiste ao editor o direito de exigir 
que se retire de circulação edição da mesma 
Qbra feita por outrem. 

Art. 69. o editor deYet'á reeditar a obra, 
quando estiver ~atada a última edição, em 
prazo que_ lhe será notificada pelo autor, sob 
pena de perder o direito em favor do autor 
e de responder pelos danos que a este causar. 

Art. 70. Tem direito o autor a fazer, nas 
edições sucessivas de suas obras, as emendas 
e alterações que bem lhe aprouver, devendo 
pagar ao editor valor equivalente aos g<lstoS 
extraordinários que der causa. 

Parágrafo único. O editor poderá opor~se 
às alterações que lhe prejudiquem os interes
ses, ofendam a sua reputação, ou aumentem 
sua responsabilidade. 

Art 71. O editor, negando~se o autor, po~ 
derá, em novas edições, encarregar terceiro 
da atualização da obra que dela necessite em 
virtude de sua natureza mencionando o fato 
na edição. 

CAPfrULOII 
Da Representação e Execução 

Art. 72. Sem prévia e expressa autoriza~ 
ção do titular, ou de quem o represente, não 
poderão ser transmitidos pelo rádio, serviço 
de alto-falantes, televisão ou outro meio análo
go, repres_entados ou executados em espetá~ 
culos públicos _e audições públicas, drama, 
tragédia, comédia, composição musical, com 
letra ou sem ela. ou obra de caráter asseme
lhado. 

§ 1 o;o Consideram~se espetáculos públicos 
e audições públicas, para os efeitos legais, as 
representações ou execuções em locais ou 
estabelecimentos, como teatros, cinemas, sa
lões de baile ou concerto, boates, bares, clubes 
de qualquer natureza, lojas comerciais e_indus
triais, estádios,.,fircos, restaurantes, hotéis, 
meios de transporte de passageiros te_rrestre, 
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que 
se representem, executem, recitem, interpre
tem ou transmitem obras intelectuais com a _ 
participação de artistas remunerados, ou me-

-diante quaisquer processos fonomecãnicos, 
eletrônicos ou audiovisuais. 

§ 2 9 Nenhum empresârio poderâ realizar 
espetáculo público, audição pública ou emis-
são de r.,d_iod_ifusão sem prévia autorização 
do autor da obra nele utilizada, ou de associa
ção que o represente, e sem prévio pagamento 
do preço acordado. _ 

§ _39 O empresário entregará ao autor ou 
associação que o represente, no dia seguinte 
ao eSpetáculo pública·, audição pública ou 
emissão de radiodifus2lo, relação completa 
das obras e fonogramas utilizados. 

§ 49 Quando a remuneração dependa de 
freqüência do público, poderá o empresário, 
por convênio com os titulares de direitos auto
rais, pagar o preço após a realização do espe-
táculo. 

Art 73. O autor, observa_dos os usos"Io
cais, notificará o empresário do prazo para 
a representação ou para· a· execução, salvo 
pr~via estipulaçâo convencional. 

Art 74. Ao autor assiste o direito de opor
se à representação ou execução que não seja 
suficientemente ensaiada, bem comei <J de fis
calizar o espetáculo, por si por delegado seu, 
tendo, para isso, livre acesso, durante as repre
sentações ou execuções, ao local onde se rea-
lizam. _ 

Art 75. O autor da obra não pode alterar
lhe a substância, sem acordo com o empre
sário que a faz representar. 

Art. 76. Sem licença do autor, não pode 
o empresário comunicar o manuscrito da obra 
a pessoa estranha à representação ou à exe
cução. 

Art 77. Salvo se abandonarem a empre
sa, não podem os principais intérpretes e os 
diretores de orquestra ou coro, escolhidos de 
comum acordo peJo autor e pelo empresário, 
ser substituídos por ordem deste, sem que 
aquele consinta. 

Art. 78. É impenhorável a parte do produ
to dos espetáculos reservados ao autor e aos 
artistas. 

CAPfrULODI 
Da atilizaç4o de Obra de Arte Plástica 

Artr. 79. Salvo convenção em conÍrário, 
o autor de obra de arte plástica, ao alienar 
o objeto em que ela se materializa, transmite 
ao adquirente _o direito de expô-la ao público. 

Art. 80. A autorização para reproduzir 
obra de arte plástica, por qualquer processo, 
deve constar de documento. e se presume 
onerosa. 

CAPITULO 'IV 
Da (JtiJização de Obra Fotográfica 

Art. 81. O autor de obra fotográfica tem 
direito a reproduzi-la, difundi-la e colocá~la à 
venda, observadas as restrições à exposição 
e reprodução de artes figurativas. 

§ 1 ~ A fotografia, quando divulgada, indi
cará de forma legível o nome do seu autor. 

§ 29 É v-edada a reprodução de obra foto~ 
gráfica que não esteja em C)bsoluta conso
nância com o original, salvo prévia autorlzaçilo 
do autor._ 

CAPITULO V 
Da Utilização de Fonograma 

Art 82, Ao publicar o fonograma o pro-
dutor mencionará em éada exemplar: 

a) o título da obra incluída e seu autor; 
b) o nome ou pseudônimo do intérprete; 
c) o ano da publicação; 
d} o seu nome ou marca que o identifique; 
e) o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da F a
zenda. 

Parágrafo único. Na falta de espaço na eti
queta do exemplar, estes dados constarão do 
respectivo envoltório ou de folheto que o 
acompanhe. 

CAPITULO VI 
Da (Jtffizaç_ão da Obra Audiovisual 

Arl 83. A aUtOrização do autor de obra 
intelectual para produção audiovisual implica, 
salvo disposição em contrário, licença para 
sua utilização econômica. 

§ 19 A exclusividade da autorização de-
pende de cláusula expresSa e cessa dez anos 
após a celebração do contrato, ressalvado ao 
produtor da obra audiovisual o direito de conti
nuar a utilizá-Ia. 

§ 29 Em cada cóPia da obra audiovisual 
mencionará o produtor: 

a) o título da obra audiovisual; 
b) os nomes ou pseudôn!mos do dJretor 

e dos demais cc-autores; 
c) o título da obra adapatada e seu autor, 

se for o caso; 
d) os artistas intérpretes; 
e) o ano de publicação; 
I} o seu nome_ ou marca que o fdentifique; 
g) o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fa
zenda. 

Art. 84. O contrato de produção auc:Uo~ 
visual deve estabelecer: 

1-A remuneração devida pelo produtor 
aos demais co-autQD$ da obra e aos artistas 
intérpretes e exe_cutantes ou coadjuvantes, 
bem como o tempo, lugar e forma de paga~ 
menta; 
II-o prazo de conclusão da obra; 
10- a responsabilidade do produtor p<~ra 

com os demais cc-autores e artistas, no caso 
de cc-produção. 

Art. 85. O colaborador da produção da 
obra audiovisual que interromper, temporária 
ou definitivamente, sua participação, não po
derá se opor a que esta seja utilizada na obra, 
nem a que terceiro o substitua. resguardado 
os direitos que adquiriu quanto à parte já exe~ 
cutada. 

Art 86. Caso a remuneração dos demais 
ccrautores e outros participantes da obra au
diovisual dependa dos entendimentos de sua 
utilização económica, o produtor lhes prestará 
contas anuais, se outro prazo não houver sido 
pactuado. 

Art. 87. Não havendo disposição em con
trário, poderão Os cc-autores da obra audio
visual utilizar-se, em gênero diverso, da parte 
que constitua sua contribuição pessoaJ. 

Parágrafo úrllco. Se ·o produtor não con
cluir a obra audiovisual no prazo ajustado, ou 
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não a publicar dentro de três anos, a contar impedir a gravação, reprodução, transmissão 
de sua conclusão, a utilização a que se refere ou retransmissão, por empresa de radiodifu-
este artigo será livre. são, ou utilização por qualquer forma, meio 

Art. 88. Os direitos autorais_ r_elativos a ou processo, de suas interpretações ou execu-
obras musicais, lítero~muslcais e fonogramas ções, para as quais não tenha dado seu prévio 
incluidos em obras audiovisuais serão devidos e expresso consentimento. 
a seus titulares pelos responsáveis dos locais § ]9 Quando na interpretação ou na exe-
ou estabelecimentos a que alude o § 19 do cução participarem vários artistas, seus direi-
art 73, que as exibirem, ou pelas emissoras tos serão exercidos pelo diretor do conjunto. 
que as transmitirem. § 29 A proteçâo- amr artistas, intérpretes 

Art 89. A exposição, difusão ou exibição e executantes ou coadjuvantes, se estende à 
de fotografias ou fixações audiovisuais de ope- reprodução da voz e imagem, quando associa-
rações cirúrgiCas dependem da autorização clãS as Suas attiações. -
do cirurgião e da pessoa operada, ou de seu ArL 95. As empresas de radiodifusão po-
cônjugue ou herdeiros, caso tenha. esta fale- de!ão realizar fJXaçóes de interpretação ou exe-
cido. - - cução de artistas que as tenham -permitdo para 

Art. 90._ .As disposiÇões deste capítulo são utilização em determinado número de emis-
apllcáveis às películas sem sonarização. sões, facultada sua conservação em arquivo 

CAPITULO VIl 
Da utilização da obra publicada 

em diários ou peri6dlcos 

Art. 91. _ O direito de utilização económica 
dos escritos publicados pela imprensa, diária 
ou periódica, com exceção dos assinados ou 
que apreSente sinal de reserva, pertence ao 
editor. 

Parágrafo único. A cessão de artigos assi
nados, para publicação em diários ou perió
dicos, não produz efeito, salvo convenç.ao em 
contrário, além do prazo de vinte dias, a contar 
de sua publicação, findo o qual recobra o autor 
em toda a plenitude o seu direito. 

CAPITULO VIU 
Da utilização da obra cofetiva 

Art 92. Ao publicar a obra coletiva o orgaw 
nizador mencionará em cada exemplar: 

a) o título da obra; 
b) ·a relação de todos os participantes, em 

ordem alfabética, se outra não houver sido 
convencionada; 

c) o ano de publicação_; 
d) o seu nome ou marca que o identifique; 
e} o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fa· 
zenda. 

Parágrafo único. Para valer-se. do disposto 
no § 29 do artigo 15 deverá o participante 
notificar o organizador, por escrito, até a entre~ 
ga de sua participação. 

TITULO V 
Dos Direitos ConeXos 

CAPÍTULO I 
Disposlçót:s-Prelbninares 

Art. 93. As normaS- relatiVas iiõs dire"itos 
de autor aplicam-se, no que couber, aos direi
tos que lhes são conexos. 

Parágrafo único. A proteçao da presente 
lei aos direitos conexos deixa intacta e não 
afeta as garantias asseguradas aos autores de 
obras literárias, cientificas e artísticas. 

CAPITULO I! 
Dos direitos dos artistaS. Intérpretes 

ou executantes e dos 
produtores de fonogramas 

Arl 94. O artista, SeU herdeiro oU seu su
~essor, a título oneroso ou gratuito, poderá 

público. 
Parágrafo único. A reutilização subse

qO.ente da fiXação, no país ou no exterior, so· 
mente será lícita mediante autorização escrita 
dos titulares de direitos intelectuais incluídos 
no programa, pelo número de vezes e nos 
territórios autorizados, devida uma renume
ração adiCional aos tituJares para cada nova 
utilização; 

Art. 96. Os intérpreteS gozam dos direitos 
morais de integridade e autoria de suas inter-
pretações. ---- --

Art. 97. Tem o produtor de fonogramas 
o direito exclusivo de autorizar ou proibir-lhes 
a reproQ~_ção ou_ a exe_cução públicas, inclu
sive pela radiodifusão, a locação em todo e 
qualquer outro melo, forma ou processo de 
utilização. 

Art. 98. Cabe ao produtor fonográfico, ou 
a que o represente, perceber dos usuários a 
que se refere o art 73, os_ proventos pecuniá~ 
rios resultantes da execução pública dos fano~ 
gramas e reparti-los com os artistas. 

§ 19 Na ausência de convenção entre as 
partes, a metade do produto arrecadado, de
duzidas as despesas, caberá aos artistas que 
hajam participado da fixação do fonograma. 

§ 29 O quinhão dos artistas será repartido 
da seguinte forma, salvo convenção em con
trário: 
1-dois terços para o intérprete; e 
n-um terço, dividido em partes iguais, pa

ra os músicos acompanhantes e membros 
do coro, 

§ 39 Intérprete é o cantor, artista ou con
junto vocal que figurar em primeiro plano na 
etiqueta do fonograma, ou o diretor da or
questra, quando a gravação for instrumentaL 

§- 49 A parte devida a conjunto vocal será 
dividida igualitariamente entre os seus compo-
nentes. -

CAPhuLOIU 
Dos direitos -das empreSas de radiodifusão 

--Art. 99. Cabe às empresas de radiodifu
slio autorizar ou proibir a retransmissão, fixa
ção e reprodução de suas emissões, bem co- -
mo-a comunicação ao público, pela televisão, 
em locais de freqüênda coletiva, de suas trans
missões. 

CAPITULON 
Df? Direito de Arena 

Art. IOCL ~ -A-éntidãde .a ·que- ~~t~j~- ~incu
lado o atletã, Pertence o direito ele autorizar 
ou proibir a fiXação, reprodução, transmissão 
ou retransmiss~o. _por qualquer forma, meio 
ou processo, de espetáculo desportivo públi
co. 

§ 1 ~ SãiVõ CõrivenÇãO em contrário, vinte 
por cento do preço da autorização serão distri
buídos, _em partes_ iguais, aos atletas partici
pantes do espetâculo. 

§ 2" Não estando o atleta vinculado a enti
dade desportlvà caber-Jhe-á autofizar indivi
dUalmente os atas a que se refere este artigo. 

Art. 101. O. disposto no artigo anterior 
não se aplica à fliação de partes do espetá
culo, cuja duração,_ no conjunto, não exceda 
a três minutos, para fins exclusiVamente iilfor
mativos, na imprensa, cinema ou televisão. 

CAPITULO V 
Da Duração dos Direitos ConexoS 

Art. 102. é: de sessenta anos o prazo de 
proteção aos direitos conexos, contado a partir 
de 19 de janeiro do ano subseqOente à fixação, 
para os fonogramas; à trariSmissã~ para as 
emissões das empresas de radiodifusão; e à 
realização do espetáculo, para os demais ca
sos. 

TITULO VI 
Das Associações de 7itulares de Direitos 

de Autor e dos que lhes são Conexos 

Arl 103. Para o exercício exclusivo e de
fesa de seus direitos autorais, podem os titula
res de direitos autorais associar-se, sem intuito 
de lucro. 

§ 19 é: vedado pertencer a mais de uma 
associação da mesma natureza, livre, porém, 
o titular, de transferir-se, a qualquer momento, 
para outra associação, devendo comunicar o 
fato, por escrito, à associação a que pertence. 

§ 29 Os estrangeiros domiciliados no ex
terior poderão outorgar procuração a qualquer 
associaçáo, vedada sua inclusão como asso
ciado. 

Art. 104. Com o ato de filiação, as asso
ciações se tornam mandatárias de seus asso
ciados para a prática de todos os atas neces
sários à defesajudiciaJ ou extrajudiciaJ de seus 
direitos autorais, bem como para sua cobran
ça, salvo cláusula expressa em contrário. 

Parágrafo único. Os titulares de direitos 
poderão praticar, pessoalmente ou por tercei
ros, ·os atas referidos neste artigo. 

Art. 105. Para funcionar no país, as asso
ciações de que trata o art. 103 deverão estar 
registrados no Registro Civil de Pessoas Jutí~ 
dicas. 

Parágrafo único. As associações com se
de no exterior far-se-~o representar, no país, 
por ass-ociações nacionais constituidas na for
ma prevista nesta lei. 

Art. 106. A assembléia geral dos sódos 
será o órgão supremo da associação, o q~...al 
elegerá os diretores, fiXando-lhes a remune
ração. , 

Art 107. A escrituração das associações 
obedecerá às normas de contabilidade comer-
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cial, autenticados seus livros pelo Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas. 

Art 108. O sindicato ou asso_ciação pro
fissional que congregue não menos de um 
terço dos filiados de uma associação autoral 
poderá, urna vez ao ano, após notificação com 
oito dias de antecedência, fiscalizar, por inter
médio de auditor, a exatldão das contas pres
tadas a s_eus representados. 

Art. 109. Poderão as associações consti
tuir em escritório central para a arrecadação-
e distribuição, em comum, dos direitos relati-: 
vos à comunicação ao público de obras musi
cais e lítero-musicais e de fonogramas. 

§ 1 '~ O escritório central organizado na_ 
forma prevista neste artigo não terá finalidade 
de lucro e será dirigido e administrado pelas 
associações que o integrem. 

S 2'~ O escritório central e as associações 
a que se refere este título atuarão em JuJzo 
e fora dele em seu próprio norne, ou como 
substitutos processuais dos titulares a eles vin
culados. 

TITULO VII 
Das Disposições Gerais 

Art. 110. A União e os Estados poderão 
desapropriar, por utilidade pública ou interes
se social, mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro, qualquer obra publicada cujo ti
tular não quiser republicá-la, ressalvado o 
exercício do direito assegurado ao inciso VI 
do artigo 25. 

Art 111 O autor de obra teatral ao auto
rizar a sua tradução ou adaptação, poderá frxar 
prazo para utilizaçáo da mesma em espetá
cuJos públicos. 

Parágrafo único. Após o decurso do prazo 
a que se refere este artigo, não poderá opor-se 
o tradutor ou adaptador à utilização de outra 
tradução ou adaptação autorizada, salvo se 
for cópia da sua. 

Art. 112. Autorizada a representação de 
obra teatral feita em colaboração, não pOderá 
um dos ccrautores revogar a autorização da
da, provocando a suspensão da temporada 
contratualmente ajustada. 

Art 113. OS titulares âe díreitás de autor 
e dos que lhes são conexos domiciliados no 
país, cujas obras, produções, interpretações 
e execuções sejam susceptíveis de reprodu
ção privada, nos termos do inciso D do artigo 
49, terão direito a remuneração de natureza 
autoral, como compensação à possibilidade 
de reprodução de obras e fonogramas, em 
fitas magnéticas ou quaisquer outros suportes 
materiais. 

S 1 ~ A remuneraçã_o será de_20% do pre
ço de faturamento, devida pelo fabricante, na 
saída do estabelecimento fabril, ou pelo im
portador, no ato do desembaraço na alfân
dega. 

S 29 O pagamento deverá ser efetivado, 
pelo fabricante ou importador, dentro do prazo 
de 60 (sesSenta) dias, impOrtando a mora na 
indexação da quantia devida ao nível da corre
ção monetária oficialmente focada, acrescido 
de juros legais. 

§ 3'~' A cobrança da remuneração será fei
ta coletivamente, por entidade organizada para 

este fim pelas associações a que se re[ere 
o art. 104, ou medi,ante mandato por elas _ou
torgado ao escritório a que se refere o .art, 
Jm . . .. 

§ 49 Cabei'á às associações de titulares de 
- direitos autorais adótar os critérios de distri

buição aos titulares das quantias arrecadadas, 
respeitados os direitos de cada um. 

S 59 Na falta de acordo entre as _associa
ções, quanto à distribuição da remuneração 
correspondente às fiXações exclusivamente 
sonoras, esta será somada ao montante da 
execução pública a distribuir, cabendo metade 
daquele valor: aos titulares de direito de autor, 
e a outra metade aos de direitos conexos, obe
decidas, quanto a estes, as proporções estabe
lecidas no art 99. 

§ 69 À faJta de acordo entre as associa
ções, quanto à distribuição da relnuneração 
correspondente as fiXações audiovisuais. ca
berá a metade ao p_ro_4_utor e a outra será repar
tida, em partes iguciis, aos demais c_o-autores, 
ao autor da obra adaptada e aos intérpretes 
nominados nos letreiros. 

Art 114 .. ___ Os._suportes materiais referidos 
no artigo anterior, utilizados para duplicação 
de fonogramas ou videofonogramas por seus 
próprios produtores ou seus concessionários, 
não estarão sujeitos ao pagamento da remu
neração de que trata esta lei. 

TITULO VIU 
Das Sanções às Wolações dos Direitos de 

Autor e Direitos que lhes são Conexos 

CAPITULO I 
Disposição Preliminar 

M.--115. As sanções civis de que trata o 
capítolo seguinte se apllcam sem prejuízo das 
sançõ-es penais cabíveis. 

CAPITULOU 
Das sanções dvis e administrativas 

Art. 116. O titular cuja obra seja fraudu
lentamente reproduzida, divulgada ou de qual
quer fôrma utilizada, poderá, tanto que o saiba, 
requerer a apreensão dos exemplares repro
duzidos ou a suspensão da divulgação ou utili
zação da obra, sem prejuízo do direito à indeni
zação por perdas e danos. 

Art. 117. Quem editar obra literária, artís
tica ou científica, sem autorização do titular, 
perderá para este os exemplares que se 
apreenderem, e pagar-lhe-á o restante da edi
ção ao preço por que foi vendido ou for ava
liado. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o 
número de exemplares que constituem a edi
ção fraudulenta, pagará o tranSgressor o valor 
de 2.000 exemplares, -ãléln àos apreendidos. 

Art 118. Quem, ciente da fraude, vender, 
expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir 
ou tiver em depósito, para o fim de venda, 
obra reproduzida com fraude, será solidaria
mente responsável com o contrafator, nos ter
mos dos artigos precedentes, respondendo 
com contrafatores o importador e o distribui
dor e_m caso de reprodução no exterior. 

Arl 119. Aplica-se o disposto no art. 117 
às transmissões, retransmissões, reproduções 

e outras utilizaçõeS, realizadas sem autoriza~ 
ção por quaisquer formas, meios. ou proCes
sos, de execuções. interpretaçõ_es, em~sões 
e fronogiain:aS protegidos.· . · . 

Aft... 120.' QUem: nà ütilização,.por qucil
quer forma, meio oU pi"oce5so,-de -obra intele~~ 
tua!, deiXar de indicar óu de ànunicar, corno 
tal, o nome, pseudónimo ou sinal convencicr 
nal do_ autor e do intérprete, além de respqnder 
por d.anos morais, está obrigado a divulgar-lhe 
a identidade da seguinte forma: 
I- em se tratando de empresa_ de radiodi~ 

fusão, no mesmo horário em que tiver ocor
rido -a infração_._ por três dias consecutivos; 

11- em se tratando de publicação gráfica 
_ou fonográfica, mediante inclusão de errata 
nos exemplares aindã não distribuídos, sem 
prejU.lzo de comunicação, com destaque, por 
três vezes consecutivas, em jornal de grande 
circulação, dos domicílios do autor, do intér
prete, e do editor qu produtor; 

lli-em se tratando de outra forma de utili~ 
zação, por comunlcaçáo através da imprensa, 
na forma a que se refere o inciso anterior. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica a programas sonoros, exclusiva
mente musicais, sem qualquer forma de locu
ção ou propaganda comercial. 

Art. 121. O titular- dos direitos patrimo
niais de autor ou conexos pode requerer me
dida liminar à autoridade judiciária objetivando 
a interdição- da representação, execução, 
transmissão ou retransmissão de obra intelec
tual, inclusive fonograma, sem ã autorização 
devida, bem como a apreensãO, para garantia 
de seus direitos, da receita bruta. 
- § }9 As mesmas sanções serão aplicadas 

pela autoridade policial no caso de infração 
da obrigação de pagamento prevista nos pará
grafos 2~ e 39 do art 73. 

§ 29 A interdição não será suspensa antes 
do infrator exibir a autorização, o comprovante 
de pagamento, ou ambos, relativos a todas 
as obras e produções utilizadas, conforme a 
causa da interdição. 

Art. 122. Pela violação de direitos autorais 
nos espetáculos e audições públicas, realiza
dos nos locais ou estabelecimentos a que alu
de o § 1 ~ do art 73, seus proprietários, direto
res, gerentes, empresários e arrendatários, res
pondem solidariamente com os organizado
res dos espetáculos, sempre que houver culpa 
ou dolo na contratação ou reaJizaçáo dos mes
mos. 

Art. 123. O empresários e os artistas não 
poderão alterar, suprimir ou acrescentar, nas 
representações_ou execuções, palavras. frases 
ou cenas, sem autorização, por escrito, do au
tor. 

Parágrafo único. __ O autor poderá cassar a 
autorização caso o empresário ou os artistas 
reincidam na infraç:ão. 

CAPITULO III 
Da Prescrição 

Art. 124. Prescreve em cinco anos a ação 
civil por ofensa a direitos patrimonais de autor 
ou conexos, contado o prazo da data em que 
se deu a violação. 
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TíTULO IX tíveis com a presente lei, revogadas as dispo-
DiSposições Finafs ê Transitórias sições em contrário. 

Art. 125. As ass·otiaÇões de c:iue- trata o· - Saia das Sessões, .30 de agosto de 1989. 
Título VI de~ta lei, já existentes à data- de su~ -Senador Luiz Wana Filho. 
promulgpção. terão o prazo de 1 ~O dias par~ _ Jus~~~o. 
adaptar seus Estatutos à nova regulamenta- p d 6 .1 lh d da o e o raSI orgu ar-se e ser uma s 
ção lega.t. nações que melhor e firmemente protege os 

Parágrafo único. -Não se alcançando, nas 
duas primeiras convocações, 0 ~·quorum" de - direitos dos criadores intelectuais. Desde 1922 
que trata 0 § 39 do artigo 108 da lei n9 5.988, aderiu nosso Pais à Concenç:~o de Berna para 
de 14 de dezembro de 1973, a associação Proteção de_ Obras Literárias e Artísticas, tor-

nando-se o único membro do nosso Contipoderá proceder a uma terceira convocação, 
com intervaJo mínimo de trinta dias, podendo, nente a integrar a União de Berna até reçente-
então, deliberar com-a presença de qualquer mente.· 
número de associados. A nossa tradição- juridk:a remonta todavia, 

às leis do Império e à Convenção de M_onte
vidéu de 11 de janeiro de 1889, lançando as 
profundas raízes da sistemática legislativa pá
tria, que "tomou forma deftnitiva em 1916, com 
o Código Ovil. A evolução do direito autoral 
e a conseqüente revisão dos tratados que re
gem a matéria, provocou de parte do legis
lador brasileiro uma seqüência de normas re
gulamentadoras do exercício desses direitos, 
visando mantê-los atuaJizados. A multiplicida
de de normas. entre as quais destacamos a 
Lei Xayier Marques (Decreto n9 4. 790, de 2 _ 
de janeiro de 1924) e a Lei GetúJio Vargas 
(Decreto h9 5.492, de 16 de julho de 1928), 
conduziu à necessidade de consolidar a legis
lação esparsa, bem como atualizá-la. 

Art 126. Ftca extinto o Conselho Nacio
nal de DireltoAutorai-CNDA, criado e regido 
pela Lei n~ 5.988, de 14 de dezembro de 1973 
e leis posteriores, 6rgâo autônomo da Admi
nistração Direta da União vinculado ao Minis
tério da Cultura, transferindo-se seu patrimô
nio, bem assim os recursOs financeiros e orça
mentários, para aquele Ministério. 

§ 1"' Os bens móveis materiais e equipa
mentos integrantes do patrimônio do órgão 
extinto, passarão ao património da União e, 
após inventário, à responsabilidade do Minis
tério da Cultura. 

§ 29 A União sucederá o 6rgão extinto em 
todos os seus direitos, créditos e obrigações, 
dect~rrentes de lei, ato administrativo ou con
trato, bem assim nas demals obrigações pecu
niárias, inclusive nas respectivas receitas, que 
passarão a ser recolhidas à conta do Tesouro 
Nacional. 

§ 3~ A Procuradoria Geral da Fazenda Na
cional e o Ministério da Cultura adotarão as 
providências necessárias à celebração de adi
tivos, visando à adaptação de!'-> instrumentos 
contratuais fU'ITlados pelo órgão extinto aos 
preceitos legais que regem os contratos em 
que seja parte a União. 

§ 49 Os servidores estáveis do órgão ex
tinto serão aproveitados na forma do art. 59 
da Lei n9 7.662, de 17 de maio de 1988. 

§ 59 As despesas decorrentes da execu
ção do disposto neste artigo correrão à conta 
de dotações consignadas no Orçamento Geral 
da União. 

Art. 127. Na apltcação dos preceitos esta
tuídos na presente lei serão atendidas as dis
posições a ela aplicáveís dos Decretos núme
ros: 4.790, de 22 de jaileiro de 1924; 5.492, 
de 16ju!ho de 1928; 18.527, de 10 de dezem
bro de 1928; 1.023, de 17 de maio de 1962; 
57.125, de 19 de outubro de 1965; 61.123, 
de 1' de agosto de 1967; 75.699, de 06 de 
maio de 1975; 76.905, de 24 de dezembro 
de 1975; 76.906, de 24 de dezembro de 1975; 
7a965, de 16 de dezembro 1976; 82.385, de 
5 de outubro de 1978; 95.971, de 27 de abril 
de 1988 e 96.036 de 12- de maio de 1988. 

Art. 128. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, mantidas as leis nrs. 6.533, 
de 24 de malo de 1978 e 7.646, de 18 de 
dezembro de 1987, bem como as disposições 
inalteradas da Lei n9 5.988, de 14 de dezembro 
de 1973 e demáis disposições legais campa-

Este objetivo foi aJcançado com a Lei n~ 
5.988, de 14 de dezembro de 1973, que, indis
cutivelmente, situa o Brasil entre os Estados 
que mais detalhada e efetivamente protegem 
a criação intelectual. Paralelamente se deve 
ter em conta que o nosso Direito Constitu
cional sempre se preocupou com este género 
de prerrogativa do cidadão, consignando entre 
os direitos e garantias fundamentais, a prote
ção à propriedade intelectual, consoante o tex
to da nova Carta Magna, promulgada em 5 
de outubro de 1988, a qual concluiu a matéria 
no Capítulo I do Trtulo U, entre os Direitos 
e Deveres Individuais e Coletivos. 

Ademais, a evolução tecnológica ocorrida 
desde 197.3, introduziu certos aspectos espe
cíficos que requerem nova atualização da le
gislação tutelar. 

Tendo em conta a necessidade de harmo
nizar a lei vigente com os nossos preceitos 
constitucionais e às novas técnicas, depara
mo-nos Com a contingência de adequá-la a 
essas situ{lções. _sem aJterar-lhe, contudo, a 
essêr'lCiã. -- - - -- -

Efetivamente, a Lei n~ 5.988, de" 14 de de
zembro de 1973, vem demonstrando nesses 
16 anos, de aplicação ser um instrumento efi
caz da proteçao aos direitos dbS criadores inte
lectuais, que está apenas a exigir alguns reto
ques para adaptar-se às circunstâncias atuais. 

É conveniente frisar a importância de pre
servar a estabilidade juridica nas relações ge

- radas pelas leis tutelares da espécie, a fim de 
assegurar a desejável continuidade no relacio
namento entre os autores e a sociedade. 

Neste Sentido, o projeto que ora se apre
senta manteve a numeraçãQ_da__ lei original 
no que tange aos princípios gerais, permitindo, 
assim, que a interpretação da Jurisprudência 

existente contiilue a incidir sobre disposiÇões ' 
- substancialmente idênticas. 

Por consegu!nte, foi dado ao projeto a feição 
de consolidação tanto por haver absorvido as 
disposições da nova Constituição Federal co
mCTpor inc:orpbrar matérias regulares em ou
tras Jeis extravagantes, como se verá adiante~ 

Seja dito de passagem que a necessidade 
de atualizar a legislação autoral não é um pro· 
blema exclusivamente brasileiro. Outros paí
ses também aperfeiçoaram recentemente sua 
legislaçao autoral, notadamente Portugal, Es
panha, Reino Unido, Itália, Senegal, [ndonésia, 
Japão, Fmlândia, Nova Zelândia, Corêia, Sin· 
gapura, Áustria, Alemanha e a França, sendo 
que esta acrescentou à sua lei básica de 1957, 
a Lei n" 85.660~ de 3 de julho de 1 gas, na 
qual reconhece os diceitos conexos de artistas, 
produtores de fonogramas e organfsmos de 
radiodifusão, a autoria de programas de com
putador e a compensação pela cópia privada, 
tal como o fizeram Portugal, Espanha e outros 
em suas novas legislações. 

Aliás, inspiramo-nos na citada lei francesa 
de 1985 - de muito boa lavra, o que não __ 
é de estranhar ero terra de tão respeitáveis 
juristas -para intioduzir no projeto a expres
são "obras audiovisuais", mais precisa e tecni
camente correta do que a anterior referência 
a "obras cinematográficas e aquelas'obtidas 
por meios análogos à cinematografia", como 
definido na lei brasileira atual. Com efeito, os 
progressos no campo da fLXação de imagens 
e sons estão a exigir uma conceítuação mais 
ampla do que a simples reprodução em pelí
culas de celulóide, já que os processos atuais 
utilizam outros suportes materiais e outros 
meios de produçãO de obra~ -

Esta útil e conveniente alteração da nossa 
terminologia legal redunda numa série de 
emendas em todas as disposições que se refe
rem à obra cinematográfica, sem, no entanto, 
alterar o sentido ou a substância. 

Uma das interessantes características da Lei 
n9 5.9BSn3 são ás definiçõeS constantes do 
seu artigo 49 que facilitam o entendimento 
do seu conteúdo_ e que emprestam sentido 
uniforme aos termos empregados. Seja dito 
de passagem que essa técnica foi copiada pelo 
legislador de outros país_es, notadamente Co
lômbia e Costa Rica. A respeito, julgamos 
oportuno acrescentar à lista de definições a 
de_ obra coreog-ráfica; a de arte cinética e a 
de programa de computador, além de aperfei
çoar as de obras cpletivas, de produtor feno~ 
gráfico e de produtor audiovisual. 

No artigo 69 do projeto, ademais de relado
nar os programas de computador na exempli
ficação de obras protegidas, acrescentamos 
um parágrafo único que ressalva o .âmbito 
da proteção, excluindo do mesmo o conteúdo 
científico ou técnico da criação autoral por 
tratar-se de matéria alheia à tutela específica. 

Os novos preceiro-5 constitucionais foram 
incorporados no projeto nos artigos 15; 3Q; 
36; 74; 94; 100 e 104. 

Ainda em virtude _dos princípios liberalizan
tes, de aplicação imediata, da atual Consti
tuição Federal, foram removidas as disposi
ções autocráticas que ensejavam ao Estado, 
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por intermédio do Conselho Nacional de Direi~ 
to Autoral-'CNDA, interferêncla indevida nas 
associações._ dedicadas à gestão coletiva e de- . 
fesa aos direitos autorais de seus ;;tssodados. 
como foi repetidamente confirmado desde a 
instalação desse citado_ Conselho, que, em 
longos 16 anos, -de nada setviu para assegurar 
aos titulares de direitos autorais a garantia de 
seus direitos e dos proventos a que faziam 
jus. Por conseguinte, propõe-se no projeto a 
extinção desse órgão inútil, que sobrecarrega 
a administração pública sem resultados posi
tivos. 

Estabeleceu-se ainda a remuneração pela 
cópia privada de fonogramas e videofonogra
mas em proveito de autores, artistas e produ
tores, por tratar-se de nova forma de utilização 
dos bens intelectuais, nisto acompanhado 
movimento de caráter mundial. 

Apraz-nos ressaltar que o presente projeto 
teve por escopo introduzir na legislação aos 
direitos intelectuais as adaptações impostas 
pelo novo sistema constitucional, além de mo
dernizá-la, sem, no entanto, ferir os preceitos 
básicos que orientam a matéria em nossa 
Doutrina de Direito. 

Na justificação abaixo estão detalhadas to
das as modificações introduzid_@S. 

Justificação das Modificações Introduzidas 
na Lei nP 5.988173, 

de 14 de dezembro de 1973 

1-Como se assinalou acima, a lei brasleira 
vigente, modema e consistente, atendeu em 
quase duas décadas a finalidade a que sedes
tinava. Doutrinariamente bem concebida e 
elaborada com um sentido prático do exer
cido dos direitos que consubstancia, a maior 
parte das suas ctisposições continua revestida 
de absoluta atualidade._ Por conseguinte, o pre
sente projeto manteve-as intocadas. As altera
ções introduzidas no projeto poderiam ser 
classificadas em duas c;;~:tegorias: a primeira, 
de natureza substantiva, refere-se às altera
ções impostas pela Carta Magna, e, aJgumas 
poucas, resultantes do progresso tecnológico, 
notadamente a introdução da remuneração 
pela cópia privada e a mais completa especifi
cação das formas, meios e processos da utili
zação da criação intelectual. A segunda cate
goria, de natureza adjetiva, visa a atua1izar cer
tos termos (ex.: "obra áudiovü;ual" em lugar 
de "obra cinematógraflca"), bem como a em
prestar maior precisão a algumas disposições. 

Em seguida, pois, analisaremos todas as 
emendas propostas, justificando-as. 
D- Nas definições do artigo 4~", entende

mos conveniente adicionar as de_ obras cole
tiva, audiovisual, coreográfica e de arte ciné
tica. Além disso, impõe-se acrescentar a defi
nição de programas de computador (o que 
foi feito tendo como base ~quela que consta 
da Lei n9 7 .646, de 18 de dezembro de 1 987) 
e foram revistas as def!flisôes d~_ fonograma, 
de produtor de fonogramas e de produtor au
diovisual, para melhor enquadrá-los nas con
cepções jurfdicas correntes. É oportuno deter
mo-nos sobre a denominação de obras audio
visuais: durante cerca de um século, o genial 
ivento de Louis Lumii'e, o cinematógrafo, 

constituiu o único meio de fiXação de imagens 
em movimento, -gerando a obra cinemat6gra
fica, que posteriormente, através da sincroni~ 
_zação, passou a ser sonorizada. · 

Nas três últimas décadas, entretanto, a evo• 
lução tecnológica trouxe a público novos pro• 
cessos de fixação de sons e imagens baseados 
em princípios de fLSica ctistintos da impressão 
em películas de celulóide. São o vídeotape 
e o vídeodisco, suportes _bem diferentes do 
tradicional filme cinematográfico, que ofere
cem opções aos autores, aos produtores, aos 
distribuidores, aos usuários e ao público em 
geral. Adotamos, então, a feliz denominação 
encontrada na recente lei francesa de "obras 
audiovisuais", a qual abarca toda_ e qualquer 
produção, por qualquer processo, inclusive a 
convencional película cinematógrafica. Por 
conseguinte, ao longo do presente projeto, 
substituímos por "obra audiovisual" as refe
rências feitas à "obra cinematográfica". 

Quanto ao produtor de fonogramas e de 
vídeófonogramas, foram adotadas definições 
condizentes com a realidade programática, 
que obedecem, ademais, ao enterldimento- in
ternacional sobre a matéria, sendo que o ví
deofonograma, por ser uma forma de expres
são audiovisual, foi assim caracterizado. De 
igual sorte, entendemos que em razão da ex
pansão ·das artes a formas nã.o tradicionais 
de expressão, deverá incorporar-se ao artigo 
49 a definição de obra de arte cinética que 
consiste em obra_s da_s art.es plásticas, providas 
de efeitos e movimentos, gerados por qual
quer fonte de energia. 

III-É da maior utilidade para os juristas 
a-exemplificação das obras protegidas sempre 
que esta não se constitua em "numerus clau
sus", com caráter limitativo, pois as criações 
do espírito se podem revestir de muitas formas 
e ser obtidas por múltiplos processos. O que, 
porém, deve ser assinalado na lei tutelar é 
a independência de seu mérito e de sua desti
nação. 

Coin efeito, a ninguém é dado "julgar" este
ticamente o valor de uma obra, que hoje pode 
parecer aberrante e amanhã tida como subli
me, o que a realidade já comprovou em inú
meras oportunidades. Foi, então, acrescida ao 
caput do artigo 6" esta relevante condição. 
Vale notar que ao inciso VI do artigo 69 foram 
adicionais as demais obras audiovisuais e 
acrescentado um inciso XIII para os progra
mas de computador, hoje universalmente pro
tegidos pelo Direito Autoral._ 

Ainda na elaboração desta disposição, foi 
inclufdo um parágrafo único que ressalta não 
se estender a tutela autoral ao conteúdo cientí
fico ou técnico das obras protegidas, ressalva 
da maior importância à vista das repetidas ten
tativas de se obter a proteção de fórmulas 
farmacêuticas através do registro de bulas ou 
prospectos de mediamentos e de outras com
posições químicas para lograr uma descabida 
proteçã!?_autoral sobre elas. 

IV- No que tange ao artigo 7~", limitamo
nos a classificar corretamente as obras coleti
vas, sendo que a proteção dos respectivos au
tores encontra-se perfeitamente definida no 

artigo 15, do Capítulo Ii, que trata da autoria 
das obras intelecttiãis, 'ao qual nos referimos 
adiante. 

V _ __;. Não havendo registro da obra, a autoria 
se.prova pela indicação·ou anúncio do autor 
(caput'do artigo 13), oú pela utilização pública 
primeira (artigo. 13, parágrafo único). 

Em -caso de controvérsia quanto à autoria, 
o ônus da prova cabe àquele em cujo nome 
não está a obra registrada, pois apesar do re
gistro não ser constitutivo dos direitos autorais 
é a mobilidade de prova da autoria privilegiada 
pela lei, conforme artigo 20. -

No parágrafo único do artigo 14, foi inserida 
a palavra "publicada", sUficientemente abran
gente para compreender não só as situações 
consignadas no texto vigente como outras que 
possam surgir. 

VI-Ao artigo 15 foi dada redação consen
tânea com o novo texto da Constituiçã_o Fede
ral, preservando a partidi)ação individual de 
todos aqueles que colaboraram na realização 
da obra Coletiva, na cOnformidade do que dis-
põe o inciso XVIII, alínea a, do artigo 5~ Ade
mais, o § _l!_do artigo 15 do projeto assegura 
o direito de utilizar a sua criação, comoo obra 
individual, se esta não acarretar preJuízo à obra 
coletiva. No § 39 do mesmo artigo foi mantido 
o princípio geral, mundialmente aceito, de que 
o organizador está investido da titularidade dos 
direitos do conjunto de obra coletiva. 

VII- No artigo 17 foi necessário atualizar 
os nomes dos órgãos IncUmbidos do registro 
dos diversos gêneros de obras intelectuais e 
acrescentar-se-lhes ·o-·do Instituto Nacional de 
Proprieda.de lndustriai-INPI, em função de sua 
atual tarefa de registrador de programas de 
computador e o Ministério da Cultura, pela 
necessidade de se fixar um organismo da Ad
ministração Pública que faculte o registro de 
obras cujos autores estejam distantes do Rio 
de Janeiro. __ _ 

VDI- Com a extinção do Conselho Nacio
nal de Direito Autorai-CNDA, prevista neste 
projeto, a apreciaçâo de recursos administra
tivos sobre registras é remetida à instância 
hierarquicamente superior do respectivo ór
gão, retomando, assim, à prática tranqüila en
sejada pelo Código Civil, quando ainda ineJCis
tente o citado Conselho. 

IX-A lei vigente enquadra com perfeição, 
em seu artigo 25, a qUestão dos direitoS mo
rais, salvo num dos aspectos que se refere 
às obras Caídas em domínio púlblico, em que 
someTite confia ao EstadO a defesa _da illtegri
dade e genuidade, aliás, praticamente sinóni
mos, pois resguarda a integridade, segue-se 
que a genuidade terá sido respeitada. Falta, 
porém, o respeito à paternidade da obra, razão 
pela qual propomos a substituição d_e_ "genui
dade" por "autoria" no texto do § 29 do artigo 
25. 

X-A atual versão do artigo 30 merec.e __ _ 
atenção em virtUde da multiplicidade de usos 
que o desenvolvim'ento tecnológico vem tra
zendo, os quais nem sempre se ajustam com 
perfeição às utilizações especificadas nessa 
disposição. Vale mencionar o surgimento da 
"comunicação por cabo" (a chamada "cable 
1V''), a transmissão por satélites de Sinais por-
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tadores de programas e os de radiodifusão 
direta, a sonorização ambiental, o uso de fibras 
óticas para comunicação de sons e imagens, 
etc. Propomos, então, mais minucíosa especi
ficação, concluindo-a com uma referência ge
nérica sobre os inventos futuros aproveitáveis 
na utilização de obras intelectuais. 

XI- O artigo 36 trãta da obra de enco
menda, que se distingue da obra coletiva, esta 
já contemplada pelo artigo 15. Na obra de 
encomenda a regra é resguardar os direitos 
morais do autor e, nos termos do contrato 
de encomenda, os seus direitos patrimoniais. 
Usualmente estes são transferidos ao comi
tente, salvo pacto em contrário. 

A versão dada no projeto incorpora esta 
orientação. Acrescentaram-se, porém, dois 
parágrafos visando a permitir ao autor a reutili
zação da mesma obra em gênero diverso, des
de que não prejudique o objetivo da enco~ 
menda. E, de igual forma, a faculdade de read~ 
quirir a plenitude dos direitos caso os seus 
proventos dependam da exploração da obra 
e o comitente não lhe der início dentro de 
um ano, ou outro prazo que hajam conven~ 
cfonado. 

XII- O inciso ll do artigo 49 foi ampliado, 
objetivando restrinQir ao uso privado a cópi~ 
domiciliar, tanto de obras como de produções, 
tendo em vista que as produções audiovisuais 
e fonográficas são as mais sujeitas à repro~ 
dução doméstica, muitas vezes desvirtuada, 
com destino à comercialização. Neste passo, 
toma~se imperioso situar com maior precisão 
a exceção contida nesta disposição, que, aliás, 
será combinada com a compensação econô~ 
mica prevista no artigo 113 do projeto. 

XIU- O § 19 do artigo 53 da lei vigente 
contém uma inco_erência: obriga a averbação 
do instrumento de cessão à margem do regis~ 
tro da obra. Ora, o nosso sistema legal, seguin~ 
do a boa doutrina, protege a obra independen~ 
temente de formalidades. O registro previsto 
no artigo 17 é opcional, facultativo, e visa uni~ 
camente a dar maior segurança ao autor que 
o requeira. Na prática, a maforia dos autores 
não registra as suas obras. Conseqüentemen~ 
te, o registro do instrumento de cessão, parcial 
ou total, também houvera de ser facultativo 
e, como sugerimos na nossa iniciativa, o seu 
eventual registro no Reg[Stro de Trtulos e Do~ 
cumentos produzirá os mesmos efeitos, ou 
seja, de dar~lhe publiddade. Desta sorte, não 
teria sentido obrigar o comprador de um qua
dro, cujo pintor não tenha procedido ao seu 
registro na EScola de Belas Artes, a averbar 
o instrumento de cessão "à margem" de um 
registro inexistente, para valer perante tercei
ros. 

XN -A presunção contida na atual reda
ção do artigo 55, enseja interpretação inade
quada e lesiva aos interesses do autor, cujo 
nome seja omitido por inadvertência ou deli
beradamente. 
Demo~lhe, então, outra redação, mais con~ 

sentânea com a proteção definida na leL 
XV- O delineamento do contrato de edi

ção requer aperfeiçoamento. Com efeito, a 
alusão do artigo 57 a reproduzir "mecanica~ 
mente" a obra literária, foi repetição do que 

consta da redação do artigo 1.3_46, do_ Código 
Civil de 1916, quando, ·somente se. cogitava 
de imprimir com o uso de máquinas tipográ- -
ficas. Substituímos, então, a concepção mecâ
nica de impressão de obras, pela reprodução 
gráfica, mais genérica e que abrange o "off
sef', a reprografia e demais processos de im
pressão. 

Outra observação é que o surgimento de 
novas formas e meios de utilização, gerados 
pela tecnologia, obrigam o legislador a restrin~ 
giro alcance da exploraão da obra pelo editor, 
limitando-as aos que hajam sido expressa
mente consentidos pelo autor no respectivo 
instrumento. Ademais, acrecentou-se um Pa
rágrafo único determinando as menções obri
gatórias que o editor deverá fazer constar de 
cada exemplar, visando a proteger os interes~ 
ses reciprocas. 

XVI-A estipulação do "quantum" da retri
buição devida ao autor pelo editor, quando 
omisso o respectivo contrato, segundo altera
ção feita no artigo 60, será arbitrada pelo juiz, 
mesmo porque a solução encontrada pelo le~ 
gislador no vigente texto, de se fazer esse arbi
tramento por órgão administrativo, ora in6cuo 
em face da inexistência de coerção na aplica~ 
çào da decisão. 

XVll-A ausência de sanção no artigo 67, 
pela negligência do editor na publicação da 
obra, foi corrigida mediante a proposta de su
jeitá-lo, nessa hip6tese, às perdas e danos em 
favor do autor prejudicado. 

xvm-o exerci cio do direito de represen
tação teatral e de execução pública de obras 
musicais sempre constituiu o ponto nodal do 
relacionamento entre os autores e os usuários. 
Dai impor-se um especial cuidado na redação 
do texto legal para que este não se preste 
a distorções e contenha todos oe elementos 
necessários à sua correta aplicação. Destarte, 
propõe-se que o artigo 72 incorpore ao seu 
"caput" a condição de "prévia e expressa" au
torização, concedida pelo titular do direito ou 
por quem o represente. Este requisito, aliás, 
~- harmoniza com o disposto no artigo 30. 
Também foi expurgada essa disposição da 
condição de obter o usuário um lucro direto. 
É daro que os autores cujos repertórtos sejam 
utilizados, não podem ficar à mercê de com~ 
provarem, caso a cas_o, que o usuário realizou 
lucro para só então dele haver a justa retribui~ 
çáo económica. Afinal, desde o advento do 
Código CIVil de 1916, os direitos autorais são 
tidos corno bens móveis (artigo 48, inciso III), 
conceito mantido pela lei vigente em seu arti~ 
go ~Ora, a ninguém é lícito utilizar bem móvel 
pertencente a outrem sem sua autorização e 
Te'speclivo pagamento, se lhe for exigido, va
lendo~se da escusa que dele não auferiu lucro 
direto Ol,_l iDdireto. Acresce que a lei brasileira, 
a exemplo das legislações alienígenas, estabe~ 
Jeceu em seu artigo 49 as exceç:ões à proteção 
legal, inclusive com relação à representação 
teatral e execução pública nos casos que pre~ 
cisa (inciso V e Vl). Nestes casos específicos 
é assegurada a gratuidade da ub'lizaçao, o que 
não se estende a nenhum outro uso. Conse
qúentemente, não há por que fazer referência 
ao eventual lucro do usuário de obras para 

condicionar a sua remuneração; _e a lei .de 
regência nessa infeliz colocação abriu-um vas
to leque de possibilidades de sonegação, pro
vocando, assim,- uma pletora de indesejáveis, 
desnecessárias e onerosas controvérslas judi~ 
ciais, que deveras prejudica os titulares de di~ 
reitos autorais. · 

Quanto ao parágrafo 29, do artigo-72, tend~ 
em conta os novos preceitos c:onstituclonals, 
que não permitem a compulsoriedade de vin
culação assodativa, teve que ser reformulado 
supr!mindo~se a intermediaçao obrigatória.do 
Escritório Central de Arrecadação e Distribui
ção- ECAD (cuja constituição e pennanên
cia passou a ser facultativa para as associa~ 
ções que o integram, nos termos do artigo 
109 do prOjeto). Outrossim, descabe atual~ 
mente ao Conselho Nacional de Direito Auto~ 
ral "autorizar" formas de arrecadaç.ão, por ve
dar a Carta Magna qualquer interferência esta
tal no funcionamento de associações (artigo 
51, indso XVJU da Constituição Federal). No 
caso previsto no parágrafo 39, do artigo 72, 
mantém o projeto o sentido da disposição- vi
gente, subordinando, apenas, o pagamento 
diferido nos termos do ajuste celebrado entre 
os titulares e o usuário, decorrência lógica dos 
principies legais básicos. 

XIX-O artigo-"82 Impõe ao produtor fono
gráfico proceder às menções que assegurem 
a autores e artistas a indispensável identifi
cação. Obrlga~o, além disso, a dar publicidade 
a outras informações úteis para o conheci~ 
menta do ano de publicação e a própria fdenti· 
ficação do produtor. 

XX-Afora a já comentada substitulção do 
vocábulo "cineinatográfico" por "audiovi
sual", no artigo 83 e seu parágrafo 1 ~.também 
entendeu~se mais apropriado, com as necessi~ 
dades atuais do mercado desse tipo de obra, 
extrapolar da simples exibição à utilização em 
geral, haja vista a locação, a reprodução em 
videofonograma e a radiodifusão de obras do 
gênero. 

No parágrafo 2~ do artigo 83, resumimos 
as menções que o produtor deverá obrigato
riamente inscrever em cada exemplar levado 
ao conhecimento do. públtco, que, mutatis 
mutandis, são semelhantes às que o editor 
gráfico e o· produtor fonográfico devem con
signar nas suas publicações. 

No inciso I do artigo 84, é indispensável 
prever~se a garantia dos direitos econômlcos 
dos artistas coadjuvantes, razão pela qual os 
acrescentamos no elenco ali referido. 

XXI-Inspirado nas mais nobres Intenções, 
o legislador de 1973 pretendeu beneficiar os 
cc-autores da obra audiovisual com uma parti
cipação nos lucros obtidos pela utilização da 
obra. O comple>ássímo- sistema adotado no 
artigo 86 e a quase impossibilidade de apurar 
os quinhões respectivos, transformaram essa 
disposição em letra morta, confessadamente 
inaplicável na opinião das partes interessadas. 
Considere~se, ademais, que os co-autores que 
participam da criação da obra desde sua idea
lização, vinculam~se ao pro-dutor por contratos 
livremente negociados e que refletem a vonta
de das partes, especialmente no que tange 
às remunerações devidas. Comumente, estas 
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são variáveis e dependem do êxito da obra, 
e não nas bases previstas naquela disposlção.
Desta forma, foi dada nova redação ao artigo _ 
87, que se ajusta às realidades do "métier" 
cinematográfico no Brasil. 

XXII-Tendo em conta que eXíste a remota 
possibilidade, porém teoricamente válida, de 
produções visuais sem sincfonização de sons, 
ou seja, as chamadas películas "mudas", não 
poderia a lei omitir-se sobre elas e aprovei
tou-se o artigo 90 para contemplá-las com 
a mesma proteção legal outorgada à obra au
diovisual. 

XXIII-A única disposição do Capítulo VIII 
do Título N, referia-se ao "domínio público 
remunerado". Esta inovação do nosso direito 
foi objeto de grande celeuma, provocando vio
lentas reações entre os intelectuais, que pro
moveram rumorosa campanha pública, a qual 
resultou na revogação do artigo 93, como dis
pôs a Lei n~ 7 .123, de 12 de setembro de 
1983. 

Considerando que convém definir as obri
gações do organ[zador da obra coletiva no 
tocante às menções que deverão constar dos 
respectivos exemplares, e considerando ainda 
a possibilidade de alguns dos colaboradores 
pretenderem~ o anonimato _na _divuJgação de 
seu trabalho, foi dedicado o cltado artigo _92 
à definição dessas situações. 

XXIV- O reconhecimento dos direitos de 
autor, segundo a conceituaçãojurídica univer
saJmente aceita, surgiu à época da Revolução 
Francesa. É o caso de lembrar as palavras 
do relator da primeira lei francesa, de 24 de 
julho de 1793, Le Chapelier, que proclamou: 
"A meUs sagrada, a mais legítima, a mais inata
cável e, se assim o posso dizer, a mais pessoal 
de todas as propriedades é a obra, fruto do 
pensamento de _um autor"_(cfr. Pedro Ismael 
Medina Perez - in "El Derecho de Autor en 
la Cmematografia", Ed. Reus, Madrid, 1952, 
pág. 9). 

A tendência universalista do direito de autor 
fez com que as nações se preotupassem com 
a proteção de seus criadores intelectuais além 
fronteiras, diss_o resultando a Convenção Inter
nacional de Berna para Proteção de Obras 
Uterárias e Artísticas, celebrada em 1886 -
que o Brasil veio a_ ratificar em 1922 - e 
a Convenção de Montevidéu de 1889, da qual 
o Brasil foi wn dos signatários. Estes dois fatos 
significam cabal demonstração da vocação 
brasileira _à tutela das prerrogativas daque1es 
que contribuem para o desenvolvimento cul
tural da humanidade. A legislação nacional, 
embora esparsa, e a continuidade da nossa 
adesão às reformulações desses tratados, que 
se foram aperfeiçoando na medida da evolu
ção tecnoJ6gica, até atingir a plenitude atual 
das revisões de Paris de 1971, comprovam 
a permanênda da mesma orientação prote
tora do autor, que o presente projeto atualiza 
e amplia. 

A citada'9 evolução tecnológica, entretanto, 
revelou o surgimento de outros titulares que, 
absolutamente, não são somente os autores, 
nem suas pretensões se confundem com o 
direito destes, porém merecem bJtela seme
lhante nas suas respectiv~ áreas de atuação, 

distintas e independentes. Estes direitos, que 
a Itália reconheceu com a denominação de 
"direitos conexos" em 1941 ("diritti connessi" 
~-Título II, da Lei n<? 633, de 22 de abril de 
1941), e que a França veio a chancelar em 
1 S85 com a denominação de "d[reftos vizi· 
nhos" ("droits voisins", Lei n9 85.66_0, de 3 
de jUlho de 1985), foram objeto da Conven.ç:ã__o_ 
de Roma de 1961, subscrita e ratificada pelo 
Brasil, que os incorporou à legislação interna 
pela Lei n9 944, de 6 de abril de 1966. Os 
titulares destes outros direitos são os artistas
intérpretes e executantes, _os produtores de 
fonogramas e os organismos rádio-difusão, 
cujas atividades c-ultuiais carecem da proteção 
legal contra as ofensas que seus direitos pos
sam sofrer. Ditas prerrogativas não se confun
dem com os-direitos dos autores _das ,pbras: 
o cantor que interpreta uma obra lítero-mu
sical tem direitos sobre o aproveitamento da 
sua interpretação, independentemente daque» 
les do autor da obra interpretada. Idêntica si
tuação se desenha c:om relaç_ão ao fonogra
ma, cujo produtor possui o direito de dispor 
livremente do seu bem, que Mo pode ser utili
. Efetivamerite, seria inadmissível que as em
presas dedicadas à produção fonográfica -
produtores de fonogramas, pois, nos termos 
da ConvenÇão·-ae Roma e das-léis nacionais 
--:-perdessem o controle dos novos bens inte
lectuais aos quais dão origem mediante a gra
vaç&o d~ obras licitamente <:~utod14d<lS,.. na in
terpretação de artistas por elas contratadas 
e remunerados, produzidos por sua iniciativa 
e publicados _sob sua responsabilidade. O 
mesmo ocorre com a radiodifusão, pois não 
seria lícito, por exemplo, que uma emis_s_ora 
de TV retransmitisse uma novela sem permis
são da empresa que a produziu. 

As três situações ac[ma mencionadas, evi
dentemente, são distintas da tutela devida es
pecificamente aos autores das obras involu
cradas nas produções mencionadas 'e a lei 
deve ressaltar essa dicotomia, tal como o faz 
aCohVe-nção de Roma de 19.61,em seu artigo 
19; introdutório, para impedir que se confun
dam ou que os novos direitos venham a preju
d_i_c:::ctr os direitos consagrados em favor dos 

- autores. Neste sentido, foi acrescentado o pa
rágrafo único do artigo 93 que ressalta as ga
rantias outorgadas aos autores. 

XXY- Visando a harmonizar o artigo 94 
com o artigo 30, forain acrescentados os vo
cábulos "meio e processo", já que a utilização 
de interpretações e execuções se reveste das 
mesmas características das de obras do inte
lecto. 

Para éltender aos novos preceitos constitu
cionais, foi necessário transformar em § 1 ~ 
o parágrafo único da lei vigente, a fim de acres
centar um § 2~. que atenda ao ditame- do inciso 
XVIII, alínea-a, do artigo 59 da _Carta Magn~ 
sobre a reprodução da voz e imagem dos artis
tas. 

XXVI --Ao artigo 95 foi adicionado um pa
rágrafo único que transplanta para a lei espe
cifica o dispOsto no parágrafo único do artigo 
13, da Lei n~ 6.533, de 24 de maio -de 197_8, 
que-Obriga ao pagamento de uma rem une-

ração adicional pela reutilização de interpre
tações e execuções .artísticas fiXadas. 

XXVII- O texto atual do artigo 96, somente 
assegura o _direito de pateniidade _ao artista, 
quanto também deveria ele gozar do direito 
de integridade, por não ser admissível que al
guém çossa desvirtuar- a expressão de _sua 
interpretação. Por outro lado, ambos esses di
reitos s6 podem ser reconhecidos aos intér
pretes, pois não é possível enumerar numa 
produção todos os coadjuvantes, nem atribuir
lhes um direito de oposição pelo eventual cor
te de uma cena em que apareçam. Como 
se viu, o termo "paternidade" foi substituído 
por autoria, mais condizente com o vernáculo. 

;oMJI- No caputdo artigo 97 foi acrescen
tada a faculdade exclusiva do produtor de au
torizar a locação e qualquer outra utilização 
de seus fonogramas, já que este_mei_o de ex
ploração económica se vem implantando no 
Brasil com crescente intensidade _e já foi con
signado na nova redação do artigo 30 deste 
projeto, em favor do ~utor, no que respeita 
à obra, o que obviamente estende esta facul
dade aos titulares de direitos conexos. 

O legislador de 1973 não incorporou à Lei_ 
n~ 5.98Bn3 as disposições relativas à _execu
ção pública de fonogramas, o que obriga o 
jurista a valer-se da legislação específica (Lei 
rt' 4.944, de 6 de abril de 1966. Considerando 
que esse aspecto é fato integrante do_ feix_e 
de direitos patrimoniais dos titulares de _d[rei
tos conexos. houyemos por bem transcrever 
as citadas disposições nos §§ 1<? e 3~ do artigo 
98. 

XXIX- A nova Constituição Federal em seu 
artigo 5?, no inciso XXVIII, assegura prote_çáo 
à "reprodução da imagem ... inclusive nas ativi
dades desportivas". Por conseguinte, é crucial 
e acréscimo de_ssa_ moda1idad_e de utilização_ 
no artigo 100, para atEinder ao preceito consti
bJcional. Considerando que a Constib.lição de 
1988 não condifionou a proteção à exigência 
do pagamento de ingresso público, foi esta 
condição suprimida no presente projeto. 

Em obediência ainda ao novo sistema cons
tibJcional, foi introduzido um parágrafo, que 
prevê o exercício do direito quando o atleta 
atuar individualmente, sem vinculação ·com 
entidade desportiva. 

XXX- A Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 5?, inciso xvrn, veda taxativamente 
ao Estado interferir no funcionamento das as
sociações em geral, permitindo-lhes consti
tuir-se livremente na forma da lei comum, e, 
administrar-se, segundo estatutos também li
vremente adotados pelos seus sócios. Em 
cons-eqüência e _em boa hora - houve que 
reformular os conceitos que orientaram o Títu
lo VI; eivados de um descabido autoritarismo, 
verdadeira canga imposta aos grêmlos de tibJw 
lares de direitos autorais. Como efeito dessa 
nova orientação constitucional, libertadora 
dos direitos individuais e coletivos, a integra
ção ao chamado ECAD - Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição, passou neste 
projeto a .~r facultativa pois, segundo a regra 
constituctQnal do incis_o XX do_artigo 59, "nin
guém poderá ser compelido_a associar-se ou 
a permanecer associado". 
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Acresce que a alínea b) do inciso XXVIII, 
do artigo 59 da Carta_Magna, estende o poder 
fiscalizador às representaçOes sindica($, situaw 
ção que foi contemplada no artigo 108 do_ 
projeto. 

Respeitados esses mandamentos constitu
cionais, as disposições constantes do Título 
VI contém as normas necessárias ao correto 
fundonamento das entidades autorais do país. 

XXXl-No caso do artigo 11 O do projeto 
- e ainda na busca de adequá-lo perfeita
mente à orientação imposta pelo inciso XXIV 
do artigo s~ da nova Constituição - implan
tou .. se disposição com vistas à hipótese de 
desapropriação pelo Poder Público de bem 
intelectual, prevista no artigo 660, do Código 
Civil, ressalvado, porém, o direito moral de 
arrependimento, pois não se justificaria que 
o Estado usasse desse melo para divuJgar obra 
que o autor decidiu repudiar, retirando-a de 
circulação. 

XXXII- O artigo 111 e seu parágrafo único 
objetivam disciplinar matéria que vem assu
mindo proporções maiores em nossos tem
pos. Trata-se da tradução de peças estran
geiras aqui representadas em adaptações para 
o vernáculo. Ocorre que cada Companhi8 ou 
grupo teatral tem suas próprias características 
e, raramente, seNe a um deles a adaptação 
que fora feita para outrem. Daí os contratos 
preverem que o uso da tradução ou adaptação 
somente será licito na vigência de seu prazo, 
livre o autor do original para posteriormente, 
autorizar nova adaptação ou tradução. 

XXXIII- O artigo 112 também se detém 
sobre um problema de repres_entação teatral. 
Não é justo que, por espírito de emulação, 
venha um dos cc-autores a revogar a autori
zação dada, seja qual for o pretexto, prejudi
cando os demais e acarretando grandes pre-
juízos à companhia autorizada a fazer a ence
nação. 

XXXIV-Referem-se os artigos 113 e 114, 
com seus parágrafos, à compensação autoral 
devida pela cópia privada de obras e produ
ções. 

Já nos referimos a essa questão no intróito 
da presente Exposição de Motivos, citando os 
muitos países que reconheceram nessa ub1i%a· 
ção uma nova forma de uso das produções 
intelectuais, lesiva aos interesses dos titulares 
e conflitante com os prindpios jurídicos das 
. convenções Internacionais, se não houver 
uma compensação mediante o reconheci
mento de uma remuneração para os autores, 
os artistas-intérpretes e executantes, os produ
tores de fonogramas e de obras audivisua[S. 

No projeto, essa compensação é prevista 
em 20% do valor da fita-virgem, que resultará 
em quantia muito inferior à que normalmente 
percebem os titulares sobre os exemplares 
pré-gravados, oferecidos ao público pelo co
mércio. 

XXXV -OS artjgoS 122 e 123, da Lt!i n9 
5.98803, preStaram-se sempre a- e~nófrhes 
confusões, porquanto ambas disP.Osições tra
tavam da reprodução desautorizada de obras. 
Objetivando sanar estas dificuldades, o projeto 
inverte a colcação das duas disposições, dan
do ao artigo 123 a primeira posiç!o no projeto, " 

como artigo 116, o qual tipifica as várias for
mas de violação. 

O artigo 122, renunlerando para artigo 117, 
passa então, corretamente, a referir-se tão s6 
à ediç!o espúria. Destarte, por-se-á fun às con
tendas judiciárias que foram geradas pela dua
lidade de situações. 

XXXVI- O artigo 118 teve por escopo in
corporar ao projeto os termos adotados pelo 
nosso Código Penal parei as diversas feições 
que as atividades fraudulentas adquirem na 
comercialização de exemplares produzidos ili
citamente, assim completando e aprimorando 
o antigo artigo 124. 

XXXVII-O§ 2? do artigo 121 teve em mira 
melhor harmonizar essa disposição com o ar
tigo 73 do projeto e da lei vigente. 

XXXVIII- O artigo 123 e seu parágrafo, 
simplificam a sanção imposta aos atares tea~ 
trais no que tange aos "cacos" e outras irnpo
visações, muitas delas consentidas pelo em
presário. Suprimiti~Se a multa prevista na lei 
anterior e herdada do Código C"wil, por tratar
se de "letra morta", substituindo-a pelo direito 
de cassar a autorização para a representação, 
com fundamento no seu "direito moral de in-
tegridade'' da Obra. ---

XXXIX- Nas disposiçõeS Finais e Transi
tórias é indispensável prever a adaptação dos 
estatutoS das associações à nova orientação 
que a Carta Magna de 1988 imprimiu às altera
Ções da lei de regência. Para tal fim, o artigo 
125 do projeto lhes dá 180 dias, e em seu 
parágrafo único admite a reformulação estatu
tária em 3~ convocação da Assembléia Geral, 
com "quorum" inferior aO previsto na lei vi-
gente. -

XL-O Conselho NaciOnal de Direito Auto
ral - CNDA, cuja atuação se concentrou na 
área da execução pública, se revelou preju
dicial ao meio autoral nacional, nada havendo 
feito -de construtivo em favor dos titulares de 
direitos intelectuais~ 

Dentro da nova sistemática constitucional 
esse Conselho passou a ser um órgão inútil 
e oneroso para os Erários, mesmo por que 
P.;erdeu sua razão de ser em face do disposto 
no inciso XVID, do artigo 5° da Carta Magna 
que _lhe proíbe interferir no funcionamento das 
associações autorais, comó Vinha fazendo an
teriormente. 

A proposta do projeto no artigo 126 é a 
pura e a simples extinção desse órgão da Ad
ministração Pública Federal, dispondo sobre 
os direitos e obrigações decorrentes, bem cc
meL-em relação ao aproveitamento dos seM
dores estáveis do órgão extinto, que deve obe
decer ao que impõe o artigo s~. da Lei n? 
7.662, de 17 de maio de 1988. 

XU- O artigo 127 cufdou de indicar ex
pressamente todos os decretos do Exe_cutivo 
cujas disposições serão aproveitadas na apli
cação dos preceitos estatuídos no projeto e 
julgamos de bom alvitre que assim se faça 
pois os 13 decretos mencionados contêm to
da uma gama de disposições que desde o 
ano de 1924, quando entrou em vigor o decre
to n9 4. 790, de 22 de janeiro, a fiscalização 
e a proteção dos direitos autorais se faz através 
dessa extensa regulamentação que se discri-

mina a seguiri 4.790, de 22 de janeiro de 1924 
(Define os direitos autorais); 5A92, de 16 de 
julho de 1928 (Regula a organizaçã-o das em
presas de diversões); 1a527, de 10 de dezem· 
bro de 192ff (ReQulamento da organização 
das empresas de diversões); 1.023, de 17 de 
maio de 1962 (Aitera_o Dec. n918.537/28 so
bre organização das empresas de diversões); 
57.125, de 19 de_outubro de 1965 (Promulga 
a Convenção de Roma para proteção aos artis· 
tas intérpretes ou executantes, aos produtores 
de fonogramas e aos organismos de radiodi
fusão);61.123,de l~deagostode 1967(Regu
lamenta a Lei n~ 4.944/66, sobre a proteção 
a artistas, produtores de fonogramas e erga~ 
nismos de radiodifusão); 75.699, de 6 de maio 
de 1975 (Promulga a Convenção de Berna 
para a proteção de obras literárias e artisticas 
-Ato de Paris); 76.905, de 24 de deZembrO 
de 1975 (Promulga a Convenção Universal 
sobre o Direito de Autor - Ato de Paris); 
76.906, de 24 de dezembro de 1975 (Pro· 
mulga a ConVenÇêio de Genebra sobre PrOte
ção. aos Prqdutores de Fonogramas sobre 
seus Fonogramas); 78.965, de 1Õ de dezem
bro de 1976 (Cria o registro de obras musicais 
em suportes materiais); 82385, de 5 de outu.~ 
bro de 1978 (ReQ-i.Jia a ProfiSSão de Artista 
prevista na lei n~ 6.533n8);__ 95.971, de 27_ _de 
abril de 1988 (Altera os arts.-34 e 35 do Õec. 
n• 82.385n8); 96.03lÇ áeT2 de maio de 1988 
(Regulamenta a Lei n9 7.646/87 sobre prote
ção de programas de computador). 

XLII- E ainda no artigo 128, declara-se 
que ficam revogadas as disposições da lei 
n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973, tão 
somente naquilo que for incompatível com 
as novas disposiÇões do projeto pois nume· 
rosas artigos da legislação de 1973 perma· 
necem intocados, ressalvando-se, outrossim, 
que continua em vigor a legislação especial 
que com ela for compatível, citando-se corno 
exemplos dessa situação a Lei n9 7.646, de 
18 de dezembro de 1987, que "dispõe quanto 
à proteção da propriedade intelectual sobre 
programas de computador e sua comercia· 
lização no Pais", uma das que se encontram 
inseridas na prefalada legislação especial, bem 
como a Lei nç 6533, de 24 de maio de 1978 
que "regulamentou a profissão de artista" e 
que se acha dentro das mesmas cirCunstân· 
das . 

Assim, o texto do presente projeto atende 
aos ditames da nova Carta Magna e atualiza 
a nossa legislação autoral, consolidando todas 
as disposições relativas à matéria, inclusive 
aquelas inseridas nas Leis n9 6.533fi8 e n9 
7.646/87, que tratam especificamente da pro
teção dos direitos intelectuais. Ressalva-se, en~ 
tretanto, a sobrevivência desses dois instru
mentos legais, o primeiÍ'o referente ao exer~ 
cicio da profissão de artista e o segundo à 
regulamentàção do chamado "sofware", 
questões paralelas e independentes, alheias 
aos direitos autorais propriamente ditos. De
mais disso, fica mantido todo o rico acervo 
legislativo compatível com a nossa lei, miran· 
do-se no posítivo precedente que já fora esta~ 
belecido pelo artigo·]34 da Lei n~ 5.98Bn~. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N- 5.988 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1978 
Regula os direitos autorais e dá 

outras provldênclas 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 

"!ÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1~' Esta Lei regu1a os direitos autorais, 
entendendO-se sob esta denominação os di
reitos de autor e direitos que lhe são _conexos. 

§ 1~' Os estrangeiros domiciliados no ex:
terior gozarão da proteção dos acordos, con~ 
venções _e_ tratados ratificados pelo Brasil. 

§ 2~' Os apátridas equiparam-se, para os 
efeitos desta Lei, aos nacionais do país em 
que tenham domic!1io. 

Art 2~> _ O direitos autorais reputam-se, pa
ra os efeitos legais, bens móveis. 

Art. 3~' Interpretam-se restritivamente os 
negócios jurídicos sobre direitos autorais. 

ATOS DO PODER LEGISlATIVO 

Art. 49 Para os efeitos desta_lei, conside
ra-se: 

1-publicação --- a comunicação da obra 
ao público, por qualquer forma ou processo; 
II- transmissão ou emissão - a difusão, 

por meio de ondas radioel'*trica_s. de sons , 
ou de sons e imagens; 

III- retransmissão ~a emissão, simultâ
nea ou posterior, da transmissão de uma em~ 
presa de radiodifussão por outra; 

IV- reprodução -a c6pia de _obra literária, 
cientifia ou artística bem como de fonograma; 
V- contratação- a reprodução não auto~ 

rizada; 
VI-obra: 
a) em colaboração- quando é produzida 

em comum, por dois ou mais autor~; 
b) anônima- quando não se indica o no

me do autor, por sua determina~ão, ou por 
ser desconhe<:.ido; _ 

c) pseudônima- quando o autor se oculta 
sob nome suposto que lhe não possibilita a 
identificação; 

d) inédita - a que não haja sido objeto 
de publicação; 

e) p6stuma - a que se publique após a 
morte do autor; 

I) originária -a criação primigena; 
g) derivada - a que, constittlindo criação 

autônoma, resulta da adaptação de obra origi
nária; 

VIl- fonograma - a fvcação, exclusiva
mente sonora, em suporte material; 

V11I- videofonograma - a fixação de ima
gem e som sem suporte material; 

IX- editor - a pessoa física ou jurídica 
que adquire o direi_to exclusivo de reprodução 
gráfica da obra; 

X- produtor: 
a) fonográfico ou videofonográfico -- a 

pessoa física ou jurídica que, pela primeira 
vez, produz o fonograma ou videofonograma; 

b) cinematográfico - a pessoa frsica ou 
jurídica que assume a iriiciativa, a coordena
ção e as responsabilidades da feitura da obra 
de projeção ~m tela; 

XI- empresa de radiodifusão -a empresa 
de rádio ou __ de_ televisão, ou meto análogo, 
que transmite, com a utilização ou não, de 
fio, programas ao público; 

XII -artista -o atar, locutor, narrador, de
clamador, cantor, bailarino, músico, ou outro 
qualquer intérprete, ou executante de obra lite
rária, artística ou cientifica. 

Art s~ Não caem no domínio da União 
-do Estãdo do Distrito Federal ou dos Municí
pios, as obras simplesmente por eles subven

-donadas. 
Parágrafo único. Pertencem a União, aos 

Estados, ao Distrito FederaJ ou aos Municípios, 
os manuscritos de seus arquivos, bibliotecas 
ou repartições. 

"!ÍTULO II 
Das Obras Intelectuais 

CAPITULO! 
Das obras intelectuais protegídas 

Art. 6~"- --São obras intelectuais as criações 
do espírito, de qualquer modo exteriorizadas, 
tais como: 

1-os livros, brochuras. folhetos, carta-mis
sivas e outros escritos; 

D-as conferências, alocuções, sermões e 
outras· Obras da mesma natureza; 

ID-as obras dramáticas e dramático-mu
sicais; 

IV-as obras cor~ográficas e pantomimi
cas, cuja execução cénica se fiXe por escrito 
ou por ou1nr qualquer forma; 

V- as composições musicais, tenham, ou 
não, letrc,. 

VI- as obras cinematográficas e as produ
zidas por qualquer processo análogo ao da 
cinematografia; 

VII......:: aS obras fotográficas e as produzidas 
por qualquer processo análogo ao da fotogra
fia, desâe que, pela escolha de seu objeto e 
pelas condíçé'~s de sua execução, possam ser 
consideradas criação artistica; 

VID---as obras de desenho, pintura, gravura, 
escultura, e litografia; 

IX-as ilustrações, cartas geográficas e ou
tras obras de mesma natureza; 

X-os projetas, esboços e obras plásticas 
conc-ernentes a geografia, topografia, enge
nharia, arquite"tura, cenografia e ciência; 

XI- as obras de arte aplicada, desde que 
seu Valor artístico possa dissociar-se do cará
ter industrial ao objeto a que estiverem sobre
postas; 

XII- as adaptações, traduções e outras 
transformações de obras originárias, desde 
que, previamente autorizadas e não lhes cau
sando_ dano, se apresentarem como criação· 
intelectual nova. 

Art. 7ç -Protegem-se como obras intelec
tuais independentes, sem prejuízo dos direitos 
dos autores das partes que as constituem, as 
coletâneas ou as compilações, como seletas, 

comPêitdios, antologias, enciclopédias, dicio
nários, JornaiS, revistas, coletânea~ de textos 
legais, de desp~chos, de decisões ou de pare-

ceres administrativoS, parlamentares ou judi
ciais, desde que, pelos critérios de seleção e 
organização, constituam criaçãO intelectual. 

Parágrafo único. Cada autor conserva, 
neste caso, o seu direito sobre a sua produção, 
e poderá reproduzi-la em separado. 

·Art. & É titular de direitos de autor, quem 
adaÇta, traduz, arranja õu orquesta obra àída 
no domínio público; todavia não pode quem 
asSim age, opor-se a outra adaptação, arranjo, 
orquestração ou tradução, salvo se for copia 
da sua. 

Art. 99 A c6pia de obra de arte plástica 
feita pelo próprio autor é assegurada a mesma 
proteção de que goza o original. 

Art. ro. A ·proteção à obra intelectual 
abrange·o seu título, se original e inconfundível 
com o de obra, do mesmo gênero, divulgada 
anteriorlnente por outro autor. -

Parágrafo único. O título de publicações 
periódicas, inclusive jornais, é protegido até 
um ano ap6s a saída de seu último número, 
salvo se foram anuais, caso em-que esse prazo 
se elevará a dois anos. 

Art. 11. As disposições desta lei não ae 
aplicam aos textos de tratados ou convenções, 
leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais 
e demais atas oficiais. 

CAPÍTULO II 
Da autoria das o_bras intelectuais 

Art 12. Para identificar-se como autor, 
poderá o criador da obra intelectual usar de 
seu nome civil, completo ou abreviado até por 
suas iniciais, de pseudônimo ou de qualquer 
sinal convencional. 

Art. 13. Considera-se autm _d_a_ ob_ra inte-o 
lectual, não havendo prova em contrário, 
aquele que, por uma das modalidades de in
dentificação referidas no artigo anterior, tiver, 
em conformidade com o uso, indicada ou 
anunciada essa qualidade na _sua utilização, __ 

Parágrafo único. Na falta de indicação ou 
anúncio, presume-se autor da obra íntelectual, 
aquele que a tiver utilizado publicamente. 

Art 14. Aautoriada_obraemcolaboração 
é atribuída àquele ou àqÚeles colaboradores_ 
em cujo nome, pseudônimo ou sinal conven
cional for utilizada. 

Parágrafo único. Não se considera cola
borador quem simplesmente auxiliou o autor 
na produção da obra_ intelectual. revendo-a, 
atualizando-a, bem como fiscalizando ou diri
gindo sua edição ou sua apresentação pelo 
teatro, cinema, fotografia ou_ra_diofusão sono
ra ou audiovisual. 

Art. 15. -Quãndo se tratar de obra reali
zada por diferentes pessoas, mas organizada 
por empresa ·singUlar ou coletiva e em seu 
nome -utilizada, a esta caberá sua autoria. 

Art. 16. São co~autores da obra cinema
tográfica o autor do assunto_ Õu argumentP
Iiterário, musical ou lítero-musical, o diretor 
e o produtor. 

Parágrafá-único. Consideram-se cc-auto
res de desenhos animados os que criam os 
desenhos utilizados na obra cinematográfica. 
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CAPITULOm 
Do registro das obras Intelectuais 

Art. 17. Para segurança de seus direitos, 
o autor da obra intelectual poderá registrá-la, 
conforme sua natureza, na Biblioteca Nacio
nal, na Escola de Música, na Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio de Janei
ro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no 
conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia. 

§ 19 Se a obra for de natureza que com
porte registro em mais de um desses órgãos, 
deverá ser registrada, naquela com que tiver 
maior afinidade. 

§ 2" O Poder-Executivo, mediante Decie
to, poderá, a qualquer tempo, reorganizar os 
serviços de registro, conferindo a outros Ór
gãos as atribuições a que se refere este artigo. 

§ 3" Não se enquadrando a obra nas enti
dades nomeadas neste artigo, o registro pode
rá ser feito no Conselho NacionaJ de Direito 
Autoral. 

Art. 18. As dúvidas que se levantarem 
quando do registro serão submetidas, pelo Ór
gão que o está processando, a decisão do 
Conselho Nacional de Direito Autoral. 

Art 19. O registro da obra intelectual e 
seu respectivo traslado serão gratuitos. 

Art. 20. Salvo prova contrário, e autor 
aquele em cujo nome foi registrada a obra 
intelectual, ou conste do pedido de liçenda
mento para a obra de engenharia ou arqui
tetura. 

TITULO lll 
Dos diref!os do autor 

CAPITULO I 
Dlsposiçóf!s prd/minares 

Art:. 21. O autor é titular de direitos morais 
e patrimoniais sobre a obra intelectual que 
produziu. 

Art. 22. Não pode exercer direitos auto~ 
rais o titular cuja obra foi retirada de circulação 
em virtude de setença judicial irrecorrível. 

Parágrafo único.- Poderá, entretanto, o au
tor reivindicar os lucros, eventualmente auferi
dos com a exploração de sua obra, enquanto 
a mesma esteve em circulação. 

Arl 23. -Salvoci:mvençãOemcontrârio,os 
cc-autores da obra intelectual exercerão, de 
comum acordo, seus direitos. 

Parágrafo único. Em caso de divergência, 
decidirá o Conselho NacionaJ de Direito Auto
ral, a requerimento de qualquer deles. 

Art 24. Se a contribuição de cada cc-au
tor pertencer a gênero dtverso qualquer deles 
poderá explorá-la separadamente, desde que 
não haja prejuízo para a utilização econômka 
da obra comum. 

CAPITULO II 
Dos direitos morais do autor 

Art. 25. São direitos morais do autor: 
1-o de reivindicar, a qualquer tempo, a 

paternidade da obra; 
n-o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado, como 
sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

m-o de conservá-la inédita; 

_ IV- o de assegurar~lhe a Integridade, 
opondo-se a quaisquer modificações, ou à 
prática de atas que, de qualquer forma, pos-
sam p[ejudicá-la, ou atingi-lo, como autor, em 
sua reputação ou honra; 

V -o de modificá-la, antes ou depois de 
utilizada; 

VI- o de retirá-la de circulação, ou de lhe 
suspender qualquer forma de utilização já au
torizada. 

§ J9 Por morte do autor, transmitem-se 
a seus herdeiros os direitos a que se referem 
os incisos I a IV deste artigo. 

§ 29 Compete _ao Estado, que a exercerá 
através do Conselho Nacional de Direito Auto
ral, a defesa da integridade e genuidade da 
obra caída em domínto públiço. 

§ 39 Nos cas_os dos inciso V e VI deste 
artigo, ressalvam-se as indenizações a tercei
ros, quando couberem. 

Art. -2"6: -1:abe exclusivamente ao direior o 
exercido dos direitos morai·s sObre a obfa ci
nematográfica; mas ele só poderá impedir a 

, utilização da película após sentença judicial 
passada em julgado. 

Art. 27. Se o dono da construção, execu
tada segundo projeto arquitetônico por ele 
aprovado, nela introduzir alterações, durante 
sua execução ou após a conclusão, sem o 
consentimento do autor do projeto, poderá 
este repudiar a paternidade da concepção da 
obra modificada, não sendo lícito ao proprie
tário, a partir de então e em proveito próprio, 
dá-la como concebida pelo autor do projeto 
inicial. 

Art 28. Os direitos morais do autor são 
inalienáveis e irrenunciáveis. 

CAPITULO m 
Dos direitos patrimoniais do 

autor e de sua duração 

Art 29. Cabe ao autor o dii'eito de utilizar, 
fruir e dispor de obra literária, artisüca ou cien
tífica, bem como o d_e autorizar sua utilização 
ou__fruição por terceiros, no todo o_u em parte. 

Art. 30. Deperide de autorização do aUtor 
de obra literária, artística ou científica, qual
quer forma de sua utilização, assim como: 
1-a_ edição; 
n-a tradução para qualquer idioma; 
m-a adaptaçáo ou inclusão em fonogra-

ma ou película cinematográfica; 
IV-a comunicação ao público, direta ou 

inÇiire_ta, por qualquer forrila ou processo, ço
mo: 

a) eXecução, representação, recitação ou 
declamação; 

b) radiofusão sonora ou audiovisual; 
c) emprego de altofalantes, de telefonia 

com fjo ou sem ele:, ou de aparelhos análogos; 
d} videofonografia. 
Parágrafo único. Se essa fixação for_clUto

rizada, sua e;xecução pública, por~ qualquer 
meio, só se poderá fazer com a permissão 
prévia, para cada vez, do titular dos direitos 
patrimoniais de autor. 

Art:. 3.1. Quando uma obra, feita em cola
boração não for divisível, nenhum dos colabo
radores, sob pena de responder por perdas 
e danos, poderá, sem consentiménto dos de-

mais, publicá-la, ou autorizar-lhe a publicação, 
salvo na coleção de suas obras completas. 

§ 1 ~ Se diverglrém os colaboradores, de
cidirá a maiona, e, na falta desta, o Conselho _ 
Nacional de Direito Autoral, a requerimento 
de qualquer deles. _ _ 

§ 2~- Ao colaborador dissidente, porém, fi~ 
ca assegurado o direito de não contribuir para 
as_despesas da Publicação, renunciando a sua 
parte nos lucros, bem como o de vedar que 
se inscreva o se~.;~_ nome na obra. 

§ 3o Cada colaborador pode, entretanto, 
individualemtne, sem aquiscência dos outros, 
registrar a obra e defender os próprios direitos 
contra terceiros. 

Art. 32. Nlnguém pode reprodurlr obra, 
que não pertença ao dOffifnio público, a pre
texto- de anotá~la,_comentá-la, ou melhorá-la, 
sem permissão do autor. 

Parágrao único. Podem, porém, _publicar~ 
se, em separado, os éOinentárlos _Ou anota
ções. 

Art 33: - As cãrtas missivas não podem ser 
publicadas sem permissão do autor, mas po· 
dem ser juntadas como documento, em autos 
oficiais. 

Art. _ _34. __ Quando o autor, em virtude de 
revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não 
poderão seus sucessores reproduzir ,versões 
anteriores. 

Arl 35. As diversas formas de utilização 
da obra intelectual são independentes entre 
si. 

Arl 36_ Se_ a obra intelectual for produzida 
em cumprimento a dever funcional ou a con
trato de trabalho _ou de prestação de serviços, 
os direitos do autor, salvo convenção em con
trário, pertencerão _a ambas as partes, confor~ 
me for estabelecido pelo Conselho Nacional 
de.Direito do Autor. 

§ 1 ~ O autor terá_ direito de reunir em livro, 
ou em suas obras completas, a obra enco
mendada, após um ano da primeira publica
ção. 

§ 2ç O autor receberá os direitos patrimo· 
niais sobre a obra encomendada, se esta não 
for publicada_dentro de_ um ano após a entrega 
dos originais, recebidos sem ressalvas por 
quem a encomendou. 

Art 37. Salvo convenção em contrário, 
no contrato de produção, os direitos patrimo
niais sobre obra cinematográfica pertencem 
ao seu produtor~ 

Art. 3a A aqui.Siçiiá do original de uma 
obra, ·ou de exérriplar de seu instrumento ou 
veiculo material de utilização, não confere ao 
adquirente qualquer dos direitos patrimoniais 
do autor. 

Art:. 39. O autor, que alienar Obra de arte 
ou manuscrito, sendo originais ou direitos pa
trimoniaJs sobre obra intelectual, tem direito 
irrenunciável·e inaiienável a partfcípar na -mãis
valia que a eles advierem, em ben.e.ficlo do 
vendedor, quando novamente alíenados. 

§ 1 ç Essa participação será de vinte por 
cento sobre o aumento de preço obtido em 
cada alienaçã:o, em face da imediatamente an
terior. 

§ 29 Não se _aplica o disposto neste artigo 
quando o aumento do preço resultar apeilas 
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da desvalorização da moeda, ou quando o 
preço alcançado foi inferior a dnco vezes o 
valor do maior salário-mínimo vigente no País. 

Art 40. Os direitos patrimoniais do autor, 
excetuados os rendimentos resultantes de sua 
exploração, não se comunicam, salvo se o 
contrário dispuser o pacto antenupcial. 

Art. 41. Em se tratando de obra anónima 
ou pseudônlma, caberá a quem publicá-la o 
exercício dos direitos patrimoniaiS do autor. 

Parágrafo único. Se, poréiTi., o autor se der 
a conhecer, assumirá ele o exercício desses 
direitos, ressalvados porém, os adquiridos por 
terceiros. 

Art. 42. Os direitos patrimoniais do autor 
perduram por toda sua vida. 

§ }<? Os filhos, os pais, ou o cônjuge goza
rão vitaliciamente dos direitos patrimoniais do 
autor que se lhes forem transmitidos por su
cessão mortis causa. 

§ .2'1 Os demais sucessores do aUtOr goza
rãO-aos· ãli'éítos- patrímonrãts:-que- este--lheS 
transmitir pelo período de sessenta anos, a 
contar de 19 de janeiro do ano subseqUente 
ao de seu falecimento. 

§. 3ç ApHca-se às obras póstumas o prazo 
de proteção a que aludem os parágrafos pre
cedentes. 

Art 43. Quando a obra intelectual, rea1i
zada em colaboração, for indivisível, o prazo 
de proteçáo previsto nos§§ 1~ e 2~ do artigo 
anterior contar-se-á da rnorte do último dos 
colaboradores sobreviventes. 

Parágrafo único. Acrescer-se-âo aos dos 
sobreviventes os direitos de autor-do colabo
rador que falecer sem sucessores. 

Arl 44. Será de sessenta anos o prazo·de 
proteção aos direitos patrimoniais s_obre obras 
anônimas ou pseudônimas, contado de 19 de 
janeiro do ano imediatamente posterior ao da 
primeira publicação. 

Parágrafo único. Se, porém, o autor, antes 
do decurso desse prazo, se der a conhecer, 
aplicar-se-á o disposto no art. 42 e seus pará
grafos. 

Art 45. Também de sessenta anos será 
o prazo de proteção aos direitos patrimoniais 
sobre obras cinematográficas, fonográficas, 
fotográficas, e de arte aplicada, a contar de 
1 ~ de janeiro do ano subseqUente ao de sua 
conclusão. 

Art. 46. Protegem-se por 15 anos a con
tar, respectivamente, da publicação ou da ree
dição, as obras encomendadas pela CJnião e 
pelos Estados, Municípios e Distritos Federal. 

Art 47. Para os efeitos desta lei, conside
ram-se sucessores do autor seus herdeiros 
até o segundo grau, na linha reta ou colateral, 
bem como o cônjuge, os legatários e cessio-
nários. • - -

Art 48. Além das obras em relação as 
quais decorreu o prazo de proteção aos direi
tos patrimoniais, pertencem, ao domínio pú
blico: 
I-as de autores falecidos que náo tenham 

deixado sucessores; 
n-as de autor descorlhecido, transmitidas 

pela tradição oral; 
m-as publicadas em países que não parti

cipem de tratados a que tenha aderido o Brasil, 

e·quenão confiram aos autores de obras aqui 
publicadas o mesmo tratamento que dispen
sam aos autores sob_ sua jurisdição. 

CAPITULO IV 

Das limitaçóes aos direitos do autor 

Art. 49. Não constitui ofensa aos direitos 
do autor: 

I-A reprodução: 
a) de trechos de obras já publicadas, ou 

_ainda que integral, de pequenas composições 
alheias no contexto de obra maior, desde que 
esta apresente caráter científico, didático ou 
re1igioso, e haja a indicação da origem e do 
nome do autor; 

b) na imprensa diária ou peródica, de notí
cia ou de artigo informativo, sem caráter literá
rio, publicados em diários ou peli6dicos, com 
à-iiú~OÇ:ão=çl_o nome do autor, se assinados, 
e da publicação de onde foram trancritos; 

_c_) em diários ou peri6dicos, -de discursos 
pronunciados em reuniões públicas de qual
quer natureza; 

d) no corpo de um escrito, de obras de 
arte, que sirvam, como acess6rio, para explicar 
o texto, mencionados o nome do autor e a 
fonte de' que provieram; 

e) de obras de arte existentes em logra
douras públicos; 

f) de retratos, ou de outra forma de repre
sentação da efigie, feitos sob encomenda, 
quando realizada pelo proprietário do objeto 
encomend<;~do, niio havendo a oposição da 
pessoa neles representada ou de s_eus her
deiros. 

II -A reprodução, em um só exemplar, de 
qualquer obra, contando que não se destine 
à utilização com intuito de lucro; 

111 -A citação, em livrOs, jornais ou revistas, 
de passagens de qualquer obra, para fins de 
estudo, crítica ou polémica; 

IV- O apanhado de lições em estabeleci
mentos de ensino por aqueles a quem elas 
se dirigem, vedada, porém, sua publicação, 
integral ou parcial, sem autorização expressa 
de quem as ministrou; 

V -A execuçao de fonogramas e transmis
sões de rádio ou televisão em estabelecimen
tos comerciais, para demonstração à clientela; 

\11-A representação teatral e a execução 
musical, quandq realizadas no recesso familiar 
ou para fins exclusivamente didáticos, nos lo
cais de ensino, não havendo, em qualquer ca
so, intuito de _lucro; 

VII- A utilização de obras intelectuais 
quando indispensáveis à prova judiciária ou 
adminlstrativa. 

Art. 50. São livres aS- Páráffilses e paró
dias que não forem verdadeiras reproduções 
da obra originária, nem lhe implicarem des
crédito. 

Arl 51. É licita a reprodução de fotografia 
em obras científicas ou didáticas, com a indi· 
cação do nome do autor, e mediante o paga~ 
menta a este de retribuição equitativa, a ser 
fixada pelo Conselho Nacional de Direito Au
toral. 

CAPITULO V 

Da cess8o dos diieftos do autor 

Arl- 52. Os direitos do autor podem ser, 
total ou parcialmente, redidos a terceiros por 
ele ou por seus sucessores, a título univ&rsal 
ou singular, pessoal_mente ou por meio de re
presentante com poderes especials. 

Parágrafo único. Se ã transmissão for to
tal, nela se compreendem todos os direitos 
do autor, salvo os de natureza personallssima, 
-como o de introduzir modificações na obras, 
e os expressamente excluídos por lei. 

Art 53: A cessão tõtãl Ou Pãrcial dos direi
tos do autor, que se fará sempre por escrito, 
presume-se onerOsa.-- - -- --

§ 1 ~ Para valer perante terceiros, deverá 
a cessão ser averbada à margem d,o registro 
a que se refere o artigo 17. 

_§ 2 9 Constarão do instrumento do negó
c!~ j_~(í'ºc9,_~!)p~d~c-~<;iª!'D~~?-t_e,_9_1.!ª~-ºª"-4-~~ 
tos objeto de cessão, as condições de seu 
exercício quanto ao tempo e ao lugar, e, se 
for a titulo oneroso, quanto ao preço ou retri
buição. 

Art. 54. A cessão dos direitos do autor so
bre obras futuras será permitida se abranger, 
no máximo, -o período de cinco anos. 

Parágrafo único. -Se o periodo estipulado 
for indeterminado, ou superior a cinco anos, 
a tanto ele se reduzirá, diminuindo-se, se for 
o caso, na devida proporção, a remuneração 
estipulada. 

Art. 55. Até prova em contrário, presume
se que os colaboradores omitidos na divu1ga
ção ou publicação da obra cederam seus direi· 
tos àqueles em cujo nome foi ela publicada. 

Art. 56. 'A tradição de negativo, ou de 
meio de reprodução análogo, induz à presun
ção de que foram cedidos os direitos do autor 
sobre a fotografia. 

TirULO IV 
Da Utilização de ObrtJs IntelectuaiS-

CAPITULO I 
Da Edição 

Art. 57. Mediante contrato de edição, o 
editor, obrigando-se a reproduzir mecanica
mente e a divulgar a obra literária, artística, 
ou científica, que o autor lhe confaa, adquire 
o direito exclusivo a publicá-la, a explorá-la. 

Art. 58. Pelo mesmo contrato pode o au
tor obrigar-se à feitura de obra literária, artís
tica, ou científica, em cuja publicação e divul
gação se empenha o editor. 

§ }9 Não havendo termo fixado para a en
trega da obra, entende-se que o autor pode 
entregá-la quando lhe convier; mas o editor 
pode flXar~lhe prazo~ com a cominação deres
cíndir o contrato~ 

§ 29 Se o autor falecer anteS de concluída 
a obra, ou lhe for impossível levá-la a cabo, 
poderá o editor considerar resolvido o con
trato, ainda que entregue parte considerável 
da obra, a menos que, sendo ela autónoma, 
se dispuser a editá-la, mediante pagamento 
de retribuição proporcional, ·ou se, consen
tindo os herdeiros, mandar terminá-la por ou
trem, indicando esse fato na ecHção. · 
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§ 39 ~ vedada a publ!caçâo, se o autor 
manifestou a vontade de só p!.lblicá~la por in
teiro, ou· se aSsim o decidem seus herdeiros. 

Art. 59. Entende-se que o contrato versa 
apenas sobre uma edição, se não houver cláu
sula expressa em contrário. 

Art. 60. Se, no Contrato, ou aõ tempo do 
contrato, o autor não tiver pelo seu trabalho, 
estipulado retribuição, será esta arbitrada pelo 
Conselho Nacional de Direito Autoral. 

Art. 61. No silêncio do coritrato, coilside
ra-se que cada edição se constitui de dois 
mll exemplares. 

Art 62. Se os orfginais fôram entregues 
em desacordo com o ajustado, e o editor não 
os recusar nos b'inta dias seguintes ao do rece
bimento têm-se por aceitas as alterações intrO
duzidas pelo autor. 

Art. 63. Ao editor compete ftxar o preço 
de venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto 
que embarace a circulação da obra. 

Art. 64. A menos que os direitos patrimo
niais do autor tenham sido adquiridos pelo 
editor, numerar-se-ão todos os exemplares de 
cada edição. 

Parágrafo (mico. Considera-se contrafa
çâo, sujeitando-se o editor ao pagamento de 
perdas e danos, qualquer repetição de núme
ro, bem c-omo exe'mplar não numerado, ou 
que apresente número que exceda a edição 
contratada. 

Art 65. Quaisquer que sejam as condi
ções do contrato, o editor é obrigado a facultar 
ao autor o exame da escrituração na parte 
que lhe corresponde, bem como a informá-lo 
sobre o estado da edição. 

Art. 66. Sé a- r'étiibuição do autor ficar de· 
pendendo do êxito da venda, será obrigado 
o editor a lhe prestar contas semestralmente. 

Art. 67. O eclitor não pode fazer abrevia
ções, adições ou modificações na obra, sem 
permissão do autor. 

Art. 68. Resolve-se o contrato de edição, 
se, a partir do momento em que foi celebrado, 
decorrerem três anos sem que o editor publi· 
que a obra. 
· Art. 69. Enquanto não se esgotarem as 

edições a que tiver direito o_ editor, não po~erá 
o autor dispor de sua obra. 

Parágrafo único. Na vigência do contrato 
de edição, assiste ao editor o direito de exigir 
que se retire de circulação edição da mesma 
obra feita por outrem. 

Art. 70. Se, esgotada a última edição, o 
editor, com direito a outra, a não publicar, 
poderá o autor intimá-lo judicialmente a que 
o faça em certo -ptazo-;-sob pena de perder 
aquele diretto, além de responder pelos danos. 

Art 71. Tem cfireito o autor a fazer, nas 
edições sucessivas de suas obras, as emendas 
e alterações que bem lh.e pare<:er, mas se_elas 
impuserem gastos extraordinários ao editor, 
a este caberá indenização. 

Parágrafo único. O editor poderá opor-se 
às alterações que lhe prejudiquem os interes
ses, ofendam a reputação, ou aumentem a 
responsabilidade. 

Arl 72. Se, em virtude de sua natureZa, 
for necessária a atualização da obra em novas 
edições o editor, negando-se o autor a fazê--la, 

dela poderá encarregar QUtJ:ern, mencionando 
o fato na edição. 

-- CAPÍTULO ll 
Da representação e execução 

Art. 73. Sem autorização do autor, não 
poderão ser transmitidos pelo rádio, serviço 
de alto~ falantes, televisão ou outro meio análo
go representados ou executados em espetá
culos públicos e audições púbUcas, que visem 
a lucro direto ou indireto, drãma, tragédia, co
média, composição musical, com letra ou sem 
ela, ou obra de caráter assemelhado. 

§ 1 ~ Consideram-se espetáculos públicos 
e a-udições públicas, para os efeitos legais, as 
representações ou execuções em locais ou 
estabelecimentos, como teatros, cinemas, sa
lões de baile ou concerto, boates, bares, clubes 
de qualquer natureza, lojas comerciais e indus
triais, estádios, circos, restaurantes, hotéis, 
meios de transporte de passageiros terrestre, 
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que 
se representem, executem, recitem, interpre
tem ou transmitam obras intelectuais, com 
a -partíi:ipaÇào- ãe artistas remunerados, ou 
mediante quaisquer processos fonomecânl
cos_, eletrônicos ou audiovisuais. 

§ 29 Ao requerer a aprovação do espetá
culo ou da _transmissão, o emptesário deverá 
apreSeritãf à-autoridade policial, obse!Vando 
o disposto na legislação em vigor, o programa, 
acompanhado da autorização do autor, intér
prete ou executante e do produtor de progra
mas, bem como do recibo de recolhimento 
em agência bancária ou postal, ou ainda docu
mento equivalente em forma autorizada pelo 
Conselho Nadonal de Direito Autoral, a favor 
do Escritório Central de Arrecadação e Distri
buição, de que trata o arl 115, do valor, dos 
direitos autorais das obras programadas. 

§ _39 Quando se tratãr de representação 
teatral o recolhimento será feito no dia seguin
te ao áa representaÇão, ·à ~sta da freqüência 
ao espetáculo. 

Art. 74. Se não foi fixado prazo p.:lra a re
presentação ou -eXeCução, pode o autor, ob
servados os usos locais, assiná-lo ao empre
sário. 

_Art. 15. _Ao autor assiste o direito de opor
se a representação ou execução que não este
ja suficientemente ensaiada, bem coriro o de 
fiscalizar o espetáculo, por se ou por delegado 
seu, tendo, para Isso, livre acesso, dwante as 
representações ou execuções, ao loc_al onde 
se rea1izam. 

Art. 76~ O autcir -da obra não pode alterar
lhe a substância, sem acordo· com o empre
sário que a faz representar. 

Art 77. Sem licença do autor, não pode 
o empresário comunicar o manuscrito da obra 
a pessoa estranha à representação, ou exe
cução. 

Art. 78. Salvo se abandonarem a empre
sa, não podem os principais intérpretes e os _ 
diretores de orquestra ou coro, escolhidos de 
comum acordo pelo autor e pelo empresário, 
ser substituído por ordetn deste, sem que 
aquele consinta. 

Art. 79. I:: impenhorável a parte do produ
to dos espetáculos reservada ao autor e aos 
artistas. 

CAPÍTULO lll 
Da _utJ7ização de obra_ de arte plástica 

Arl eo. Salvo convenção em Contr.ário, o 
autor de obra de arte plástica, ao alienar o 
objeto em ·que ela se materializa, tro3nsmite 
ao adquirente o direito_ de reproduzi-la, ou de_ 
expô-la ao público. 

Art. 81. A autorização para reproduzir 
obra de arte plástica, por qualquer processo, 
deve_ Constar de documento, e se presume 
oneroSa. 

CAPITULO IV 
Da utHízação da obra fotográfica 

Art. 82. O autor de obra fotográfica tem 
direito a reproduzi-la, difundi-la e colocá-la à 
venda, observadas as restrições à exposição, 
reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo 
dos direitos de autor sobre a obra reproduzida, 
se de artes figurativas. _ 

§ 19 A fotografia, quando divulgada indi
cará de forma legível, o nome do seu autor. 

§ 29 E vedada a reprodução de obra TOto
gráfica que não esteja em absoluta conso
nância com o original, salvo prévia autorização 
do autor. 

CAPfTULOV 
Da utilização de fonograma 

M 83. vetado. 

CAPITULO VI 
Da utilização de obra cinematográfica 

Art. 84. A autorização do autor de obra 
intelectual para sua produção cinematográfica 
Implica, salvo disposição em contrário, licença 
para a utilização ecpnômica da película. 

§ J9 A exclusividade da autorização de
pende de claúsula expressa, e cessa dez anos 
após a celebração do contrato, ressalvado ao 
produtor da obra cinematográfica o direito de 
continuar a exibi-la. 

§ 2~ A autorização, de que trata este artigo 
aplica-se, no que cquber às normas relativas 
ao contrato de edição, 

Art 85. O contrato de produção cinema~ 
~ráftca deve estabelecer: 

I - a remuneração devida pelo produtor 
aos demais cc-autores da obra e aos artistas 
intérpretes ou executantes, bem como o tem
po, lugar e forma de pagamento; 

If -o prazo de conclusão da obra; 
m - a responsabilidade do produtor para 

com-os dem~s cc-autores, artistas, intérpretes 
ou executantes, no caso de co-produção da 
obra cinematográfica. 

Arl 86. Se. no cfecurso da produção da 
obra cinematográfica, um do seus colabora
dores, por quaJquer motivo; interromper tem~ 
porária ou definitivamente, sua partidpaçâo 
não perderá os direitos que lhe cabem quanto 
à parte já executada, mas não poderá opor-se 
a que esta seja utilizada na obra nem que 
a outrem o substitua na sua conclusão. 

Art. 87. Além da remuneração estipulada, 
têm os demats cc-autores da obra cinemato
gráfica o direito de receber do produtor cinc:o 
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por cento para serem entre eles repartidos 
dos rendimentos da utilização e:conômlca da 
película que excederem ao décuplo do valor 
do custo bruto da produção. 

Parágrafo único. Para esse fim, obriga-se 
o produtor a prestar contas anualmente aos 
demais cc-autores. 

Art. 88. Não havendo disposição em con
trário, poderão os cc-autores de obra cinema
tográfica utilizar-se em gênero diverso, da par
te que constitua sua contribuição pessoal. 

Parágrafo único. Se o produtor não con
cluir a obra cinematográfica no prazo ajustado, 
ou não a fizer projetar dentro em três anos 
a contar de sua conclusão, na ub1ização a que 
se refere este artigo será livre. 

Arl 89. Os direitos autorais relativos a 
obras musicais, lítero-musicais e fonogramas 
incluídos em filmes serão devidos a seus titula
res pelos responsáveis dos locais ou estabele
cimentos a que alude o § 19 do art. 73, ou 
pelas emissoras de televisão, que os exibirem. 

Art. 90. A eXposiçãO; dlfusáo Ou exibição 
de fotografias ou filmes de operações cirúr~ 
gicas dependem da autorização do cirurgião 
e da pessoa operada. Se esta for falecida, da 
de seu cônjuge ou herdeiros. 

Art 91. As disposições deste capftulo são 
aplicáveis às obras prodwidas por qualquer 
processo análogo à cinematografia. 

CAPITULO VIl 
Da utilízação da obra publicada 

em diários ou pedódicos 

Art 92. O cllieito de utilizaçãO ei:.oilõmica 
dos escritos publicados pela imprensa, diária 
ou periódica, com exceção dos assinados ou 
que apresentem sinal de reserva, pertence ao 
editor. 

Parágrafo único. A cessão de artigos assi
nados, para publicação em diários ou perió
dicos, não prod~.g ~{~itg_~alvg convenção em 
contrário além do prazo de vinte dias, ã contar 
de sua publicação, findo o qual recobra o autor 
em toda a plenitude o seu direito. 

CAPITULO VIJI 
Da utilização de obras pertencentes 

ao domfnio público 
Art 93. A utilização, por qualquer forma 

ou processo que não seja livre, das obras inte
lectuais pertencentes ao domínio público de
pende de autorização do Conselho Nacional 
de Direito Autoral. 

Parágrafo único. Se a utilizã.çãõ Visar a lu
cro, deverá ser recolhida ao Conselho Nacio
nal de Direito Autoral importância correspon
dente a cinqUenta por cento da que caberia 
ao autor da obra, salv:o se destinar a fins didáti
COS. caso em que essa percentagem se redu
zirá a dez por cento. 

TirULOV 
Dos direitos conexos 

CAPITULO! 
Disposição preliminar 

Art 94. As normas relativas aos direitos 
do autor aplicam-se, no que couber, aos direi
tos que lhes são conexos. 

- - - - -

CAPfrULOll 
Dos diteitos dos artistas Intérpretes 

ou executantes, e dos 
produtores de fonogramas 

Art. 95. Ao artista, ~erdeiro ou sucessor, 
a útuJo oneres ou gratuito, cabe o direito de 
impedir a gravação, reprodução, transmissão 
ou retransmissão. por empresa de radiodifuR 
são, ou utilização por qualquer forma de co
municação ao público, de suas interpretações 
ou execuçOes para as quais não tenha dado 
seu prévio e expresso consentimento. 

Parágrafo único._ Quando na interpretação 
ou execução participarem vários artistas, seus 
direitos serão exercidos pelo diretor do con
junto. 

M 96. As enlpresas de radiodifusão po
derão realizar ftXações de interpretação ou exe
cução de artistas qUe as tenham pel'lnitido 
para utilização em determinado número de 
emissões _fa_cu]tada sua conservação em ar
quivo público. 
-_Art. 97. Em qualquer divulgação, devida

mente autorizada de interpretação ou execu
ção, será obrigatoriamente mencionado o no
me ou o pseudónimo do artista. 

Art 9a Tem o produtor de fonogramas 
o direito de autorizar ou proibir-lhes a reprodu
ção, direta ou indireta, a transmissão e a re
transmissão por empresa de radiodifusão, 
bem como a execução pública a realizarRse 
por qualquer meio. 

CAPITULO III 
Dos direitos das empresas de 

radiodifusão 

Art. 99. Cabe às empresas de radiodifu
são autorizar ou proibir a retransmissão, fixa
ção e reprodução de suas emissões, bem co
mo a comunicação ao público, pela televisão, 
em locais de freqüência coletiva, com entrada 
paga de suas transmissões. 

CAPÍTULO IV 
Do direito de arena 

Art. 100. À entidade a que esteja vincu
lado o atleta, pertence o direito de autorizar, 
ou proibir, a fixação, transmissão ou retrans
missão, por quaisquer meios ou processos 
de espetáculo desportivo público, com entra
da paga. 

Parágrafo único.- Salvo convenção em 
contrário, vinte por cento do preço da autori
zação serão distribuídos, em partes iguais, aos 
atletas participantes do espetáculo. 

Art. 101. O disposto no artigo anterior 
não se aplica à fixação de partes do espetá
cuJo, cuja duração, no conjunto, não exceda 
a três minutos para fins exclusivamente infor
mativos. na imprensa, cinema ou televisão. 

CAPÍTULO'[ 
Da duraç.W dos direitos conexos 

Art. 102:-- É de sessenta anos o prazo de 
proteção aos direitos conexos. contado a partir 
de 19 de j<meiro do ano subseqüente à fixação, 
para os fonogramas; à transmissão, para as 
emissões das empresas de radiodifusão; e a 
realização do espetáculo, para os demais ca~ 
SOS. 

TfrULOVI 
Das associaçóes de titulares de direitos 

do autor e dos que lhes são conexos 

Art 103. Para o exercida _e defesa de seus 
direitos, podem os titulares de direitos autorais 
associar-se, sem intuito de lucro. 

§ 19 É vedado pertencer a mais de wna 
associação da mesma natureza. 

§ 29 Os estrangeiros domiciliados no ex~ 
terior poderão outorgar procuração a uma 
dessas associações, mas lhes é defesa a quali
dade de assoCiado. 

Art. 104. Com ·o ato de filiação, as asso
ciações se tomam mandatários de seus asso
d~dos para a prática de todos os atas neces
sários à defesa judicial ou extrajudicial de seus 
direitos autorais, bem como para sua cobran
ça. 

Parágrafo único. Sem prejuízo desse man
dato, os titulares de direitos autor<rls poderão 
praticar pessoalmente os atas referidos neste 
múgo. -

Art. 105. Para funcionarem no País as as
sociações de que trata este título necessitam 
de autorização prévia do Conselho Nacional 
de Direito Autoral. 

Parágrafo único. As Associações com se
de no exterior far-se-ão 'representar, no país, 
por associações nacionais constituídas na for
ma prevista nesta Lei. 

Art. 106. O estatuto da associação con
terá: 
I- a denominação, os fins e a sede da asso

ciação; 
n-os requisitos para a admissão, demis

são e exdusão dos associados; 
Hl-os direitos e deveres doS associados; 
IV-as fontes de recursos para sua manu~ 

tenção~ 

V- o modo de constituição e funciona
mento dos órgãos deliberativos e adminJstra
tivos; 

VI- os requisitos para alterar as disposi
ções estatutárias, e para dissolver a associa
ção. 

Art. 107. São órgãos da associação: 
I-a Assembléia Geral; 
O-a Diretoria; 
DI-o Conselho FIScal. 
Art 108. A Assembléia Geral, órgão su

premo da associação, reunir-se-á ordinaria
mente pelo menos uma vez por ano, e, extraor
dinariamente, tantas quantas necessárias, me
diante convocaçâ~ da Diretoria, ou do Conse
lho Fiscal, publicada, uma vez, no Diádo Ofi
cial, e, duas, em jornal de grande circulação 
no local de sua sede, com antecedência míni
ma de oito dias. 

§ 19 A Assembléia Geral se instalará, em 
primeira convocação, com a presença, pelo 
menos, de associados que representem cin
qüenta por cento dos votos, e, em segunda, 
com qualquer número. 

§ 29 Por solicitação de um terço dos asso
ciados, o Conselho Nacional de Direito Autoral 
designará um representante para acompanhar 
e fiscalizar os trabalhos da Assembléia Geral. 

§ 39 As deliberações serão tomadas por 
maioria dos votos representados pelos presen-
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tes, tratando~s_e de alteração estatutária, o quo
rum mínimo será a mruoria absoluta do qua-
dro associativo. _ _ _ 

§ 4'~ É defeso VOto, por procUrãção. Pode 
o associado, todavia, votar por carta, na forma 
estabelecida em regulamento. 

§ 5? O associado terá direito a um voto; 
o estatuto poderá entretanto, atribuir a cada 
associado até vinte votos, observado o critério 
estabelecido pelo Conselho Nacional de DEfei
to Autoral. 

Art. 109. A Diretorla- será constituída de 
sete membros, e o ConselhO Fiscal de três 
efetivos, com três suplentes. 

Art. 11 O. Dois membros da Diretoria e 
um membro efetivo do Conselho FiscaJ serão, 
obrigatoriamente, os associados que encabe
çarem a chapa que, na eleição, houver alcan
çado o segundo lugar. 

Art 11 L Os mãhdatos dos membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal serão de dois 
anos, sendo vedada a reeleição de qualquer 
deles, por mais de dois períodos consecutivos. 

Arl 112. Os membros da Diretoria e os 
do Conselho Fiscal não poderão perceber re
muneração mensal superior, respectivamente 
a 1 O e a 3 salários mínimos da Região onde 
a Associação tiver sua sede. 

Art 113. A escrituração das assoctações 
obedecerá às normas da contabilidade comer
cial, autenticados seus livros pelo Conselho 
Nacional de Direito Autoral. 

Art 114. As assodações estão obrigadas, 
em relação ao Conselho Nacional de Direito 
Autoral, a: 
I- informá-lo, de imediato, de qualquer al

teração no estatuto, na direção e nos órgãos 
de representação e fiscalização, bem como 
na relação de associados ou representados, 
e suas obras; 
H- encaminhar-lhe cópia dos convênios 

celebfados com associações estrangeiras, in
formando-o das alterações realizadas; 

m- apresentar-lhe, até trinta de março de 
cada ano, com relação ao ano anterior. 

a) relatório de suas atividades; 
b) cópia autêntica do balanço; 
c) relação das quantias distribuídas a seus 

associados ou representantes, e das despesas 
efetuadas; 

IV-prestar-lhe as informações que solici
tar, bem como exibir-lhe seus livros e docu
mentos. 

Art. 115. As assocíaçóes organizarão, 
dentro do prazo e consoante as normas esta
belecidas pelo Conselho Nacional de Direito 
Autoral em Escrit6iio Central de Arrecadação 
e Distribuição dos direitos relativos à execução 
pública, inclusive através da radiodifusão e da 
exibição cinematográfica, das composições 
musicais ou !itero-musicais e de fonogramas. 

§ 19 O Escritório Central de Arrecadação 
e Distribuição que não tem finalidade de lucro, 
rege-se por estatuto aprovado pelo Conselho 
Nadonal de Direito Autoral. 

§ 29 Bimensalmente o Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição encaminhará 
ao Conselho Nacional de Direito Autoral rela
tório de suas atividades e balancete, obser
vadas as normas que este fJXar. 

§ 3~ Aplicam-se ao Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição, no_ que couber, 
os artigos 113 e 114. -

lirULO VII 
Do Conselho Nacional de Direito 

Autoral 

Art. 116. O Conselho Nacional de DireitO 
Autoral é o órgão de fiscalização, consulta e 
assistência, no que diz respeito a direitos do 
autor e direitos que lhes são conexos. 

Art. 117, Ao Conselho, além de outras 
atnDuições que o Poder Executivo, mediante 
decreto, pod~r~ outorgar-lhe, incumbe: 

1~detel'niinar, orientar, coordenar e fisca
Jizã.r as Providências necessárias à ex.ata apli
caçáo das leis, tratados e convenções interna
cionais ratificados pelo Brasil, sobre direitos 
do autoi e direito que lhes são conexos; 
II-autorizar o funcionamento, no País, de 

associações de que trata o título antecedente, 
desde que observadas as exigências legais e 
as que forem por ele estabelecidas; e, a seu 
critério, cassar-lhes a autorização, após, no mt
nimo, três intervenções, ·na forma do inciso 
seguinte; 

m- fiSCalizar essas associações e o Escri
tório Central de Arrecadação e Distribuição 
a que se refere o art. 115, podendo neles inter
vir quando descumprirem suas determina
ções ou dispoSições legais, ou lesarem, do 
qualquer modo, os interesses dos associados; 
N- fixar normas para a unificação dos pre

ços e siStemas de cobranÇa e distribuição de 
direitos autorais; 

V.,...-- fuilcionar, como árbitro, em questões, 
que versem sobre direitos autorais, entre auto~ 
res, intérpretes-, ou execUtantes, e suas asso
ciações, tanto entre si, quanto entre uns e ou
tras; 

VI- gerir o Fundo de Direito Autoral, apli· 
cando-lhe os recursos segundo as normas 
qUe estabelecer, dedu,zidos, para a manuten

, -ção do Conselho, no máximo, v:inte por cento, 
an1U)lme_nte. 

VIl- manifestar-se sobre a conveniência de 
alteração de normas de direito autoral, na or
de'in interna ou internacional, bem como so
bre problemas a ele concernentes; 

Vlli- manifestar-se sobre os pedidos de li
cenças compulsórias previstas em Tratados 
e Convenções Internacionais. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de 
Direito Autoral organizará e manterá um Cen
tro Br<J?ileiro de Informações sobre Direitos _ 
Autorais. 

Art 118. A autoridade policial, encarrega
da da censura de espetáculos ou transmissões 
pelo rádio ou tele_visão, encaminhará, ao Con
selho Nacional de Direito Autoral, cópia das 
programações, autorizações e recibos de de
pósitos a ela apresentadas, em conformidade 
com o § 2~ do artigo 73, e a legislação-vigente. 

Art 119. O Fundo de Direito Autoral tem 
por finalidade: 
1-estimular a criação de obras lntelec

tuais, inclusive mediante instituições de prê
mios e de bplsas de estudo e de pesquisa; 

11-auxiliar órgãos de assistência social das_ 
associações e sindicatos de autores,_ intWpre
tes ou executantes; -
lll- publicar obras de autores novos me

diante convênio com órgãos públicos ou edi
tora privada; 

IV- custear as despesas do Conselho Na
cional de Direito Autoral; 
V- custear o funcionamento do Museu do 

Conselho Nacional do Direito Autoral. 
Art. 120. Integrarão o Fundo de Direito 

Autoral: 
1-o produto de autorização para a utiliza

ção de obras pertencentes ao domínio pú
blico: 

11-doações de pessoas fiSkas ou jurídicas 
nadonais ou estrangeiras; 

III- o produto das multas impostas pelo 
Conselho Nacional de Direito Autoral; 

IV-as quantias que, distribuídas pelo Es
critório Central de Arrecadação e Distribuição 
às associações, não forem reclamadas por 
seus associados, decorridos o prazo de cinco 
anos· 

V...:.._ recursos oriundos de outras fontes. 

lirULO VIII 
Das sançóes à violação dos dlrt:itos do 
autof e direitos" que lhes são conexos 

CAPITULO! 
Disposição preUminar 

Arl 121. As sanções civis de que trata o 
capítulo seguinte s_e aplicam sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

CAPITULO II 
Das sanç6es civis e adm!nlstroüvas 

Art. 122. Quem imprimir obra literária, ar
tística ou científica, sem autorização do autOr, 
perderá para este os exemplares que se 
apreenderem, e pagar-lhe-á o restante da edi
ção ao preço por que foi vendido ou for ava
liado. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o 
número de exemplares que constituem a edi
ção fraudulenta pagará o trasgressor o valçlr 
de dois mil exemplares, além dos apreendidos. 

Art. 123. O autor, cú.ja- obra seja fraudu
len_taroente reproduzida, divulgada ou de qual
quer forma utilizada, poderá, tanto que o saiba, 
requerer a apreensão dos exemplares repro
duzidos ou a suspensão da divulgação ou utili
zação da obra, sem prejuizo do direito à indeni
zação de perdas e danos. 

Art. 124. Quem vender, ou expuser à ven
da, obra reproduzida com fraude, será solida
riamente responsável com o contrafator, nos 
termos dos artigos precedentes; e, se a repro
dução tiver sido feita no estrangeiro, respon
derão, como_ contrafatores o importador e o 
distribuidor. 

Art. 125. _Aplica-se o -disposto nos artigos 
122 e. 123 às transmissóes, retransmissões, 
reproduções, ou publicações, realizadas, sem 
autorização, por quaisquer meios ou proces
sos, de execuções, interpretações, emissões 
e fonogramas protegidos. 

Art. 126. QUem, na utilização, por qual
quer meio· ou processo, de obra intelectual, 
deixar de indicar ou de anunciar, como tal, 
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o nome, pseudônimo-:ou sinal convencional 
do autor, intérprete ou executante, além de 
responder por danos morais, está obrigado 
a divulgar-lhe a identidade: 

a) em se tratando: da empresa de radiodi
fusão, no mesmo horário em que tiver ocor
rido a infração, por 3 (três) dias consecutivos; 

b) em se tratando de publicação gráfica ou 
fori"'vgráfica, mediãnte inclusão de errata nos 
exemplares ainda não distribuídos, sem pre
juizo de comunicação, c:om destaque, por três 
vezes consecutivas, em jornal, de grande cir
culação, do domicílio do_autor, do editor, ou 
do produtor; 

c) em se tratando de outra forma de utiliza
ção} pela comunicação através da imprensa, 
na forma a que se refere a alínea anterior. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica a programas sonoros, exclusiva
mente musicais, sem qualquer forma de locu
ção ou propaganda comerciaL 

Art. 127. O titular dos direitos patrúno
niais de autor ou conexos pode requerer à 
autoridade policial competente a interdição da 
representa_çã_o, execução, transmissão ou re

transmissão de obra intelectual, inclusive fo
nograma, sem autorização devida, bem como 
a apreensão, para a garantia de seus direitos 
da receita bruta. 

Parágrafo único. A interdição perdurará 
até que o infrator exiba a autorização. 

Art 128. Pela violação de direitos autorais 
nas representações ou execuções realizadas 
nos locais ou estabelecimentos a que alude 
o§ 19 do artigo-73, seus proprietários, direto
res, gerentes, empresários e arrendatários res
pondem solidariamente com os organizado
res dos espetáculos. 

Art. 129. Os artistas não poderão alterar, 
suprimir, ou acrescentar, nas representações 
ou execuções palavras, frases ou cenas sem 
autorização, por escrito do autor, sob pena 
de serem multados, em um salário mínimo 
da região, se a infração se repetir depois que 
o autor notificar, por esCrito, o artista e o em
presário de sua proibição ao acréscimo à su
pressão ou alteração verificados. 

§ 19 A multa de que trata este artigo será 
aplicada pela autoridade que houver licencia
do o espetáculo, e será recolhida ao ConSelho 
Nacional de Dfrelto Autoral. 

§ 29 Pelo pagamento da multa a que se 
refere o parágrafo anteriOr, respondem solida
riamente o artista e o empresário do espe
táculo. 

§ 39 No caso ç:fe reincidência, -poderá o 
autor cassar a autorização dada para a repre
sentação ou execução.-

Art. 130. A requerimento do titular dos di
reitos autorais a autoridade policial compe
tente, no- caso do infração do disposto nos 
§§§29e3qdoart 73,determinará a suspensão 
do espetáculo por vinte e quatro horas, da 
primeira vez, e por quarenta e oito hOi'as, ·em 
cada reincidência. 

CAPITULO UI 
Da prescrição 

Art. 131. Prescreve em cinco anos a ação 
cMI por ofensa a direitos patrimoniais do autor 

ou conexos, contado o prazo da data em que 
se .deu a violaçã~ 

TITULO IX 
Dfspo,slções fimiis e transitórias 

Art. 132. O Poder Executivo, mediante 
Decreto, organizará o Conselho Nacional de 
Direito AutoraL 

Art. 133. Dentro em cento e vinte dias, 
a partir- da datã da instalação do Conselho 
Nacional de Direito Autoral, as associações 
de titulares de direitos autorais e conexos 
atualmeitte ~existentes Se adaptarão às exigên
cias desta Lei. 

Art. 134. Esta Lei entrará em vigor a 19 
de janeiro de 1974, ressalvada a legislação 
especial que_c.om ela for compatíveL 

Bras~ia.-14 de-dezembro de 1973; 1529 da 
Jnd~pendência_e 85" da_ República.- EMfuo 
G. MÉDia -Jarbas O. PaSsarinha_~ Júlio 
Barata. 

LEI N' 7.662, 
DE 17 DE MAIO DE 1988 

Faculta aos servidores públicos fede
rais a opçtio pelo regime de que trata 
aLei nP 1.711, de28deoutubrode 1952, 
e -dA outras providências. 

. ..Art. 5~ Os servidOres dos Ministérios, ór
gãos autónomos, "utarquias e das fundações 
públicas, considerados prescindíveis à execu
ção de suas atividades, poderão ser redistri
buídos ou movimentados no âmbito desses 
órgãos e entidades, no interesse da Adminis
tração. 

§ 1 ~ A redistribuição do servidor far-se-á 
com o respectivo cargo ou emprego, e a movi
rri€:ritaÇão dependerá da existência de vaga. 

§ 2q A entidade para onde ocorrer a redis
tribuição será considerado sucessora traba

Jblsta. 
§ 39 O ato de redistribuiÇão ou movimen

tação será eXpedido pela Secretaria de Admi
nistr~ção Pública da Presidência da República 
-SEDAP, que expedirá as normas comple
mentares necessárias à execução do disposto 
neste artigo. 

DECRETO N• 4.700, 
DE 2 DE JANEIRO DE 1924 

Defme os direitos autoraes e dá outras provi
dências. 
..................................................... ;,;.;.__ 

DECRETO N• 5.492, 
DE I6 DE JULHO DE I928 

Regula a organização das empresas de di
versões e a locação de serviços theatraes. 

---·----·-
DECRETO N• I8.527, 

DE 10 DE DEZEMBRO DE I928 

Aprova o regulamento da organização das 
empresas de diversões e da locação de servi-
ços -itieairaes. -

DEcRETO N• 1.023, 
DE 17 DE MAIO DE 1962 

Altera e revoga dispositivos do Regulamento 
aprovado pelo Decreto número 18.527 de 1 O 
de dezembro de 1928, e dá outras providên
cias. 

DECRETO N• 57.I25, 
DE 19 DE OUTUBRO DE 1965 

Promulga a Convenção Internacional para 
proteção aos artistas intérpretes ou ex_ecutan
tes, aos produtores de fonogramas e aos orga
nismos de radiodifusão. 

DECRETO N• 61.123, 
DE I' DE AGOSTO DE 1967 

Regulamenta a Lei no 4.944, de 6 de abril 
de 1966, que dispõe SoOre a Pi'Oteção a artistas 
produtores de fonogramas e organismos de 
radiodifusão. 

DECRETO N• 75.699, 
DE 6 DE MAIO DE 1975 

Promulga a Convenção de Berna para a 
proteção das Obras Uterárias e Artísticas, de 
9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 
24 de julho de 197 I. 

DECRETO N• 76.905, 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1975 

Promulga a Convenção _Universal sobre Di
reito de Autor, revisto em Paris, 1971. 

DECRETO N• 76.906, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1975 

Promulga a Convenção sobre Proteçào de 
Produtores de Fonogramas contra a Repro-
duç_ão não autortz_ada de s_eus Fonograrnãs. 

DECRJ::TO N• 78.965, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE I 976 

Cria o registro de obras musicais graWdas 
ou focadas em qualquer tipo de suporte mate
ria"4- acrescenta inciso ao artigo 74 dõ Regula
mento aprovapo pelo Decreto n" 20.493, de 

·24 d~ janeiio de 1946, parágrafo __ ao artigo 
41 do Dê<:reto n9 61.123, de 19 de agosto 
de 1967, e dá outras providências. 

DECRETO N• 82.3S5,. 
DE 5 DE OUTUBRO DE 1978 

Regulamenta a Lei n9 6.533, de 24 de maio 
de 1978, que dispõe sobre as profissões de 
Artista e de Técnicos _em EspetáC:ulos de Di
versões, e dá outras providências. 
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DECRETO N• 95.971, 
DE 27 DE ABRIL DE 1988 

Altera a redaçáo dos arts. 34 e 35 do Decreto 
n9 82385, de 5 de outubro de 1978, que "regu
lamenta a Lei n? 6.533, de 24 de maio de 
1978, que dispõe sobre as profissões de Artista 
e de Técnico em Espetácuíos de Diversões 
e dá outras providências." 

DECRETO N• 96.036; 
DE 12 DE MAIO DE 1988 

Regulamenta a Lei n9 7 .646, de 18 de de
zembro de 1987, que dispõe sobre a proteção 
da propriedade intelectual de programas de 
computador e sua comerclalização no País, 
e dá outras providências. 

LEI N• 6.533, 
DE 24 DE MAIO DE 1978 

Dispõe sobre a regulamentação das profis
sões de Artista e de tê<:nicos em Espetâculos 
de Diversões, e dá outras providências. ...................................... ___ _ 

LEI N• 7.646, 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987 

Dispõe quanto à proteção da propriedade 
intelectual sobre programas de computador 
e sua comercialização no Pais e dá outras pro
vidências. 
.......................................................... ----

LEI N• 5.988, 
DE 14 DE DEZEMBRO DE !973 

Regula os direitos autorais e dá outras provi
dências. 
........................................................ --.-· .. --

{À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania - Competência Terminati-
va.) • 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os projetes que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre: a mesa, oficio que será lido pelo 
Sr. 19-8ecretário. 

É lido o seguinte 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
INTERPARLAMENTAR 

Of. n• 89/89 
Brasma. 30 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que a delegação do Senado Federal 
à 82' Conferência lnterparlan1Eintar, a i-ealizar
se em Londres de 4 a 9 de setembro do cor
rente ano, ficou assim constituída: 

Senador Humberto Lucena- Chefe da De-
legação 

Senador Ruy Bacelar 
Senador Rachid Saldanha Derzi 
Senador João Menezes 
Senador Edison Lobão 
Senador Leite Chaves 
Senador Marcondes Gadelha 
Reitero a Vossa Excelência, nesta oportu

nidade, meus protestos de elevada estima. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O-expediente lido ~i à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1 ~-secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente, -
Nos termos regimentais solicito a substi

tuição do nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho pelo nobre Senador Ronan Tito, na quali
dade de Titular da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a apurar as irregularidades 
e seus responsáveis pelas importações de ali
mentos por órgãos governamentais. 

Brasília, 30 de agosto de 1989. -Senador 
Ronan Tito, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
__:será-feitã- a substituiçãõ Solicitada. 

O 81'. Ronatl Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação. 

b SR. -PREsiDENTE -(Nelson Carneiro) 
- Cqncedo a palavra ao nobre Senador Ro
Q._~n J!to. 

SR. RONAN TITO- (PMDB- MG. Para 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, não há necessidade de ser comu
nicado à Mesa, porque o art. 81, §§ 1~ e 2~. 
do Regimento Interno, dispensa essa comuni
cação. Ela se faz apenas na CP!. De forma 
que ela é despicienda. Basta apenas a comuni
cação do Líder à Comissão._ 

O SR. PRESIDENTE (NelsQI1 Carneiro) 
- A Mesa aceita a comunicação como uma 
gentileza da Uderança. 

-ó -SR. PREsiDENTE (Nelson carneiro)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1 ~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO n• 451,DE 1989 

Senhor Presidente, 
Para os fins do que dispõem os artigos 55, 

lll da Constituição e 13, § 19 do Regimento 
--rnterno do Senado Federal, requeiro autori
zaçãO desta Casa para ausentar-me do País, 
pelo prazo máximo de 25 dias, a partir de 
31 de agosto do corrente ano, com destino 
a Londres, a fim de participar da 82~ (octagé
sima segunda) Conferência lnterparlamentar. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989. 
---senador João Menezes. 

REQOERIMENTO N• 452, DE 1989 

senhor Presidente, 
Para os ~s do que dispõem os ~gos 55, 

IT1 da Constituiçao e 13, § 19 do Regimento 
Interno do Seando Federal, requeiro autori
zação desta Casa para ausentar-me do País, 
pelo prazo máximo de 25 dias, a partir de 
31 de agosto do corrente ano, com destino 
a Londres, a fim de participar da 82• (octaQé
sima segunda) Conferência lnterparlarnentar. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989. 
-Senador Mlrcondes Gadelha. 

REQUERIMENTO N• 453, DE 1989 

5enhor Presidente, 
Para os fins do que dispõem os artigos 55, 

III da Constituição e 13, § 1"' do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro autori
zaç·ão desta Casa para ausentar-me do País, 
pelo prazo máximo de 25 dias, a partir de 
31 de agosto do corrente ano, com destino 
a Lonc!res, a f1m de participar da 82' (octagé
sima segunda) Conferência lnterparlametnar. 

Sala das Sessões, 30 de agoStO de 1989. 
-Senador Leite Chaves. 

REQCIERIME1'ffO N• 454, DE 1989 

Senhor Presidente,_ 
Para os fins do que dispõem os artigos ?5, 

III da Constituição e 13, § 1"' do RegimentO 
lntemo do Se_l)_ado Federal, requeiro autori
zaçã-o desta Casa para ausentar-me do Pais, 
pelo prazo máximo de 25 dias, a partir de 
31 de agosto do corrente ano, _com destino 
a Londres, a funde participar da 82' (octagé
sima segunda) COnferência Interparlamentar. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989. 
-Senador Ruy Bacelar. 

REQUERIMENTO N• 455, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Para os fins do que dispõem os artigos 55, 

ill da Constituição e 13, § 19 do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro autori
zação desta Casa para ausentar-me do País, 
pelo prazo máximo de 25 dias, a partir de 
31 de agosto do corrente ano, c_Qm destino 
a Londres, a fim de participar da 82• (octagé
sima segunda) Confer_ência lnterp;3_rlamentar. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989. 
- Sefiador-JtáChl'il SaJdanha Derzl. 

REQUERIMENTO N• 456, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Para os fins do que dispõe os artigos 55, 

III da ConstituiÇão e 13, § 19 -do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro autori
zação des_ta Casa para ausentar-me do País, 
pelo rpazo máximo de 25 dias, a partir de 
31 de agosto do corrente-ano, com destino 
a Londres, a- fim de participar da 82' (octagé
sima segunda) Conferência lnterparlamentar. 

Sala das Sessões~ 30 de agosto de 1989. 
- Senador Edison Lobão. -

REQUERIMENTO N• 457, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Para os fms do que dispõem os artiQ:os 55, 

UI da Constituiçáo e 13, § J9 do Regimento 
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lntemo do Senado Federal, requ.eiro autori~ 
zação desta Casa para ausentar-me do Pafs, 
pelo prazo máximo de 25 dias, a partir de 
31 de agosto do corrente ano, com destino 
a Londres, a fim de p~rticipar da 82• (octagé
sima segunda) Conferência lnterparlamentar, 
na qualidade de Chefe da Delegação. 

Sala das Sessões. 30 de agosto de -1989. 
-Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Cameiro) 
-Os requerimentos que aCabam de ser lidos 
serão votados após a Ordem do Dia, nos ter
mos do § 49 do art 40 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Cameiro) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Estão presentes na Casa 50 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É (jdo e aprovado o seguinte 

REQQERIMENTO N• 458, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, requeiro a inversão 

da Ordem do Dia a fim de que a matéria cons
tante do item 5 da pauta seja apredada em 
1~ lugar. 

SaJa das Sessões, 30 de agosto de 1989. 
-Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Nelson Cameiro) 
-Aprovado o requerimento, está feita a inver-
são da Ordem do Dia. -

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Camelro) 
-ltem5: 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão Tempo
rária em seu Parecer n~ I 62, de 1989), 
do Projeto de Lei do Senado n9 97, de 
1989, de autoria do Senador Jutahy Ma
galhães, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor, e dá outras providências. 

Em discussão a redação final. (Pausa} 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presiden
te. peço a palavra, para uma ligeira retificação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JCITAHY MAGAlHÃES (PMDB
BA Para retificação. Sem revisão do orador.} 
-Sr. Presidente, no art. 15 da redação final, 
no avulso que fo.i distrlbUÍdo aos Srs. Senado
res, é necessário modificar a palavra "quali
dade" por "quantidade". 

No arl 44, este com mais razão ainda, está 
a palavra "grávida". O correto é "gravidade". 

Era o Que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão. 

Não havendo quem peça a palêlvrã,-encerro 
a discussão. 

A redação com as retiflcações sugeridas pe
lo nobre Senador Jutahy Magalhães são consi-

deradas definitivamente aprovadas,_ nos ter
mos do art. 324, dó Regimento Interno. 
_ O projeto vai à Comissão Mista destinada 

a_ elaborar o Projeto do Código de Defesa do 
Consumidor. 

Será também encaminhado à referida Co
missão o Projeto de Lei do Senado n~ 1, de 
1989~de autoria do nobre Senador Ronan Ti
to, que tramitava em conjunto com a presente 
proposição. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

RedaçAo final do Projeto de Lei do Se
nado n?_97, de _1989, 

Dispõe sobre a proteçáo do consumi
dor e dá outras providêndas. 

O CongreSso Nacional decreta: 

TirULO I 
Da Defesa do Consumidor 

CAPITULO! 
Disposições Geriiis 

Art. 1 <? A presente lei estabelece normas 
de proteção e defesa do consumidor, de or
dem pública e interesse social, nos termos 
do artigo 59, inciso XXXII, 170, inciso V, da 
Constituição e artigo 48 de suas Disposições 
Transitórias. 

Art. 29 Consumidor é toda pessoa física 
ou juridica, nacional ou estrangeira, que ad
quire ou utiliza bens ou serviços, como desti
riã:tário final. 

Art. 3~' Fornecedor de bens ou serviços 
é qualquer pessoa nacional ou estrangeira, 
que seja industrial, importador, exportador, 
empresádo, comerciante, agricultor, pecuaris-
ta, prestador de serviços de qualquer natureza, 
a título individual ou societário, bem como 
o Estado e outros organismos públicos, inte
grãntes da_ administração_ di reta ou indireta, 
concessionárias de seiViço público e demais 
entidades, privadas ou públicas, que desen
volvam atividades de produção, montagem, 
importação, exportação, distribuição ou co
mercialização de bens ou prestação de servi
ços, inclusive os de natweza bancária, fman
ceira, de crédito e securitária. 

Art. 49 A Política Nacional do Consumo 
tem por objetivo o atendimento das necessi
dades dos conswnidores, o respeito à sua dig
nidade, saúde e segurança, a transparência 
e harmonia das relaÇões de consumo, a prote
ção de seus interesses económicos, bem co
mo a melhoria de sua qualidade de vida, aten
didos os seguintes princípios: 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo; 

II- ação governamental no s~ntido de pro~ 
teger efetivamente o consumidor, quer direta
mente, quer incentivando _a criação e desen
volvimento de associações que o represen .. 
tem, bem como assegurando a presença, no 
mercado de consumo, de bens e serviços com 
padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho; 

DI- harmonização dos interesses dos parti
cipantes da relações de consumo e _compati
bilização da proteção do consumidor e a ne-

cessidade de desenvolvimento económico e 
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 
nos -quais se funda a ordem económica (art. 
170, Qa Corístituição), ~pre com base na 
boa-fé nas relações entre ·consumidores_e for
necedores: 

IV - informaç-ão e educação de fornece-
dores e conswnidores, quanto aos seus direi~ 
tos e deveres, com vistas à melhorib do mer .. 
cada de consumo; 
V- incentivo à criação pelos fornecedores 

de mecanismos eficientes de controle de qua
lidade e segurança de bens e serviços, assim 
como de mecanismos alternativos de solução 
de conflitos de consumo; 

·VI - coibição e repressão eficientes de to
dos os abusos prati.:ados no mercado c;le con
swno, inclusive a concorrênda desleal e uti:Ji
zação de inventos e criações industriais, das 
marcas e nomes comerciais e signos distin· 
tivos, que possam causar prejuízos aos consu
midores; 

VII- racionaJização _e melhoria dos serviços 
públicos; 

VIII - estudo constante das modificações 
do mert:aâo de consumo; -

IX - estabeledmento de inst.?mcias admi
nistrativas capazes de conhecer e deliberar, 
sem ónus para o consumidor e de forma céle
re, a respeito das reclamações apresentadas. 

Art. 59 A Política Nacional de Consumo 
lerá executada, com ~ nos princípios do 
.artigo anterior, pelos órSãos federais, esta
duais e municipais que, direta ou indiretamen
te, intervenham no regramento e fiscalização 
do mercado de consumo. 

CAPITULO I! 
Dos direitos básioos dos consumidores 

Art. 69 São direitos básicOS-dos CoftsUmi
dores: 

I - a proteçào da vida, saúde e segurança 
contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de bens e serviços considerados 
perigosos ou nocivos; 

U - a informação adequada e clara sobre 
os diferentes bens e serviços. com especifi
cação correta de quantidade, caracterfsticas, 
prazos de validade, qua1idade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem; 

m-a educação e divulgação sobre o con
sumo adequado dos bens e serviços, assegu
radas a liberdade de esco1ha e a igualdade 
nas contratações; 
N- a proteção contra a publicidade enga

nosa, métodos comerciais agressivos ou des~ 
leais, bem como contra práticas e _cláusulas 
abusivas no fornecimento de bens e serviços; 

Y - a modificação das cláusulas contra
tuais que estabeleçam prestações despropor
cionais ou sua revisão por fatos SUpervenien
tes que as tomem excessivamente onerosas; 

VI - a efetiva prevenção e reparação por 
danos pessoais, morais, coJetivos e difusos; 

VII - o acesso aos órgãos judiciários, e 
administrativos, com vistas à prevenção ou 
reparação de danos individuais, coletivos ou 
difusos, assegurada a proteção jurídica, àdmi
nistrativa e técnica, aos necesSitados; 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Quinta-feira 31 4415 

vm- a facilitação da defesa' de seus direi
tos, inclusive com inversão, a seu favor, do 
ônus da prova, no processo civil, quando ve
rossímil a alegação do consumidor, segundo 
as regras ordinárias de experiência; 

IX - a participação e consulta na fonnu
lação das poFJticas que os afetem diretamente, 
e a representação de seus interesses por inter
médio das entidades públicas ou privadas de 
proteção ou defesa do consumidor; 

X- a adequada e eficaz prestação dos ser
viços públicos em geral. 

Art. 7~ Os direitos previstos nesta lei não 
excluem outros decorrentes de tratados ou 
convenções internacionais de que o Brasil seja 
signatário; da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades 
administrativas competentes, bem como dos 
que derivem dos princípios gerais do direito, 
analogia, costumes e equidade. 

CAPITULOW 
Da proteç!o ao consumidor 

e da reparaçio dos dll!1os 

SECÇÃO 
Da proteçflo à saúde e segurança 

Arl a~ Os bens e serviços colocados no 
mercado de consumo não acarretarão riscos 
à saúde ou segurança' dos conswnidores, ex
ceto os considerados normais e previsíveis em 
decorrência de sua natureza e fruição, obri
gando-se os fornecedores, em qualquer hipó
tese, a dar as informações necessárias e ade
quadas a seu respeito. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a 
responsabilidade pela reparação dos danos 
causados será objetiva, independendo de pro
va de culpa do fornecedor. 

Art. 9? O fornecedor de bens e serviços 
potencialmente nocivos à saúde ou perigosos 
deverá, nos rótulos, bulas, manuais e mensa
gens publicitárias, informar, de maneira osten
siva, a respeito de sua nocividade ou periculo
sidade, sem prejuízo da adoção de outras me
didas de segurança cab[vels em cada caso 
concreto. 

Art 1 O. O fornecedor de bens ou serviços 
que, posteriormente à sua introdução no mer
cado de consumo, tiver conhecimento da no
cividade, pericuJosidade ou riscos que apre
sentem, deverá comunicar o fato imediata
mente às autoridades competentes e aos con
sumidores, mediante anúncios publicitários. 

Parágrafo único. Os anúncios publicitá
rios a que se refere o caput serão veiculados 
na imprensa escrita, falada e televisada às ex
pensas do fornecedor do bem ou serviço. 

Art 11. O bem ou seMço que, adequada
mente utilizado ou fruído, apresentar alto grau 
de nocividade ou periculosidade será retirado 
do mercado pelos respectivos fornecedores, 
sem prejuizo da responsabilidade pela repara
ção de eventuais danos. 

SEÇÃOll 
Da responsabilidade por danos 

Art 12. O fabricante nacional ou estran
geiro, o importador e o comerciante respon
dem peJa reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos decorrentes de 

projeto, fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acohdicionamento de seus bens, bem como 
por informações insuficientes ou inadequados 
sobre sua utilização. 

§ 1~> Para os efeitos deste artigo, equipa
ram-se aos consumido[es todas as vftimas do 
evento. 

§ 2~> O fabricante ou importador só se exi
me de responsabilidade se provar que o dano 
é imputável, exclusivamente, à culpa de con
sumidor ou de terceiro. 

§ 3~> Aquele que efetivar _Q pagamento terá 
direito de reaver dos demais responsáveis, em 
ação regressiva, o respectivo montante segun
do sua participação no evento danoso. 

Art. 13. O fornecedor de serviços respon
de pela reparação_ dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à presta
ção dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequados sobre a sua frui
ção. 

§ 1' Para os efeitos deste artigo, equipa
ram-se· aos consumidores as vftimas do even
to. 

§ 29_ Ofornecedordeserviçossóseex:ime 
de responsabilidade se provar que o dano é 
imputável, exclusivamente, à culpa do consu
midor ou de terceiro. 
- § 3' Quando o serviço prestado causar 

dano irreparável a bem de qualquer natureza 
do consumidor, a indenização corresponderá 
ao seu valor de reposição integral. 

§ 49 A responsabilidade dos profiSs1onais 
liberais será apurada mediante verificação de 
culpa. 

SEÇÃOIII 

Da respdnsahUidade por vicias dos bens 

Arl 14. O fabricante, nacional ou estran
geiro, o importador e o comerciante de bens 
de consumo duráveis ou não duráveis respon
dem solidariamente pelos vfdos de qualidade 
que os tornem impróprios ou inadequados 

_ ao consumo a que se destinam ou lhes dimi
nua o valor, assim como por aqueles decor
rentes da disparidade com as indicações cons
tantes do recipiente, da embalagem,· rotula
gem ou mensagem publicitária, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente· e à sua 
escolha 

a) substituição do bem por outro da mes
ma espécie, marca ou modelo, em perfeitas 
condições de uso; 

b) a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
§ l' No caso de fornecimento de bens 

in natura será responsável perante o consu
midor o fornecedor imediato. 

§ 2' Consideram-se impróprios ao uso e 
consumo; 

a) os bens cujos prazos de validade estejam 
vencidos; 

b) os bens alterados, avariados. falsificados 
ou, por qualquer outra razão. em desacordo 
com as normas regulamentares de fabricação, 
distribuição ou apresentação. 

c) os bens que, por qualquer motivo, se 
revelem inadequados ao fim a que se desti
nam. 

§ 39 A substituiçãç do bem por outro de 
espécie marca ou modelo diversos somente 
será feita mediante complementação ou resti· 
tuição de eventual diferença de preço. 

Art. 15. -0 fabricante, o importador e oco
merciante respondem solidariamente pelos vi
cios de qualidade do bem, sempre que, respei
tadas as variações decorrentes de sua natu
reza, seu conteúdo líquido for inferior às indi
cações do recipiente, da emba1agem, rotuJa
gem ou de mensagem publicitária, podendo 
o consumidor exigir, alternativamente e à sua 
escolha: 

a) substituição do bem por outro da mes
ma espécie, marca ou modelo, sem os aludi
dos vícios; 

b) a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atua1izada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
Parágrafo único. Quando o jostrumento 

empregado na pesagem ou medição não esti
ver aferido segundo os padrões oficiais, a res
ponsabilidade é exclusiva do fornecedor ime· 
diato~ 

SEÇÃOIV 
Das responsabilidades por vícios 

dos serviços 

Arl 16. O fornecedor de serviços respon
de pelos vícios de qualidade ou de segurança 
que os tomem impróprios ou inadequados 
ao consumo ou lhes diminuam o va1or, poden
do o consumidor exigir, alternativamente e à 
sua escolha: 

a) a reexecução dos serviços, sem custo 
adicional e quando cabível; 

b) a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atua1izada, sem prejuizo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
§ 19 A reexecuçâo dos serviços poderá 

ser confiada a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor de ser
viços. 

§ 2~> Consideram-se impróprios ao- con· 
sumo os serviços prestados em desacordo 
com as respectivas normas regulamentares. 

Art. 17. Quando o fornecimento de servi· 
ço tiver por objetivo a reparação de qualquer 
bem, considerar-se-á Implícita a obrigação de 
empregar componentes de reposição novos 
e originais, sem prejuizo da livre negociação 
das partes. 

Art. la Os órgãos tiúbliCõs;--por si ou 
suas empresas, concessionárias, permissioná
rias ou sob qualquer outra forma de empreen
dimento, são obrigados a fornecer serviços 
adequados, efici'entes e seguros. 

Parágrafo único. Nos casos de descum
primento, to~ ou parcial, das obrigações refe
ridas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 
causados, n.a forma prevista no !Jtulo DI. 



4416 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO !'!ACIONAL (Seção 11) Agosto de 1989 

SEçAov 
Da prescrição 

Art 19. Prescreve em 180 (cento e oiten
ta) dias o direito de reclamar pelos vícios apa
rentes ou de fácil constatação dos bens e servi
ços, contados da entrega efetiva dos bens ou 
do término da execução dos serviços. 

§ J9 A reclamação formalizada perante 
órgão ou entidade com atribuiç_ões de defesa 
do consumidor interrompe a prescrição. 

§ 29 Quando os bens ou seiViços forem 
fornecidos mediante termo de garantia, a con
tagem do prazo previsto no presente artigo 
inicia-se a partir do seu término. 

§ 39 A reclamação expressa e fundamen
tada comprovadamente formu1ada pelo con
sumidor perante o fornecedor de bens e servi
ços suspende a prescrição até a resposta ne
gativa, que deve ser transmitida de forma ine
qu1voca. 

§ 49 Tratando-se de vício oculto, o prazo 
prescricional inicia-se no moritent6 em que 
ficar evidenciado o defeito. 

Art. 20. _ A prescrição do Clkeito à repara
ção pelos danos causados por defeitos dos 
bens ou serviços, prevista neste Capítulo, rege
s_e pelo art. 177 do Código Civil, iniciarldo-se 
a contagem do l)razo a partir da manifestação 
do dano. 

SEçAOVI 
Da cobrança de dividas 

Art. 21. Na cobrança de débitos o consu
midor inadimplente não será exposto, injustifi
cadamente, a ridículo, nem será submetido 
no seu trabalho ou no seu lar, a qualquer tipo 
de constrangimento ou ameaça à sua integri
dade física 

Parágrafo único. As infrações aõ disposto 
neste artigo, além de perdas e danos, indeni
zação por danos morais e outras sanções cabí
veis, submetem os infratores à multa de natu
reza_ económica, cominada pelo jui.z na ação 
proposta por qualquer dos legitimados à defe
sa do consumidor em juízo. 

SEçAOVII 
Dos bancos de dados e_ ctrdastros 

de consumidores 

Art. 22. As entidades QUe tenhaffi por-Ob~ 
jeto social realizar o cadastramento de consu
midores, fornecendo aos usuários dados so
bre qualquer tipo de inadimplênda ou falta 
de pagamento de prestações, ficam obrigadas 
a manter seus registros de tal sorte a permitir 
a perfeita identificação das pessoas tidas co
mo devedoras. 

Parágrafo único-. Para os fins previstos 
neste artigo, as entidades referidas deyerão, 
ao prestarem infonnações sobre a pessoa físi
ca ou jurídica, forneCer elementos que qualifi
quem e individualizem o devedor de forma 
precisa, notadamente o número do CPF e a 
filiação, quand0ppessoa física. 

Art. 23. O consumidor, sem prejuízo do 
disposto no art. 70, terá acesso aos ct.idastros, 
fichas, registras e dados pessoais e de consu~ 
mo·· arquivados sobre ele, bem como sobre 
as suas respectivas fontes. 

§ 19 Os cadã:stros e dados de consumi-· 
dores devem ser redigidos em linguagem de 
fáciJ compreensão, não podendo conter infor
mações relativas a período superior a cinco 
anos. 

§ 2Q A abertura de cadastfo e dados pes
soais de consumo não solicitado deverá ser 
comunicada por escrito ao consumidor. 

§ 3~ Os erros e omissões cadastrais serão 
corrigidos e sanados a pedido do consumidor, 
devendo ser comUnicados aos eventuais desti
natários das informações incorretas. 

§ '4~ Consumada a prescrição relativa à 
cobrança de débitos do consumidor, não se
rão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de 
Proteçao ao Crédito, quaisquer informações 
que possam impedir ou dificultar novo acesso 
ao crédito junto aos fornecedores. 

§ 59 As infraçóes ao disposto neste artigo, 
aplicam-se as mesmas sanções previstas no 
parágfafO único do artigo anterior. 

_ ~ _ SEÇÃO VIU 
_ Da extensão subjetiva da 

responsabilidade 

Art. 24. Os sócios~gerentes e adinlnistra
dores não respondem pessoalmente pelas 
obrigações imputadas à empresa, exceto, nos 
casos de culpa, insolvência ou encerramento 
das reSpectivas atividades, pelas indenizações 
previstas nas Seções II, III e IV deste Capítulo. 

CAPfrULOIV 
· Das práticas comerciais 

SEçAOI 
Da oferta e publicidade 

Art 25. Toda informaçãO ou_ publicidade 
veiculada por qualquer forma ou meio de co
mui1lcação com relação a bens e serviços ofe
recidos ou apresentados obriga o fornecedor 
e integra o contrato que vier a ser celebr:ado. 

Art. 26. A oferta e apresentação do forne
cimento de bens ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras e ostensivas so
bre ás suas características e qualidade, bem 
como sobre os riscos que apresentem à saúde 
e segurança dos consumidores. 

Parágrafo único: ~ proibida toda publici
dade, por qualquer meto, capaz de induzir o 
consumidor a se. comportar de forma preju
dicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

Art. 27. Quando o fornecedor de bens ou 
serviÇoS se utilizar de publicidade enganosa, 
o consumidor poderá pleitear indenização por 
danos sofridos, bem como a abstenção da 
prática do ato, sob pena de ex~cução espe~ 
cífica, para o caso de inadimp]emento, s_em 
prejuízo de sanção pecuniária cabível e de 
contrapropaganda, que pode ser imposta ad
miniStrativa ou judicialmente. 

§ 1 Q É enganosa qualquer modalidade de 
informação ou Comunicação de caráter publi~ 
citário, mesmo por omissão, capaz de gerar 
características, qualidade, quantidade, pro .. 
priedades, origem e quaisquer outros danos 
sobre bens e serviços. 

§ 29 O ônus da prova da veracidade e cor~ 
reção da informação ou comunicação publici~ 
tária cabe ao fornecedor. 

§ 3~ A contrapropaganda a que se refere 
o caput será custeada pelo fornecedor dos 
bens ou serviços. 

Art. 28. S_e -o fomecedóf de béns ou servi
ços recusar cumprimento à oferta, apresen
tação ou publicidade, o consumidor poderá, 
ahemativamente e_à sua livre escolha: 

a) exigir o cumprimento forçado da obriga
ção; nos termos ·da oferta, apresentação ou 
publicidade; 

b) aceitar outro bem ou prestação de servi
ço equivalente; 

c) rescindir o contrato, com direito à resti
tuição da quantia eventualmente antecipada, 
acrescida de correr;ão monetária ou perdas 
e danos. 

-Art. 29. O termo de garantia ou equiva
lente deve esclarecer em que consiste a men
cionada garantia, bem como a forma e o lugar 
em que pode ser exercitada, sendo entregue 
ao consumidor devidamente preenchido pelo 
fornecedor, no ato da aquisição do bem ou 
serviço. 

Art. 30. Os fabricantes e importadores 
deverão assegurar a oferta de c:omponentes 
e peças de reposição enquanto não cessar 
a fabricação ou importação do bem. 

Parágrafo único. Cessada a fabricação, a 
oferta deverá ser mantida por período razoável 
de tempo, nunca inferior a 5 (cinco) anos. 

Art. 31. O consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de 7 (sete) dias contados 
de sua assinatura ou recebimento do bem ou 
serviço, sempre que a contratação ocorrer fora 
do estabelecimento comercial, especialmente 
por telefone ou ·reembolso postal. 

§ 19 Se o conswnidor exercitar o direito 
de arrependimento previsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualquer titu
lo, durante o prazo de reflexão, serão devol
vidos, de imediato, monetariamente atualiza
dos. 

§ 29 Em Caso de venda por telefone ou 
reembolso postal o nome e endereço do fabri· 
cante deverão constar, na embalagem e na 
publicidade utilizada. 

§ ~ O fornecedor do herri óu- serviçO é 
responsável pelos atas de seus representantes 
autónomos ou não. 

SEÇÃOII 
Das práticas abusivas 

Art 32. É 'vedado ao fornecedor de bens 
ou serviços: 
I-condicionar o fornecimento _de bem ou 

de serviço ao fornecimento de _outro bem ou 
serviço; - -
n- recusar atendimento às demandas, dos 

coitSumidores, na exata medida de suas dis
poriibüidades de estoque, e, ainda, de confor
midade com _os_ usos_ e costumes; 

m- enviar ou entregar ao consumidor, sem 
solicitação prévia; qualquer bem, ou fornecer 
qualquer serviço, reSsalvada a remessa de 
amostras grátis; 
N- prevalecer-se da fraqueza ou ignorân

cia do consumidor, tendo em vista sua idade, 
saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus bens ou serviços; 
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V- executar serviços sem a prévia elabo
ração de orçamento e autorização expressa 
do consumidor; 

VI- repassar informação depreciativa refe
rente a ato praticado pelo consumidor no_exer
cício de seus direitos; 

VII- colocar, no mercado de consumo, 
qualquer bem ou seiViço sem observância das 
normas previstas pela Associação Brasileira 
de Nonnas Técnicas; 

VIII- praticar quaisquer outros atas defini
dos em lei como condutas abusivas. 

Parágrafo único. Os beils reirie"tidõS ~ou 
entregues ao consumidor, na hlpótese prevista 
no inciso DI, equiparam-se às amostras grátis, 
inexistindo obrigações de pagaiTlento. 

Art. 33. O fornecedor de serviços será 
obrigado a entregar ao consumidor orçamen
to prévio discriminando o valor da mão-de
obra, dos materiais e equipamentos a serem 
empregados, as condições de pagamento, 
bem como as datas de inído e término dos 
serviços. 

§ 1~' Salvo estipulação em contrário, ova
lor orçado terá validade pelo prazo de 1 O (dez) 
dias, contados da sua elaboração. 

§ 2~> Uma vez aprovado pelo consumidor 
o orçamento obriga os contraentes e somente 
pode ser alterado mediante livre negociação 
das partes. 

§ 3o:> O consumidor não responde por 
quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da 
contratação de serviços de terceiros, não pre
vistas no orçamento prévlo. 

Art. 34. No caso de fornecimento de bens 
ou de serviços sujeitos ao regime de controle 
ou de tabelamento de preços, os fornecedores 
deverão respeitar os limites oficla[s sob pena 
de, não o fazendo, responderem pela restitui· 
ção da quantia reçeblda em excesso, moneta
riamente atuatizada, podendo o consumidor 
exigir, à sua escolha, o desfazimento do negó
cio, sem prejuizo de outras sanções cabíveis. 

Art. 35. As infrações ao disposto nesta e 
na Seção anterior, além das perdas e danos, 
indenização por danos morais, perda dos juros 
e outras sanções cabíveis, ficam sujeitas a 
multa de natureza civil, propordonal à graví
dade da infração e à condição económica do 
infrator, comínada pelo juiz na açâo proposta 
por qualquer dos legitimados à defesa do con
sumidor em juízo. 

CAPÍTULO V 
Da proteçáo contratual 

Seção I 
Das dáusu/as abusivas 

Art. 36. Os contratos que regulam as rela
ções de consumo não obrigarão os consumi
dores se não lhes for dada a oportunidade 
de tomar conhecimento prévio de _seu conteú
do, ou se os respectivos instrumentos forem 
redigidos de modo a dificultar a compreensão 
de seu sentido e alcance. 

§ 1 ~ As cláusulas contratuais serão inter· 
pretadas de maneira mais favorável ao consu
midor. 

§ 2~> As declarações de vontade constan· 
tes de escritos particulares, recibos e pré-con
tratos relativos às relações de consumo víncu-

Iam o fome<:edor ensejando inclusive execu
ção especifica, nos termos do art. 68 e pará
grafos. 

Arl 37. São nul$ de pleno direito as cláu
sulas contratuais relativas ao fornecimento de 
bens e serviços que: 
I- impossibilitem, exonerem ou atenuem 

a responsabilidade do fornecedor por danos 
ou vicias de qualquer narureza dos bens ou 

- -seMÇos fórneaaos; 
D- subtraiam ao consumidor a opção de 

reembolso da quantia já paga, nos casos pre
vistos nesta lei; 

UI- transQram responsabilida~e a tercei
ros; 

IV- invertam o ónus da prova em prejuízo 
do consumidor; 
V- estabeleçam obrigações iníquas, lesi

vas, ou, de qualquer modo, abusivas aos inte
resses-dos consumidores; 

Parágrafo único. O Ministério Público, me
diante inquérito civil, pode efetuar o controle 
administrativo abstrato e preventivo das condi
ções geraís dos contratos abusivas. 

Art 38. No fornecimento de bens ou ser
viços que envolva outorga de crédito ou con
cessão de financiamento ao consumidor, o 
fornecedor deverá entre outros requisitos, in
formá-lo previamente sobre: 

a) preço do bem ou serviço em moeda cor
rente nacional; 

b} montante dos juros de mora e da taxa 
efetiva anual de juros compostos; 

c) acréscirõos legabnente previstos; 
d) número e periodicidade das prestações; 
e) soma total a pagar, com e sem financia

mento. 
§ 1"' As multas de mora decorrentes do 

inadimplemento de obrigação no seu termo 
não poderão ser superiores a 10% do valor 
da prestação nos 10 (dez) pr[meiros dias de 
atraso, nem a 20% nos dias subseqüentes. 

§ Z' flca assegurada ao consumidor a li
qilldação ante<:ipada do débito, total ou par
cialmente, mediante redução proporcional 
dos juros, e demais acréscimos. 

§ 39 O fornecedor ficará sujeito a multa 
e perda dos juros, além- de outras sanções 
Cabíveis, se descumprir o -disposto neste ar
tigo. 

Art. 39. Nos contratos de compra e venda 
de móveis ou imóveis mediante pagamento 

- -em prestações. bem como nas alienações juR 
diciárias em garantia, considera-se não estritas 
as cláusulas que estabeleçam a perda total 
das prestações pagas em benefido do credor 
que, em razão do inadimplemento, pleitear a 
rescisão do contrato e a retomada do bem 
alienado. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste 
artigo, o devedor inadrtnplente terá direito à 
restituição das parcelas quitadas à data da res~ 
cisão contratual, descontada a vantagem eco

-nômica auferida com a fruição. 

SEÇÃOll 
Dos contratos dt: adesão 

ArL 40. Os contratos de adesão serão re
digidos em, termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua 
compreensão pelo consumidor. _ 

Parágrafo único. É facu1iado a qualquer 
consumidor ou entidade que o representante 
requerer ao Minlstério Público,_ que ajuize a 
_competente ação para ser declarada a nulida
de de cláusula contratual que contrarie o dis
posto na presente lei ou de qualquer forma 
não assegure o justo equilíbrio entre direitos 

- - e obrigações das partes. 

Art. 41. Contrato de adesão é aquele cu· 
jas cláusulas tiverem sido aprovadas por algu~ 
ma autoridade ou redigidas unilateralmente 
p~lo fornecedor de bens ou serviços, sem que 
o consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu conteúdo. 

Parágrafo _único. O Ministério Público, me
diante inquérito civil, pode efetuar o controle 
administrativo abstrato e preventivo das cctndi
ções gerais dos contratos de adesão. 

CAPÍTULO VI 
Das saiiÇõeS admÍÍ1istrativas 

Art. 42. A União, os Estados e o Distrito 
Federal, em caráter concorrente ·e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, indus
trialização, distribuição, publicidade e consu
mo de bens e serviços. 

§ 19 A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios fiscalizarão e controlai!o 
o mercado de consumo no interesse da pre
seiVação da vida, saúde, segurança, informa
ção e bem-estar do consumidor, baixando as 
normas que se fizerem necessárias. 

§ 2~ Os órgãos federais, estaduais e mu
nicipais com atribuições para fiscalizar e con
trolar O'mercado de_-cOnsumo manterão co
missões permanentes para a elaboração, revi
são e atualização das normas referidas no pa
rágrafo anterior, sendo obrigatória a partici
pação dos consumidores e fornecedores. 

§ 3~> Os órgãos oficiais poderão- exPedir 
notificações aos fQrneçedores para que, sob 
pena de desobediência, prestem informações 
sobre questões de interesse do consumidor. 

Art. 43. As infrações das normas de defe
sa do consumidor ficam sujeitas, conforme 
p caso, às seguintes sanções, sem prejuízo 
das de natureza civil e penal; 
' a) multa; 

b) apreensão do bem; 
c) inutilização do bem; 
d) suspensão de fornecimento de bem ou 

serviço; 
e) revogação de concessão ou permissão; 
I) cassação de J.k:~nça do estabeledménto 

ou de ativídade; 
g) cassação de registro do bem junto ao 

órgão -competente; 
h) interdição, total ou parcial, de estabele

c[mento ou de atividade empresarial; 
i) inteiVenção administrativa; 
j} suspensão temporária de atividade em

presarial; 
I) [mposição de contrapropaganda; 
JTJ) _ cas5açãõ- da concessão quando a em

presa explorar serviço público. 
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Parágrafo único. As sanções previstas 
neste artigo poderão ser aplicadas comula-
tivamente. -

Art. 44. A pena de multa, graduada de 
acordo com a gravidade da infração, a vanta
gem auferida e à condição económica do for
necedor, será aplicada mediante procedimen
to administrativo no qual se assegurará ampla 
defesa. 

Parágrafo único. A mu1ta a que se refere 
o caput será em montante nunca inferior a 
300 (trezentas} -vezes o ya)or do Bónus do 
Tesouro Nacional (BTN) e não superlor a 
600.000 (SeiScentas mil) vezes o valor do Bó
nus do Tesouro Naciona1 (BTN). 

Art. 45. As penas de apreensão, de inutili
zação de bens, de suspensão do fornecimento 
de bem ou serviço e de revogação da conces-
são ou permissão de uso serão aplicadas pela 
administração quando forem cpnstatados vi
cios de qualidade ou de quantidade, bem co-
mo nas hipóteses de periculosidade e de im
propriedade do bem ao uso a que se destina. 

Art. 46. As penas de cassação de alvará 
de licença, de interdição e de supensão tem
porária da atividade, bem como a de interven
ção administrativa serão aplicadas quando o 
estabelecimento industrial, comercial ou pro
fissional reincidir na prática das infrações de 
maior gravidade, previstas em lei. 

Parágrafo único. A pena de cassação da 
concessão será aplicada à concessionária de 
serviço público quando violar obrigação legal 
ou contratua1. 

Art. 47. A imposição de contrapropagan
da será cominada quando o fornecedor incor
rer na prática de publicidade enganosa, nos 
termos do disposto no art 26, e seu § 1 '?, 

desta lei, sempre às expensas do infrator. 
§ 1 '? A retificação será divulgada pelo res

ponsável no mesmo veícuJo de comunicação 
utilizado com as mesmas características em
pregadas, no que se refere à duração, espaço, 
local e horário. 

§ 2"? A contrapropaganda será aplicada 
pelos órgãos públicos competentes de prote
çáo ao consumidor, mediante procedimento 
administrativo, assegurando-se-lhe ampla de
fesa, mas somente será publicada por e:q:.res
sa determinação do Ministro de Estado dã res
pectiva ãrea de atuação administrativa. 

§ 39 Enquanto não promover a contr_a
propaganda, o fornecedor, além de multa diá
ria e outras sanções, ficará impedido de efe.
tuar, por qualquer meio, publicidade de seus 
bens e serviços. 

TirULOII 
Das infrações penais 

Arl 48. Colocar no mercado, fornecer ou 
~or para fornecimento bens impróprios ao 
consumo: 

Pena- Reclusão de dois a cinco anos e 
multa. 

Parágrafo único. Se o crime é cu1poso. 
Pena- Detenção de um ano a dois anos 

ou multa. 
Art.- 49. Omitir dizeres ou sinais ostensi

vos sobre a nocivldade ou periculosidade de 

bens, rias embalagens, noS invólucros oU pu
blicidade: 

Pena-- Reclusão de um a quatro -anos e 
multa. 

§ 19 fncorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar, mediante recomendações 
escritas ostensivas, sobre a periculosidade do 
servfço a ser prestado. 

§ 2.' Se o crfme é Culposo' 
Pena- Detenção de seis meses a doís anos 

ou multa. 
Art. 50. Deixar de comunicar à autoridade 

competeme. aos consumidores e ao público 
em geral, a nocMdade ou periculosidade de 
bens cujo conhecimento seja posterior à sua 
colocação no mercado: - -

Pena- Reclusão de um a cinco anos e 
multa. 

Parágrafo único. fncorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de retirar do mercado, !me
diatamente, quando determinado pela autori
dade competente, os bens nocivos ou perigo
sos, na forma deste artigo.-

Art 51. Executar seiViço potencialmente 
nocivo à saúde ou perigoso, contrariando de
terminação de autoridade competente: 

Pena- Reclusão de dois a cinco anos e 
multa. 

Art. 52. Fazer afuiTi"ãçãO-falsa ou e-ngano
sa, ou omitir, informação sobre a natu_reza, 
caracterfstica, qualidade, quantidade, segu
rança, desempenho, durabilidade, preço ou 
garantia de bens ou serviços: 

Pena- Reclusão de um_ a dnco anos e multa. -- ------

Parágrafo único. [ocorrerá nas mesmas 
penas quem: 
I-fizer ou promover publicidade que sabe 

ou deveria saber ser enganosa; 
II- fizer ou promover publicidade de bens 

ou serviços de moc!_o & dificu_lt~.a: a identificação 
do fornecedor; 

m- ftzer ou promover publicidade que sa
be ou deveria saber ser capaz de induzir o 
consurhidor a comportar-se de forma preju
dicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

Art. 53. Fazer ou promover publicidade 
sabendo-se incapaz de atender à demanda: 

Pena- Reclusão de um a cinco anos e 
multa. 

Art. 54. Deixar de Organizar dados fáticos, 
técnicos e científicos que dão base à publici~ 
dade, assim como impedir ou dificultar seu 
acesso _aos consumidores: 

Pena- Reclusão de um a três anos e multa. 
Art. 5~~ -Estipular em contrato qualquer 

vantagem indevida: 
Pena- Detenção de seis meses a dois anos 

e multa. 
Parágrafo único. Se a vantagem é obtida: 
Pena- Detenção de seis meses a dois anos 

e multa. 
--Art. 56. Empregar, na reparação de bens, 

peças ou componentes de reposição usados, 
sem autorização do consumidor: 

Pena- Reclusão de wn a quatro anos e 
multa. 
_ Art. 57. _(Jtilizar, na cobrança de dívidas, 

de violência ou grave ameaça_, af~rmações fal
sas, incorretas ou·en_ganosas_ou de qualquer 

outro proc_edimento que exponha o consu
midor injustificadamente, a ridículo ou interfira 
Cciin o seu trabalho, descanso ou lazer: 

Pena- Reclusão de um a quatro anos e 
muh.a. 

Art. 58. Impedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele 
constem em cadastros, banco de dados,_ fi-
cheis e reglstros: -

Péna- Reclusão de um a étuatro anos e 
multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de informar o consumidor 
sobre a inserção de informações sobre _sua 
pessoa em cadastros, ~nco de dados, fichas 
ou registras, quando não solicitadas por escri
to por ele. 

Art. 59. Inserir informações sobre consu
midor constante de cadastro, banco de dados, 
fichas ou registres que sabe ou deveria saber 
ser inexata: 

Pena- Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas qUem deixar de corrigir, imediatamente, 
informação nas circunstâncias previstas no 
reput deste artigo. 

Art. 60. Deixar de entregar ao consumi~ 
dor o termo de garantia adequadamente 
preenchido e cç:~m especificação clara de seu 
conteúdo: 

Pena- Reclusão de um a três anos e multa. 
Art. 61. Sem prejuízo das previstas no C6~ 

digo Penal, são çi_rc__un_st,ências que s_empre 
agravam as penas previstas nesta lei: 
I- serem de crimes cometidos em época 

de grave crise econômica ou por ocasião de 
calamidade; 

U-provocarem os crimes grave dano indi
vidual ou coletivo; 

UI- serem os crimes c(lmetidos meçliªnte 
dissimulação da natureza ilícita_ do procedi· 
menta; 

IV- serem os crimes praticados em opera
ções que envolvam alimentos, medicamentos 
ou quaisquer outros bens ou servíços essen
ciaís. 

Art. 62._ ApHca-se o_ di_?posto no art. 258 
do C6digo Penal aos crimes de perigo comum 
previstos neste Título. 

Art. 63. Alénl-dos -efeitos da condenação 
previstos pelo Código Penal, constitui efeito 
da condenação por crime definido nesta lei 
a interdição do exercício de ativldade que de
penda de autorização do Poder Público ou 
habilitação es~ecífica. 

Art. 64. O montante da fiança, nas infra
ções de que trata esta lei, Será fJXada pelo 
juiz entre 1.000 (um mil) e 15.000 (q-uinze 
mil) vezes o valor do Bônus do T escuro Nacio~ 
nai(BTN). 

Art. 65. No processo ·penal atinente aos 
'Crimes previstos nesta lei, bem como a outros 
crimes e contravenções que envolvam rela
ções de consumo, poderão intervir, como as
sistentes do Minístérfo Público, os demais legi
timados indicadOs no art 66, aos- quals tam
bém é facultado propor aÇão penal subsidiária, 
se a denúncia não for oferecida no prazo legal. 
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TfrULOlll 
Da Defesa do Consumidor em Juizo 

CAPITULO! 
Disposfç6es Gerais 

Art. 66. AdeJeSa dos interesses e direitos
dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo ii1divi_dualmente ou a titulo 
coletivo. 

Parágrafo único. A deJesa coletiva será 
exercida quando se tratar de: 
I- interesses ou direitos difusos, assim en

tendidos, para efeitos desta lei os transincli
viduais, de natureza indivisível de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstância de fato; 
n- interesses ou direitos coletivos, assim 

entendidos, para efeitos desta le~ os transindi
viduais de natureza indivisível de que seja titu
lar grupo, categoria ou classe de pessoas liga
das entre si ou com a parte contrária por uina 
relação jurídica base; 

m- interesses ou direitos individuais ho
mogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum. 

Arl 67. Para os fins do art. 65, parágrafo 
único, são legitimados concorrentemente: 
1-o Ministério Público; 
n-a Urllão, os Estados, os Munidpios, o 

Distrito Federal e os Territórios; 
m-as entidades e órgãos da administra

ção pública, direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente desti
nados à defesa dos interesses e direitos prote
gidos por esta lei; 

IV- as associações legalmente constituí
das há pelo menos um ano e que incluam 
entre seus fins institucionais a defesa dos inte
resses e direitos protegidos por esta lei, dis
pensada a autorização assemblear. 

§ 19 Admltir-se-á o litisconsórdo faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União e 
dos Estados na defesa dos interesses e direitos 
de (Jue cuida esta lei. 

§ 29 Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências 
legais, mediante cominações que terão eficá
cia de titulo executivo extrajudicial. 

Arl 68. Para a defesa dos direitos e inte
resses protegidos por esta lei são admissíveis 
todas as espécies de ações capazes de propi
ciar sua adequada e efetiva tutela. 

Art. 69. Na ação que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o Juiz concederá a tutela específica da 
obrigação ou determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivaiente ao 
do adimplemento. 

§ 19 A conversão da obrigação em perdas 
e danos somente será admissível se por ela 
optar o autor ou se impossível a tutela espe
cífica ou a obtenção do resultado prático cor
respondente. 

§ 29 A indenização por perdas e danos 
se fará sem prejufzo da multa (art. 287, do 
CPC). . 

§ 39 Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receito de ine
ficáda do provimento final, é lícito ao juiz con-

ceder a tutela liminarmente ou após justifi
cação prévia, citado o réu. 

§ 49 O juiz poderá, na hipótese do § 39 
ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se 
fo(Slificíente_ ou compatível com a obrigação, 
fixando prazo razoável para o cumprimento 
do preceito. 

§_ 59 Para a tútela específica ou para a ob
tenção do resultado prático equivalente, pode
rá o juiz determinar as medidas necessárias, 
tais como busca e apreensão, remoção de 
coisas e pessoas, desfazimento de obra, impe
dimento de atividade nociva, além da requi
sição de força policial. 

Art. 70. Contra os ates ilegais ou abusivas 
de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direi
to líquido e certo, individual ou coletivo, pre
visto nesta lei, caberá ação que se regerá pelas 
normas da lei do mandado de segurança. 

Art. 71. Aplica-se o habeas data à tutela 
dos direitos e interesses dos consumidores, 
ainda que o _arquivo ou- banco de dados per
tença a pessoas ou entidades de direito pri
vado. 

Arl 72. Consideram-se necessitadas, pa
ra efeitos de assistência jurídica (arts. ~, inciso 
LXXIV e 134 da Constituição Federai), as asso
daç~ legitimadas pelo art 66, inciso IV, des
ta lei. 

Art 73. Nas ações coletivas de que trata 
esta lei não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quais
quer outras despesas. 

§ }9 O juiz condenará o autor a pagar ao 
réu os honorários advoc:aticios, arbitrados na 
conformidade do § 49, do art. 20, do CPC, 
quando reconhecer que a pretensão é mani
festamente infundada. 

§ 29 Em caso de litigância de má fé, a 
associação autora e os diretores responsáveis 
pela propositura da ação serão solidariamente 
condenados ao décuplo das custas, sem pre
juízo da responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 74. As nonnas deste titulo aplicam
_se, no que for cabível, a outros direitos ou 
interesses difusos, coletivos e individuais ho
mo9êneos, tratados -coiet1Vamente. 

Art. 75. Aplicam-se às ações previstas 
neste Titulo as normas do Código de Processo 
Civil e da Lei n9 7.347, de 24 de julho de 
1985, inclusive no que respeita ao inquérito 
civil, naquilo que não contrariem suas dispo
sições. 

CAPITULOU 
Das Ações Co/etivas para B DefeSa de 

Interesses Individuais Homogéneos 

Art 76. Os legitimados de que trata o art. 
66 poderão propor, em nome próprio e no 
interesse das vitimas ou seus sucessores, ação 
civ:Jl coletiva de responsabilidade pelos danos 
individualmente sofridos, de acordo com o 
disposto nos artigos seguintes. 

Arl 77. O Ministérfo Público, se nà.o ajui
ufr a aÇãó, atuará s-empre como fiscal da lei. 

Art. 78. Ressalvada a competência da 
Justiça Federal, é competente para a causa 
a justiça loca1: 

1-no foro do Distrito Federal, para os da
nos de âmbfto nacional; 
ll-no foro da Capital do Estado, no do 

Distrito Federal ou no da Capital do Território, 
para os dan_os_ de âmbito regional, aplican
do-se as regras do CPC aos Casos de compe
tências concorrentes; 
m-no foro do lugar onde ocorreu ou deve 

ocorrer o dano, quando de âmbito local. 
Art. 79. Proposta a ação, será publicado 

edital a fim de que os interessados possam 
inteiVir no processO como litisconsortes. A pu
blicação será feita, uma vez, no órgão oficial 
e em dois jornais de grande circulação na 
localidade do foro competente e será necessa
riamente acompanhada de ampla divu1gação 
pelos meios idôneos de comunkação. 

Art. 80. Em caso de procedência da ação, 
a condenação será genérica, fixando a respon
sabiltdade do réu pelos danos causados. 

Art. 81. TranSitada emjulgadó a sentença 
condenatória, será publicado edital, obseNado 
o disposto no art. 78. 

Art. 82. A liquidação da sentença, promo
vida pela vítima e seus sucessores, será por 
artigos, podendo ser proposta no foro do do
micílio do liquidante, a quem cabe provar, tão
só, o nexo de causalidade, o dano e seu mon
tante. 

Art. 83. A execução poderá ser coletiva, 
sendo promovida pelos legitimados de que 
trata o art. 66-desta lei e abrangendo as vitimas 
cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 
sentença de liquidação, sem prejuízo do ajui
zamento de outras execuções. 

§ 19 A execução coletiva far-se-á com ba
se em certidão das sentenças de liquidação, 
da qual deverá constar a ocorrência ou não 
do trânsito em julgado. 

§ 29 É competente para a execução o juí
zo: 
I- da liquidação da sentença ou da ação 

condenatória, no caso de execução individual; 
II- da ação condenatória, quando coletiva 

a·exe:cuçâo. ---· ----- ----

Arl 84. Em caso de concwso de Créditos 
decorrentes da Condenação prevista na Lei 
n9 7.347, de24dejulho de 1985, edasindeni
zações pelos prejuízos individuais resultantes 
do mesmo eventQ danoso,_estas últimas terão 
preferência no pagamento. -- · · · ~ -

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo, a destinação da importância reco
lhida ao Conselho Nacional de Defesa do Con
sumidor ou a_os Fundos Estaduais de proteção 
ao conSUf!1_idor ficará sustada enquanto pe
dentes de decisão de segundo grau as ações 
de indenização, pelos danos individuaiS. 

Art. 85. Decorrido o prazo de um ano sem 
habilitação de interessados em número comM 
patível com a gravidade do dano, p-oderão os 
legitimados do art. 66 promover a liquidação 
e execução da indenização devida. 

Parágrafo único, O produto de indeniza
ção devida, nos termos do parágrafo anterior, 
reverterá para o Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor, sendo o dano de âmbito na
clonai, ou para os fWldos estadua[s de prote
ção ao consumidor, quando regional ou esta
dual. 
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CAPÍTULO III 
Das Ações de ResponsabUidade do 

Foinecedor de Beris e seiv!Ços 
Art. 86. Na açã6 de resporiSabilidade civil 

do fornecedor de bens e serviços, sem prejuízo 
do disposto nos Capítulos I e II deste Título, 
será observadas as seguintes normas: 

1-a ação pode ser proposta no domicilio 
do autor; 

II-se o réu alegar que o fato danoso é 
imputável exclusivamente à culpa de terceiro, 
poderá o autor requerer a citação deste último 
para integrar o contradJtórlo como litisconM 
sorte passivo, vedada ao réu a denundação 
da lide; 

III- o réu que houver contratado seguro 
de responsabilidade poderá chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do 
contradit6rio pelo Instituto de Resseguros do 
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar 
procedente a ação condenará o réu nos ter
mos do art. 80, do Código de Processo Civil. 
Se o réu houver sido declarado falido, o síndi~ 
co será intimado a informar a existência de 
segl,lro de responsabilidade, facultando~se, 
em caso afrrmativo, o ajulzamento de ação 
de indenização diretamente contra o segura
dor, vedada a denunciação da lide ao Instituto 
de Resseguros do Brasil e dispensado o litis
consórcio obrigatório com este; 

IV- se as provas produzidas demonstra
rem a alta periculo.s.idade do bem que provo
cou o dano, bem como grave imprudência, 
negligência _ou imperícia do fornecedor na 
aceitação de projeto industrial, ou na fabrica
ção, montagem ou acondicionamento do 
bem, poderá o juiz, de ofício, aberto o prazo 
de 10 (dez) dias à manifestação do réu, conde
ná-lo ao pagamento de multa de valor equiva
lente a, no mínimo, 35.000 (trinta e cinco mil) 
e, no máximo, de 140.obo (cento e quarenta 
mil) Bônus do Tesouro Nacional (BTN},_em 
favor do Conselho Nacional de De[esa do Con
sumidor. 

Art. 87. Os legitimados a agir na forma 
desta lei poderão propor ação visando a com
pelir o Poder Público competente a proibir em 
todo o território nacional, a produção, divulga
ção, distnõuição ou venda, ou a determinar 
alteração na composição, estrutura, fórmula 
ou acondicionamento de bem, cuJo uso _ou 
consumo regular se revele nocivo à saúde pú
blica e à incolumidade pessoal 

§ 1 ~ Os fornecedores poderão ingressar 
no feito como assistentes. 

§ 22 Def~rlda a pfova pericial, os laudos 
do perito e dos assistentes técnicos serão en
tregues diretamente em cartório, no prazo má
ximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias 
a contar do termo final para a apresentação 
de quesitos (art. 421, § 1t>, do CPq. 

§ 3 9 O retardamento pela autoridade 
competente. por mais det60 (sessenta) dias, 
do cumprimento de decisão judicial em ação 
de que trata este artigo, configura crime de 
responsabil1dade nos termos da lei. 

CAPITULO IV 
p_a c_oiSf! ~~gada 

Art. 88. ~-l'rás ações -Coletivas de qUe trata 
esta lei, a sentença fará coisa julgada: 

(-erga omnes, exceto se a ação for julgada 
improcedente por insuficiência de provas, hi
pótese em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação, com idêntico fundamento, 
valendo--se de nova prova, na hipótese do inci~ 
so 1 do parágrafo úfticó do art. 65; 

D-ultra partes, mas limitadamente ao gru
po, categoria ou classe, salvo improcedência 
por insuficiência-de provas, nos termos do 
ínc{so_anterior, quando se tratar da hipótese 
no inciso II do parágrafo único do art. 65; 

DI- erga omnes, apenas no caso de proce
dência da_ ação, para beneficiar todas as víti
mas e seus sucessores, na hipótese prevista 
no inciso III do parágrafo único do art 65. 

§ 19 A coisa julgada prevista nos indsos 
I e ll -náo prejudicará os interesses e _direitos 
individuais dos integrantes da coletividade, do 
gfupO,-categoria ou classe. ---

§ 29 Na hipótese prevista no inciso III, em 
caso de improcedência da ação, os interes
sados que não tiverem intervido no processo 
Como litisconsortes poderão propor ação de 
indenlzação a título individual. 

§ 39 A coisa julgada de que cuida o art. 
16, combinado cOm o-arC13 da Lei n9 7.347, 
de 24 de julho de 1985, não prejudicará as 
ações de indenlzação por danos pessoalmente 
sofridos, propostas individualmente ou na for
ma prevista nesta lei mas, se procedente a 
ação, beneficiará as vítimas e seus sucessores, 
que poderão proceder à liquidação e à exe<::u
ção, nos termos dos arts. 81 a 84 desta lei. 

§ 49 Aplica-se o disposto no parágrafo an
terior à sentença penal condenatória. 

Art 89. As ações coletivas, previstas nos 
incisos I e ll do parágrafo único do art 85, 
não induzem litispendência para as ações indi
viduais, mas a coisa julgada erga omnes ou 
ultra partes a que aludem os incisos II e DI 
do artigo anterior não beneficiàrá os autores 
das ações individuais, se não for dada ciência 
nos autos do ajuizamento de ação ccletiva. 

TíTULO V 
Disposições Fmais 

Art. 90. O preâmbulo da Lei n9 7.347, de 
24 de julho de 1985,_ passa a ter a seguinte 
redação: 

"Disciplina a açãó civil pública de responsa
bilidade por danos causados ao meio ambien
te, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
afustlco, estético, histórico, turístico _e paisa
gístico, assim como a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo, e dá outras providências." 

Arl 91. Acrescenta~se o seguinte inciso 
IV ao arl 1 t> da Lei n~ 7.347, de 24 ele julho 
de 1985: 

_ "IV-~ qua!o:juer outro interesse difuso ou 
coletivo." 

Art 92. _O inciso U, do art. s~. da Lei n~ 
7.347, d~ 24 çle julho de 1985, passa a ter 
~ seguinte redação: 

"O- inclua, entre suas finalidades institu- · 
clonais, a, proteção ao meio ambiente, ao con-

sumidor, ao património a~~(). estétic9, his
tórico, turistico e paisagistlco, o_u a qual_quer 
oUtro-iéiteieSse difuSO ou-Cciletivo." 

Art. 93. O f3•, do art 5•, da Lei n• 7.347, 
de 24 de julho de 1985, pasSa a ier a seQ:iiínte 
redação: --- ~ 

"§ 39 Em caso de desistência infunáada 
ou abandooQda ação por associação legiti
mada, o Ministério Público ou outro legitimado 
assumirá a titularidade ativa." 

Art 94. Acrescentem~se os seguintes §§ 
49 e 59 ao _art. 59, da Lei n9 7347, de 24 de 
julho de 1985: ~ ~- ~~ 

"§ 49 Admitir-se-á litisconsórcio facultati
vo entre os Ministérios PúblicOs da União e 
dos Estado_s na defesa dos interesses e direitos 
de que cuida esta. lei. 

§ 59 Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua .conduta às exigências 
legais, mediante cominações que terão eficá
cia de titulo executivo extrajudicial." 

Art. 95. O_ art. 15 da Lei n9 7.347, de 24 
de julho de 1985, passa a ter a seguinte reda
çáo: 

"Art: 15. De<::orrldos 60 (sesse-nta} dias do 
trânsito em julgado da s_entença condenatória, 
sem que a associaÇãO -autora lhe promova 
a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, 
facultada igual iniciativa aos demais legitima
dos." 

Art. 96. AcresCente-se à Lei n9 7.347, de 
24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 
renurnerando-se os seguintes: 

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos 
e interesses difuSos, coletivos e individuais, no 
que for cabível, os dispositivos da legislação 
que trata da proteção do consumidor." 

Art. 97. As disposições da presente lei 
não se aplicam aos produtos colocados em 
circulação antes da sua entrada em vigor. 

Art. 98. Esta lei entra em vigor 45 (qua
renta e cinco) dias após a sua publicação. 

Art 99. São revogadas as disposições em 
contrário. 

O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR.JQTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.}
Sr. Presidente. estou numa grande dúvida. A 
Constituição determina que projetas dessa na
tureza sejam aprovados nas duas Casas indivi
dualmente. 

Em- segundo lugar, a Constituição deter~ 
mina que, quando um projeto do Senado, aqui 
aprovado~ que deve ser remetido para a Câma
ra e o estamos remetendo para a Comissão 
Mista; da qual fazem parte Senadores, não sei 
como os Srs;--senadores vão poder votá-lo, 
pois esse projeto já teve a redação final apro
vada aqui. Como S.·~ vão modificar o seu 
voto na Comissão Mista? 

Estou na dúvida quanto ao andamento des
se projeto, porque me parece que há ne<::es
sidade de ser aprovado nal duas Casas, sepa
radamente. 
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O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esclareço a V.~ que no Congresso Nacio
nal foi nomeada uma Comissão Mista para 
redigir esse Código; O Senado estava exami
nando, concluiu o seu trabalho e o enviará 
como_uma contribuição va1iosfssima à Comis
são Mista, sob pena de haver essa possibi
lidade, porque a Câmara, também, pode to
mar a medida de não dar andamento a esse 
projeto enviado pelo Senado. 

Então, é melhor que ele vá, já, para a Comis
são Mista como o pensamento do Senado. 
Af, a Comissão Mista fará apenas as alterações 
que juJgue necessárias. 

Acho que seria mais fácil do que mandar
mos esse projeto para a Câmara e esta não 
lhe dar andamento. Não temos força para obri
gar a Câmara a dar andamento, já que está 
constituída uma Comissão Mista de Deputa
dos e Senadores. 

O Sr- Jutahy Magalhães - Peço a pala
vra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR-JCITAHYMAGALHÃES(PMDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)_
Sr. Presidente, sem 'querer dialOgar c-om a Me
sa e sem nenhuma preocupação de paterni
dade, porque acredito que essa proposta não 
é minha, essa proposta é de uma Comissão 
criada pelo Ministério da Justiça, e, daí, eu 
ter apenas feito algumas modificações- não 
há nenhuma preocupação com paternidade 
da proposta. Apenas o Congresso está atra
sado na decisão a respeito dessa questão. 

Quero apenas fixar bem, para ver como terei 
que agir, porque, segundo entendo, indo para 
a Comissão Mista, vamos apenas dizer que 
o que o Senado fez não aclianta, não resolve 
nada. Não tem nenhum significado o trabalho 
realizado até agora pelo Senado - anuJado. 
Voltamos à estaca zero. Vamos começar b.Jdo 
na Comissão Mista. 

Então, fico na dúvida se vamos, agora, tam
bém ter esses problemas, de a decisão do 
Senado ficar sem valor, porque, se a Câmara 
desejar não votar nada, tudo bem, é um direito 
da Câmara não apreciar matérias. Não é a 
primeira vez. Quase todas as nossas propostas 
não são votadas na Câmara, infelizmente. Ma:s 
fico na dúvida quanto ao andamento dessa 
proposta, porque, se está anulado o trabalho 
feito até agora, é uma decisão do_ Senado. 
Está anuJado, não valeu nada, vamos começar 
novamente a encaminhar essa questão, vota
mos uma redação final e não vamos dar valor 
àquilo que votamos hoje. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex' está um pouco pessimista. Acredito 
que a contribuição do Senado é tão vaUosa, 
enriquecida ainda pelo trabalho, em separado, 
do nobre Senador Ronan Tito, que a Comissão 
Mista encontrará, já aí, elementos _bastantes 
para dar prosseguimento a esse trabalho. De 
modo que, se isso não ocorrer, faremos sentir 
à Câmara a necessidade de dar andamento 
como projeto. Vamos confiar em que a Comis-

são Mista acolha o projeto como uma contri
buiç.§o valiosa do Senado Federal. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente, 
peço· a palavra para questão de ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nobre Senador Dirceu Cardoso, estamos 
na Ordem do Dia. V. Ex!' tem questão de ordem 
sobre a Ordem do Dia? 

O Sr. Dirceu Carneiro -Sobre esta ma
téria. Parecer n<?l62, de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre o Parecer n9 162, de 1989._0projeto 
do quarãCaDa- de ser votada a redação final. 

O Sr.-Dirceu Carneiro - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Dir
ceu Carneiro. 

O SR- DIRCEU CARI'IEIRO (PSDB -
SC. Paia questão de ordem. Sem revisão do 

-ónidõt.r- Sr. Presidente, procurei verificar 
o embasamento legal para o encaminhamen
to desta matéria a uma Comissão Mista. Verifi
quei, pelo Regimento Interno do Senado, que 
não cabe, já que, em se tratando de Código, 
o_ art. 37 4 estabelece com dareza que é uma 
Comissão Tem por ária, pórtahto, não é uma 
Corillssão Mista. É outra forma de se tratar, 
não como essa usada aqui, e que hoje esta· 
mos na sua aprovação de redação fmal. Tam
bém não encontrei, no Regimento Comum, 
essa possibilidade. 

De modo que indago a V. ~. com base 
no que ÓIZ a Constituição, relativamente ao 
sistema de apreciação bicameral, onde é que 
está o embasamento parã Se mandar essa 
matéria para uma ComiSsão Mista, já que es
ses projetas que são aprovados aqui não vão 
às Comissões Mistas, e, sim, para a outra Casa. 

Em relação a essa tramitação sui generfs, 
solicito do Sr. Presidente uma sustentação, 
no sentido de me apontar em que artigo do 
Regimento essa matéria está alicerçada. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A questão ievantada por V. EX acaba de 
ser sugerida pelo nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

Ocorre o seguinte: quando estava em anda
mento esse projeto, e antes de ver votado peJo 
Plenário, foi constituída uma Comissão Mista 
para elaborar o Código de Defesa do Consu
midor. A Mesa do Senado Federal entendeu 
que não era natural que, depois de todo esse 
trabalho realizado pelas Comissões do Sena
do, o seu resuJtado final fosse enviado apenas 
como uma contribuição, sem o apoio do Ple
nário. Daí retardarmos a illstalaçáo da Comis
são Mista para amanhã, a fim de que hoje 
fosse votada a redação fmal. Fazendo iss.o, 
estamos enviando à Comissão Mista não ape
nas um trabalho incompleto ou iniciado pelo 
Senado Federal, como vão todos outros proje
tes que estão na Câmara, ganhamos uma con
tribuição efetiva do Senado. 

Temos dois caminhos: enviamos como 
urna cantnbu!cão à Cornissdo_ Ou enviamos 
um projeto para ser examinado pela (an1dfa. 

O que·vai acon'téc:er'? A Câmara não examina 
e a Co:miSsão Especial não tomará c_onheci
mento desse trabalho. Então, se perderá todo 
o esforço realizado até agora. 

Vamos ser práticos e realistas. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO-V. Ex'tem 
uma colocação de compreensão, mas não -
tem apoio regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Estou nurtiâilema: remeto para os arquivos 
da Câlnai-a áôs' Deputados, enquanto a Co
missão Mista yai elaborar o projeto, ou envio 
esse projeto eó:mo uma conbibuição do Sena
do à elaboraçáO do futuro Código. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente,. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro) 
=-- COitcedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR- ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)..:..... Sr. Presi
dente, data vr:nia, discordo desse dilema, des
se falso dilema que V. Ext está criando. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Gostaria que V. Ex'- encontrasse Uma ter
<:elra Solução. 

O SR- ROI'IAN TITO -Justamente para 
isso, pedi a palavra. Já que funcionamos de 
acordo com a Constituição, num regime blca
meral, quando se aprova um projeto oriundo 
de Senado Federal, esse projeto é remetido 
à Câmara dos Deputados, para que esta apre
de dentro daquela cronologia de entrada dos 
projetas naquela Casa. Já que temos aqui um 
Código de Defesa do Consumidor, assunto 
da maior importância, que foi aprovado no 
Senado, deveremos, no meu entendimento e 
salvo melhor juízo -- e também, aqui, con
cordo com os ·nobres Sendores Dirceu Car
neiro e Jutahy Magalhães -, deveremos re
meter à Câmara dos Deputados, para trami~ 
tação normal, e não para seu arquivo. Inclusive 
porque, se rejeitado, ou se houver alguma 
emenda, esta Casa, nesta caso, salvo melhor 
juízo, ficará c_õmo revisora. 

Por isso mesmo, peço a V. Ext, Sr. Presi
dente, reconsiàere essa posição, e não conhe
ço; também, nesta Casa, tradição dessa ati
tude. 

O SR-DIRCEU CARNEIRO-É um pre
cedente perigoso. 

OSR.ROI'IANmO-Quancloseaprova 
um projeto nesta Casa, ele é remetido à Câma
-ra; o mesmo acontece na Câmara, ou seja, 
quando se aprova naquela Casa, é remetido 
ao Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ouço a intervenção de V. Bel', mas digo 
que acontecerá o seguinte: a Câmara pode 
deliberar que, recebendo o projeto, será ele 
remetido à Comissão Mista. E o que vamos 
fazer? Isso é o inevitável. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR, MESlDEI"'"í"E (ficlson CcnTif:'iro) 
- Concedo a palãvra ao nobre Senador. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, s6 para tentar contribuir tam
bém com uma terceira solução, para que V. 
Ex' não fique vulnerável às criticas dos regi
mentalistas. 

Quem sabe seria possível fazer o prossegui
mento natural do projeto em direção à Câmara 
e remeter à Comissão Mista, que está estu
dando, uma cópia do projeto que foi apra•Jdo 
no Senado. A Comissão Mista tomaria conhe-
cimento_ e a tramitação seguiria nonnal, no 
sentido bicameral. Talvez. isso apaziguasse as 
preocupações com o Regimento. 

O Sr. Dirceu Carneiro -Muito bem! 

O Sr. João Menezes --Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. Ou
virei o conselho do Senador João Menezes. 

OSR. JOÁO MENEZES (PFL- PA.Pela 
. ordem.) - Sr. Presidente, conselho, s6 do 

Conselheiro Acácio. Apenas estou prestando 
atenção à discussão e acho que V. Ex' tem 
razão, porque esse projeto de_ Código de Defe
sa do Consumidor já vem de uma Comissão 
Especial. Essã Comissão, num prazo detenni~ 
nado, votou o Código - o nobre Senador 
Jutahy Magalhães até emagreceu de tanto tra~ 
balhar para fazer esse Código- e está pronto. 
Agora veio para o Senado. E ci -qt.ie se tem 
que fazer? Parece~me que não tem que voltar 
para outra Comissão Especial. Acho que o 
trâmite legal - V. EX' tem razão - é votar. 
Já foi votado pelo Senado. Está votado, tem 
a redação final. Portanto, agora o caminho 
é este, éter fé em Deus, mandar para a Câmara 
e esperar que volte. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa acolhe o conselho da experiência 
do nobre Senador Jarbas Passarinho. Enviará 
uma .cópia desse projeto à Comissão Mista 
e enviará para "os arquivos" da Câmara o pro~ 
jeto do Senado. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro~ 
nan Tito. 

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, mais uma vez, -com todo o respeito 
que V. E'.x' merece, uma brincadeira de V. Ex' 
poderá ser registrada nos AnaJs como uma 
determinação de ir para "o arqulvo". No entan~ 
to, não é este o encaminhamento que deve 
ser dado. Fói aprovado no Senado e vai à 
apreciação da Câmara dos Deputados e, infor
malmente, poderá ser remetida uma c6pia à 
Comissão Mista. 

O SR. PfmsiDENTE (Nelson Carneko) 
-A Taquigrafia é obra de homens e mulheres 
inteligentes, sabem traduzir a expressão "ar~ 
quivo" sem o rigor com que V. Ex' interpreta 
as p;;o:!<:!vras da Presid~ncia. 

O SR_~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇ'-0 N• 54, DE 1989 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 54, de 1989, que autoriza 
o Governo da União a elevar de US $ 
27,632,939.00 (vinte e sete milhões, seis· 
centos e trinta e dois mil, novecentos e 
trinta e nove dólªres americanos) para 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões 
de dólares americanos), o valor a ser con~ 
tratado junto ao Governo da _Confedera~ 
_çáo da_Sufça, no âmbito_dp denominado 
"Clube de Paris", segundo os termos da 
"ata de entendimentos sobre a consoli
dação de aJguns débitos do Brasll", frrrna
da_ em 20 de: julho de J 988, entre a Repú~ 
bllca Federativa do Brasil e diversos go~ 
vemos, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário, da Comissão 

-de Assuntos Económicos. 
- A discussão da matéria foi encerrada na 

sessão ordinária de ontem, tendo sido a vota
ção adiada por falta de quorum. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. {Pausa) 
·Aprovado. 

ó Sr. Jamn Haddad- Peço a verific"ação 
de quorum, Sr~ Presidente, com o apoio dos 
Senadores Dirceu Carneiro, Carlos Qtiarelli, 
Maurício COrtêa e João Agripino. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
--Atendendo a solicitação de V. ~ e dos 
cinco Srs. Senadores, que, não manifestando 
o seu desagrado, conseqüentemente estão de 
ac;ordÇ)! passa~se à verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Vamos proceder à verificação solicitada. 
Na forma regimental, a votação será nominal. 

CoÕ'lo vota o Líder do PMDB? 

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG.) -
Sim. --

0 SR. PRESII)E!'fi'Ê (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Uder do PFL? 

O SR. MARCOI'IDES GADEUIA (PFL 
-PB)-Sim. . 

O SR.. PRESIDENIE (Nelson Carne-iro) 
- Coilio vota o Lfder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQCIE CAR· 
DOSO (PSDB- SP)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Coino vota o Uder do_ PDC? 

O SR. MOISÉS I'.BRÁO (PDC - TO) 
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Uder do PD17 

OSR. MÁRIO MAIA (PDT -AC) -Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Como vota o Uder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA)-Sim. 

- - O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
:.._ Como vota o Uder do PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R.J) -
Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Uder do PRN? (PatiSa.) 

Como vota o Uder do PMB? (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-OS Srs. Senadores já podem votar. {Pausa.) 

_ Todos os Srs. Senadores já votararri?' (Pau-
sa.) ~ .. -

(Procede-se à votação) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 

Afonso Sancho 
Alexandre Costa 
Antônio Maya 
AureóMello 
Carlos Alberto 
Carlos Patrocínio 
Edison Lobão 
FemanOO CardoSo 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Lobo 
João Menezes 
Jorge BomhauSen 
Marisueio de Lavor 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Pompeu de Sousa 
RaJmundo üra 
Roberto Campos 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Silvio Name 

VOTAM "NÃO" OS SRS. ~SENADO-
RES: . . 

Carlos Chiarelli 
Dirceu Carneiro 
Iram Saraiva 

_ Jamil Haddad 
Lavoisier Maia 
Leite chaves 
Mauricio Corrêa 
Nelson Wedekin 

ABSTJ:M.SE DE VOTAR OS SRS. SE
NADORES: 

José Agripino 
Jutahy Magalhães 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneko) 
- Votaram SIM 23 Srs: Seiladores; e, NÃO, 
8. 

Houve 2 absterlções. 
Total: 33, com o PJesidente 34 votos. 
Não houve quorum. 
As campainhas vão ser acionadas por dez 

minutos. 
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O Sr. Ronan Tito- Sr. PreSidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carr..e_iro) 
-Tem a pa1avra V. Ex' -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, peço-lhe que não deixe apagar-se o 
painel, porque todos os Senadores que pedi
ram verificação de quorum devem ter votado. 
se-apagai" o visor, apag'ilrá também o pedido 
de verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Todos estão presentes. 

O SR. RONAN MO -Sr. Presidente, 
peço que adone as campainhas. 

Aproveito a oportunidade de estar ao micro-
fone para conclamar a todos os Senadores 
do PMDB que venham ao Plenário, para que 
possamos votar esta matéria, da maior impor
tância para o nosso P~s. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vou suspender a sessão por dez minutos, 
enquanto estão sendo acionadas as campai
nhas. 

Está suspensa a Seisão. 

(Suspensa às 16 horas e 35 minutos, 
a sess!o é reaberta às 16 horas e 50 mi
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Estão reabertos os nossos trabalhos. 

Solicito aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. 

Em votação. 
Os Srs. SenadoreS já Podem votar. (Pausa:.) 
Todos os Srs. Senaâores já votaram. (PauR 

sa.) 

(Procede-se â votação.) 

VOTAM'SIM" OS SRS. SENADORES: 

Afonso Sancho 
Aluizio Bezerra 
Antônio Maya 
AureoMello 
Carlos Alberto 
Carlos Patrocínio 
Divaldo Suruagy 
Edlson Lobão 
Fernando Cardoso 
Humberto Lucena 
Jârbas Pa.ssarinho 
JoãoCalmon 
Joáo Lobo 
João Menezes 
Jorge Bomhausen 
José Fogaça 
José lgnáclo 
Leopoldo Peres 
Louremberg Rocha 
Lulz Viana 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Marcondes Gadelha 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Pompeu de Sousa 

Raimundo uia
Roberto Campos 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 

-Severo dofnes-
-SilViO Nãme 
Wilson Martfns -

VOTAM "IYÃO" OS SRS. SENA-
DORES: 

-cartas Chiarem 
Dirceu Carneiro 
Iram Saraiva 

_ Jamil Haddad 
Lavoisier Maia Leite Chaves 
Mauric:iQ Corrêe. 
Nelsori Wedekin 
ABSTÉM-SEDE VOTAR OS SRS. 

SENADoRES 
José Agripino 
Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 34 Senadores; e, NÃO: 8. 

Houve duas abstenções. 
Total de votos: 44 
O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIPEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Sobr_e a mesa, redação final que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

- -PARECER 1'1• 172, PE 1989 
-· Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução 
11" 54, de !989. 

A Comissão- DJretora apresenta a redação 
final do Projeto de-ResoluçãO n9 54, de 1989, 
que autoriza o Qovemo da União a_ elevar de 
OS$ 27,632,939.00 (vinte e sete milhões, seis
centos e tri_nta e dois mil, novecentos e trinta 
e nove dólares americanos) para OS$ 
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares 
americanos} o valor a ser contratado junto 
ao Governo da Confederação da Suíça, no 
âmbito do denominado "Cube de Paris", se
gundo os termos da "Ata de Entendimentos 
wbre.a. Consolidação de Alguns Débitos do 
Brasa", firmada em 20 de julho de 1988 entre 
a RepCtblica Federativa do Brasil e diversos 
governos. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 30 de 
agostOs de l9Ef9: -Iram Saraiva, PieSfdente 
--António Luiz Maya, Relator - Pompeu de 
Sousa-_; AWeo MeDo. 

ANEXOAOPARECERN• 172. DE 1989 

Faço sàber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigÓ 52, inciso V, da Consti
tuiç6o e eu, , Presidente, promulgo .a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989. 

Autoriza o Governo da (inião a elevar 
de as$ 27,632,939.00 (vinte e sete mi
lhões. seiscentos e trinta e dois mU, noveR 
centos e trinta e nove dólares amerfca-
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nos} par~ (Ú;$50,0oO,OÓO.ÓO (cfriqu;;,ta 
mUhõris de. dólares arilerícdnos), o valor 
a ser contratado junto ao GoveriJO da 

- COnfederação da SufÇa, no âmbito do de-
nominado "Gube de Paris·: segundo os 
tennos da 'i4ta de EntendimentOs sobre 
a Conso/idaç~o de Alguns Débitos do 
Brasif'; firini!d8 em 20 de julho de 1988, 
entre a RepUblk:a- Federativa do Brasil e 
diversos governos. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 1 ~ É o Governo da União autorizado, 

nos termos do art 52, inciso V,da Constituição 
Federal,-a elevar deUS$ 27,632,939.00 (Vinte 
e sete milhões, seiscentos e trinta e dois_ mil, 
novecentos e trinta e nove dólares america
nos) para US$ 5o.ooo:ooo,oo (CinqUenta mi
lhões de dólares americanos), o valor a ser 
contratado junto ao Governo da Confederação 
da Suíça, no âmbito do denominado "Oubes 
de Paris", segundo os termos da "Ata de En· 
tendimentos sobre a Consolidação de Alguns 
Débitos do Brasil" "Agreed Minute on the Con
solidation of Certain Debts of Brasil", flllTlada 
em 20 de julho de 1988, entre a República 
Federativa dO Brasil e diversos góvernos, in-
clusive o suíço. -

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a -palavra, encerro 
a discussão. 

_Em votação. _ _ .. -· 
Os Sis. Senadores que a aprovam qué!ram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

PROJETO DE LEI DO DF N• 26, DE 1989 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 26, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a política ambiental do Dis
trito Federal e dá outras provfdênc!as, ten
do 

PARECER, Proferido em Plenário, da 
Corilissão 
-do Distrito Federal, favorável aO pro

jeto e às Emendas oferecidas perante a 
Comissão de n~ 3 a 5, 7 a 9, ·12, 14, 
15, 20 a 22 e 26 a 30, com SUberrtendas 
às de n'?-'1, 6, 11. 13, 19 e 23 e contrário· 
às Emendas de N'1'1 1, 2, 10, 16 a 18, 
24 e25. ---

Passa-se à discussão do projeto, das emen
das e subemendas. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o projeto, sem pi-ejuízo das 

emendas e subemendas. 
Os Srs. Seii.adores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
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Votação, em globo, das Emendas nl'~ 3 a 
5, 7 a 9, 12, 14, 15, 20 a 22 e- 26 _a 30, corri 
parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovadas. 
Em votação as Subemendas do Relator às 

Emendas n""' 6, 11, 13, 19 e 23. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE( Nelson Carneiro) ~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN mo (PMDB- MG. Para 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, o Relator, o Senador Pompeu 
de~ Sousa, relatou favoravelmente? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Essas são subemendas. 

O SR. RONAN TITO- Votaremos com 
o Relator. Emendas com pr.lrecer contrário, 
nós as rejeitaremos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação as Subernen_das do Relator 
às Emeildas n9s 6, 11, 13, _19 e 23. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queirarll 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovadas. _ 
Votação em globo das Emendas de parecer 

contrário de n~ 1, 2, 10, 16 a 18,24 e 25. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitadas. 

O SR. MARIO COVAS- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARIO COVAS (PSDB-SP.Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sx:. Presi
dente, só para destacar, que votei no Projeto 
de Resolução n9 54, de 1989, e o voto nao 
apareceu consignado. O m~l,l. voto foi "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ficará consignado o voto de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A matéria vai à Comissão Diretora para 
redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, o parecer da Comissão Dire
tora oferecendo a redação final, que será lido 
pelo Sr. }9 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 173, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Lei do DF 
nP26, de 1989 --

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n• 26, de 1989, 
que dispõe sobre a Política Ambiental do Dis
trito Federa] e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de agos-
to de 1989. -Mendes Oma.Je, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator - Antonio Luíz 
Maya- Nabor .Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 173. DE 1989. 

Disj;Óe- Sobre a Po!ítli::ãAmbienl:i!JJ -dp 
Distrito Federal e d§ outraS prõvidêhC/lJS. 

O Senado Federal decreta: 

TirULOI 
Da Politica Ambientai do 
---- -Distrito Federal 

CAPITULO I 
Das Disposições" Prelimin'áres, 

Art 1~' Esta lei dispõe sobre a política am~ 
biental do Distrito Federal, sua elaboração, im~ 
plementaç:ão_ e acompanhamento, instituindo 
princípios, fixando objetivO$ e normas básicas 
para proteç:ão do meio ambiente e melhoria 
da qualidade de vida da. população. 

Art 29 Para elaboração, implementação e 
acompanhamento critico da política ambien
tal do Distrito Federal, mão observados os 
seguintes prínciplos fundamentais: 

1-multidisciplinarldade no trato das ques
tõe"s ambientais; 
n- participação comunitária; 
III- compatibilização com as políticas am

bientais nacionais e regionais; 
IV- tmidade na politica e na sua gestão, 

sem prejuízo da descentralização de ações; 
V- compatibilização entre as políticas se

tonais e demais a_ções de .governo;_ 
VI-~ntinuldade, no tempo e no espaço, 

das ações básiCas de gestão ambiental; -
Vil- informação e divu1gação obrigatória 

e permanente de dados e condições ambien· 
tak -

CAPITULOU 
Dos Objetivos e das Diretrizes 

Arl 3~> A política ambiental do Distrito Fe~ 
dera! tem por objetivos possilimtar: 
I-o estímulo cu1tura1 à adoção de hábitos, 

costumes, posturas e práticas sociais e econô~ 
mkas não prejudiciais ao meio ambiente; 

O-a adequação das atividades sócio-eco
nômicas rurais e urbanas à& imposições do 
equilíbrio ambiental e dos ecossistemas natu~ 
r8is onde se inserem; 

III-a preservação e conservação dos re
cursos naturais renováveis, seu manejo equili
brado e a utilização económica, racional e cri~ 
teriosa dos não-renováveis; 

IV- o comprometimento técnico e funcio
nal de produtos a1imenticios, medicinais, de 
bens materiais e inswnos em geral, bem comO 
espaços._edific.ados com as preocupações 
ecológico-ambientais e de saúde; 

V-a utilização adequada do espaço terri
torial e dos recursos hídrícos.desJinados para 
fins urbanos e rurais, mediante uma criteriosa 
defmição de uso e ocupação, normas de proje
tas, implantação, construção e técnicas ecoló
gicas de manejo, conservação e preservação, 
bem como de tr:atamento e disposição fina] 

· de resíduos e efluentes de qualquer natureza; 
Vl- a garantia de crescentes níveis de saú~ 

de ambiental das c:oletividades humanas e dos 
indMduos, inclusive através do provimento de 
infra-estrutura sanitária e de condições de sa
lubridade das edificações, vias e logradouros 
públicos; · 

VII- a substituição gradativa, seletiva e 
priorizada de proCess-os e_outros_ insu_mos agrí
colas e/ou industriais potencialmente perigo~ 
sos por outros baseados em tecnologia e mo
delos de gestão e manejo mais compatíveis 
com a saúde ambiental 

Art. 49 O Distrito FederaJ, observados os 
princípios e Objetivos constantes dest?.~lei, ~~-
tabelecerá as diretrizes da política ambiental 
através dos seguintes mecanismos: 

. ~-contrOle, fiscalização, vigilância e prote
ção ambiental; 
n- estímulo ao desenvolvimento científico 

e tecnológico vOltado para a preservação am
biental; 

DI- educação ambiental; 
Parágrafo único. Os mecanismos referi

dos no caput deste artigo deverão ser aplica
dos às seguintes áreas: 
I-desenvolvimento urbano e política habi-

tacional; · 
11- desenvolvimento industrial; __ 
m -agricultura:, pecuária e silvicultuia; 
IV-saúde pública; 
V-saneamento básico e domiciliar; 
Vi ...... energia e transporte rodoViário e de 

massa; 
VII- mineração. 
Art. 59 A política ambiental do Distrito Fe

deral deverá ser consubstanciada na forma 
de um plano global, integrando programas 
e respectivos projetas e atívidades. 

CAPíTULO UI 
Da AçOo do Distrito Federal 

Art 6~> Ao Distrito Federal, no exerclclo de 
suas competêrÍciaS constitucionais e legais re
lacionadas com o melo ambiente, incumbe 
mobilizar e coordenar suas aÇões e recursos 
humanos, financeiros, materiais, técnicos e 
científicos, bem como a participação da popu~ 
Jação na consecução dos objetivos estabele
cidos nesta lei, devendo: 
1-planejar e desenvolver ações de pro mo~ 

ção, proteção, conservação,_ preservação, re
cuperação, restauração, reparação, vigil!ncia 
e melhoria da qualidade ambiental; 
. II- defmir e controlar a_ ocupação e uso 

dos espaços territoriais de acordo com suas 
limitações e condicionantes ecológicos e am
bientais; 

DI- elaborar e imPlementar o plano distrital 
de proteção ao meio ambiente; 
N- exercer o controle da· poluição am

biental; 
V-defirür áreas prioritárias de ação gover

namental relativa ao meio ambiente, visando 
à preservação e melhoria da qualidade am
biental e do equilíbrio ecoló9iCo; 

VI- identificar, criar e administrar urüdades 
de conservação e outras áreas protegidas para 
a proteção de mananciais, ecossistemas natu
rais, flora e fauna, recursos genéticos e outros 
bens e interesses ecológicos, estabelecendo 
normas a sei-em -observadas nestas áieâs; 

VII- estabelecer diretrizes específicas para 
a proteção de mananciais hídricos, através de 
planos de uso e Ocupação_ de áreas de drena
gem de bacias e sub-Pacias hidrográficas; 
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VJII- estabelecer normas e padrões de 
qualidade ambiental e para aferição _e monito
ramento dos níveis de poluição_ e contami~ 
nação do solo, atmosférica, hídrica e acústica, 
dentre :outros; 

IX-estabelecer normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais; 

X- fixar -normas de automonitoramento, 
padrões de em[ssáo e condições de lança· 
mento para resíduos e efluentes de qualquer 
natureza; 

XI- conceder licenças, autorizações e fJXar 
limitações administrativas relativas ao meio 
ambiente; 

XII- implantar o sistema de informações 
sobre o melo ambiente; 

XIII- promover a educação ambiental; 
XIV- incentivar o desenvolvimento, a pro

dução e instalação de equipamentos e a cria
ção, absorção difusão de tecnologias compa
tíveis com a melhoria da qualidade ambiental; 

'lN- implantar e operar sistema de moni
toramento ambiental; 

XVI- garantir a participação comunitária 
no planejamento, execução e vigilância de ati
vidades que visem à proteção, recuperação 
ou melhoria da qualidade ambiental; 

XVII- regulamentar e controlar a ub1ízação 
de produtos químicos em atividades agrossil
vopastoris, industriais e de prestação de ser
viços; 

xvm -avaliar níveis de saúde ambiental, 
promovendo pesquisas, investigações, estu
dos e_ outras medidas necessárias; 

XIX- incentivar, colaborar e participar de 
planos e ações de interesse ambiental em nível 
federaJ, estadual e municipal; 

XX- executar outras medidas considera
das essenciais à conquista e manutenção de 
melhores níveis de qua~dade ambiental. 

TITULO II 
Do .Melo Ambiente 

CAPITULO! 
Da Proteçao do Meio Ambiente 

Art. 7'~ O meio ambiente é património co
mum da coletividade, bem de uso comum 
do povo, e sua proteção é dever do Estado 
e de todas as pessoas e entidades que, para 
tanto, no uso da propriedade, no manejo dos 
meios de produção e no exercido de ativida
des, deverão respeitar as limitações adminis
trativas e demais determinações estabelecidas 
pelo Poder Público, com vistas a assegurar 
um ambiente sadio e ecologicamente equili
brado, para as presentes e futuras gerações. 

Arl 8'~ O Distrito Federal promoverá a 
educação ambiental da comunidade, através 
dos meios formal e não formal, a fim de capa
citá-la a participar ativamente na defesa do 
meio ambiente. 

Art. 9~ O. Distrito Federal, através da Se
cretaria do Meio Ambiente, Oência e Tecno
Jogia, adotará todas as medidas legais e admi
nistratiVas necessárias à proteção do meio am
biente e à prevençao da degradação ambien
tal, de qua1quer origem e natureza. 

§ }9 Para os efeitos do disposto neste arti
go, a Se.cretaria do Meio Ambierite, Ciência 
e Tecnologia: -
I- proporá e executará, direta ou indireta

mente, a política ambiental do Distrito Federa]; 
U- coordenará ações e executará planos, 

programas, projetas e atividades de proteção 
ambientaJ; 

m- estabelecerá as diretrizes de proteção 
ambienta] para as atividades que interfiram 
ou possam interferir na qualidade do meio 
ambiente; 

IV- identificará, 'implantará e administrará 
unidades de consenração e outras áreas prote
gidas, visando à proteção de mananciais, 
ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos 
genéticos e outros bens e interesses ecoló
gicos, estabelecendo as normas a serem ob
servadas nestas áreas; 
V- estabelecerá diretrizes específicas para 

a proteção dos mananciais e participará da 
elaboração de planos de ocupação de áreas 
de drenagem de bacias ou sub-bacias hidro
gráficas; 

VI- assessorará as administrações regio
nais na elaboração e revisão do planejarnento 
local, quanto a aspectos ambientais, controle 
da poluição, expansão urbana e propostas pa
ra a criação de novas unidades de conser
vação e de outras áreas protegidas; 

VII- participará do macrozoneamento do 
Distrito Federal e de outras atividades de uso 
e ocupação do solo; 

VIII- aprovará e fiscalizará a implantação 
de distritos, setores e instalações para fins In
dustriais e pari::eJamentos de qualquer natu
reza, bem como quaisquer atividades que utili
zem recursos ambientais renováveis e não re
nováveis; 

IX- autorizará, de acorQo com a legislação 
vigente, desmatamentos ou quaisquer outras 
alterações da cobertura vegetal nativ<~, primi
tiva ou regenerada e florestas homogéneas; 

X-participará da Promoção de medidas 
adequadaS à preservação do patrimônio arqui
tetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, 
cultural, arqueológjco e espeleológico; 

XI- exercerá a vigilância ambiental e o po· 
der de policia; 

XII- estabelecerá normas e padrões de 
qualidade ambiental, inclusive fixando pa
drões de emissão e condições de lançamento 
e disposição para resíduos, rejeitas e efluentes 
de qualquer natureza; 

xnr- estabelecerá normas relativamente à 
reciclagem e reutiliZação de materiais, resí
duos, subprodutos e embalagens em geral, 
resultantes diretamente de atividades de cará
ter industrial, comercial e de prestação de ser
viços; 

XN- promoverá. em conjunto com os de
mais responsáveis, o controle da utilização de 
produtos químicos em atividades agross~vo
pastorls, industriais e de prestação de serviços; 

XN- implantará e operará sistema de mo
nitoramento ambiental; 

XVI- autorizará, sem prejuízo de outras li
cenças cabivels, a exploração de recursos mi
nerais; 

XVII- exigirá, avaliará e decidirá, ouvtda a 
comunidade em audiências públicas, sobre 
estudos de impacto ambiental; 

xvm- implantará sistemas de documen
tação e informática, bem como os serviços 
de estatlsticas, cartografia básica e temática 
e de editoração técnica relativos ao meio am
biente; 

XIX- promoverá a prevenção e o controle 
de incêndios florestais e queimadas agrlcolas. 

§ 29 As atribUIÇOes-previstas neste artigo 
não excluem outras necessárias à proteção 
ambiental e serão exercidas sem preju[zo das 
de outros órgãos ou entidades competentes. 

Art. 10 Os planos, públicos ou privados, 
de uso de recursos naturais do Distrito Fede
ral, bem como os de uso, ocupação e parcela
mento do solo, devem respeitar as necessi~ 
dades do equilíbuio ecológico e as diretrizes 
e normas de proteção ambiental. 

Parágrafo único. No caso de utilizaçáo de 
recursos naturais, tais como cascalheiras, 
areais, pedreiras, ca1cárío, a Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia exigirá o de
pósito prévio da caução com o objetivo de 
garantir a recuperação das áreas exloradas, 
conforme regulamentação a ser expedida. 

Art. 11. Na análise de projeto de uso, ocu· 
pação e parcelamento do solo, a Secretaria 
do Meio Ambiente, Oência e Tecnologia, no 
âmbito de sua competência, deverá manifes
tar-se, dentre outros, necessariamente sobre 
os seguintes aspectos:~ __ 

(-usos propostos, densidade da ocupa
ção, desenho do assentamento e acessibili
dade; 
II- reserva de áreas verdes e proteção de 

interesses arquitetônicos, urbanísticos, paisa~ 
glsticos, espeleológtcos, históricos, culturais e 
e-cológicos; 

III- utilização de áreas com declividade 
igual ou superior a trinta por cento, bem como 
de terrenos alagadiços ou sujeitos a inunda
ções; 

IV -saneamento de áreas aterradas .com 
material nocivo à saúde; 
V- ocupação de áreas o ride o nívef de po

luição local impeça condições sanitárias míni
mas; 

Vl-proteç:ão do solo, da fauna, da cober
tura vegetal e das águas superficiais, subterrâ
neas, fluentes, emergentes e reservadas; 

vn- sistema de abastecimento de água; 
Vlii- coleta, tratamento e disposição final 

de esgotos e resíduos sólidos; 
IX-viabilidade geotécnica. 
Art 12. Os projetes de parcelamento do 

solo deverão estar aprovados pela Secretaria 
do Meio Ambíente, _ _Ciência e Tecnologia, para 
efeito de instalação e ligação de serviç:ç~ de 
utilidade pública, bem como para registro em 
Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único~ O registro em Cart6rlo 
de Registro de Imóveis só poderá ser realizado 
após o julgamento pelo Conselho de Política 
Ambiental dos recursos interpostos contra de
cisões da Secretarta do Meio Ambiente, Oên
cia e Tecnologia, os quais deverão ser definiti
vamente julgados no prazo máximo de no
venta dias a partir da data de sua interposição. 
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CAPITULOU 
Dd Controle da Poluição -

Art. 13. É vedado o lançàmento no meio 
ambiente de qualquer forma de matéria, ener~ 
gia, substância ou mistura de substância, em 
qualquer estado físico_. pre}t~iiC_iais ao ar át~ ; 
mosférico, ao solo, ao subsolo, às águas, à 
fauna e à flora, ou que possam tomá-lo: · · 

l-impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 
n- inconveniente, inoportuno ou incómo

do ao bem·estar público; 
III- danoso aos mater[a[s, prejudicial ao

uso, gozo e_ segurança da propriedade, bem 
como ao funcionamento norinal das ativida· 
des da coletividade. ' 

Parágrafo único. O ponto de lançamento 
em cursos hídricos de qualquer efluente origi
nário de atividade utilizadora de recursos am
bientais será obrigatoriamente Situado a mon
tante da captação de água do mesmo corpo 
d'água utilizado pelo agente do lançamento. 

Arl 14. Ficam sob o controle da Secre-. 
taria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, 
as atividades industriais, comerciais, de presta
ção çle serviços e outras fontes de qualquer 
natureza que produzam ou possam produzir 
alteração adversa ás caracter"rstfcas do meio 
ambiente. 

Parágrafo único. Serão objeto de regula
mentação especial as atividades de uso, mani
pu]ação, transporte, guarda e disposição final 
de material radiativo e irradiado, observada 
a legislação federal. 

Arl 15. Para a instalação de obra ou ativi
dade potencialmente poluidora que possa 
causar significativa degradação ambiental a 
ser efetuada por equipe multidisciplinar, inde
pendente do requerente do licenciilmento e 
do órgão público licenciador, sendo obriga
tória a informação adequada e a posterior au
diência p(tblica convocada com prazo mínimo 
de quinze dias de antecedência, através de 
edital, pelos órgãos públicos e privados de 
c-omunicação. 

Parágrafo único. A equipe multidisciplinar, 
bem como cada um de seus membros deve
rão ser càdastrados na Secretaria do Melo Am
biente, Ciência e Tecnologia, 

Art. 16. A coslitrução, instalação, amplia
ção e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente polui
dores, bem como os empreendimentos capa
zes, sob qualquer forma, de causar degrada
ção ambiental, dependerão de prévio licencia
mento da Secretaria do Melo Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia, sem prejuízo de outras licen
ças legalmen.te exigíveis. 

§ 19 Os pedidos de licenciamento, sua re
novação e respectiva concessão, serão publi
cados no Diário Oficial do Distrito Federal, 
bem como em periódico de grande circula
ção, cabendo as despesas ao requerente do 
licenciamento. 

§ 29 A decisão quantQ ao pedido de licen
ciamento ou sua renovação ocorrerá a partir 
do 3{)9 (trigésimo) dia da publicação, no Diário 
O!idal do Distrito Federal, mencionada no pa
rágrafo anterior. 

Art. 17. Os estabelecimentos e todos os 
responsáviis pelas atividades previstas no arti
go anterior são obrigados a implantar sistema 
de tratamento de efluentes e a promover todas 
as demaiS rriedldas necessárias para prevenir 
ou corrigir os incomiehien.teS e danos decor
rentes da poluição. -

Art. 1& No exercido do controle a que 
se referem os arts.. 14 e 16, a Secretaria do 
Meio_ Ambiente, Ciência e: Tecnologia, sem 
prejulzo de outras ffiedi~aS, expedirá as se
guintes licenças ambienta[s: 
1-Licença Prévia (LP), na fase preliminar 

de planejamento do empreendimento, con· 
tendo requisitos básicos a serem atendidos 
nas etapas de localização, instalação e ope
ração; 
n-Ucença de Instalação (U), autorizando 

o início da implantação, de acordo com as 
especificações constantes do projeto aprova
do· 

Ín-Licença de Operação (LO)_, autOrizan
do, após as verificações necessárias, o início 
da atividade licenciada e o funcionamento de 
seus equipamentos de controle da polulção, 
de acordo com o previsto nas Licenças Prévia 
e de Instalação. 

§ 19 a Ucença Prévia não_ será concedida 
quando a atividade for desconforme com os 
planos federais e do Distrito Federal de uso 
e ocupação do solo, ou quando em virtude 
de suas repercussões ambientais, seja incom
patível com os usos e características ambien~ 
tais do local proposto ou suas adjacências. 

§ 29 A licença de instalação deverá ser re
querida no prazo de atê um ano a contar da 
data da exposição da Ucença Prévia, sob a 
pena de caducidade desta. 

§ 39 A Licença de Operação deverá ser 
renovada anua:Jmente, observada a legislação 
· vig~nte _à época da renovação. 

§ 49 No interesse da política ambiental, 
a Secretaria dC! MeiO Ambiente, Oêncía e T ec
nologia, durante a vigência de quaisquer das 
licenças de que data este artigo, poderá deterw 
minar a realização de auditoria técnica no em-

preendimento. _ 
lP Art. 19. As atividades referidas nos arts. 
14 e 16, existentes à- data da publicação desta 
lei e ainda não licenciadas, deverão ser regis
tradas na Secretaria do Meio Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia, no prazo de trezentos e ses
senta dias para fins de obtenção da Licença 
de Operação. 

~- CAPITULO lll 
Do Saneamento Básico e Domiciliar 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Arl 20. A promoção de medidas de sa
neamento básico e domiciliar residencia:J, co
mercial e industrial, essenciais à proteção do 
meio ambiente, constitui obrigação estatal, da 
coletividade e: do _indivíduo que, para tanto, 
no uso da propriedade, no manejo dos meios 
de produção e no exerci cio de atividade, ficam 
adstritos a cumprir determinações legais, re
gulamentares e as recomendações, vedações 

e interdições ditadas pelas_ autoridades am
bientais, sanitárias e outras çoinpetentes. 

Arl 21. Os serviçoS de saneamento bási
co, tais como os de abastecimento de água, 
drenagem pluvial, col.etá, tr~tam<:nto e ~is_po
sfção final de esgoto~ de Ji?ro, operados_ por 
órgãos_ e entidades de qualquer natureza, es
tão sujeitos ao controle da Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia, sem prejuízo 
daquele exercido por outros órgãos compe
tentes, devendo observar o disposto nesta Lei, 
seu regulamento e nonnas té<:nicas. 

Parágrafo único. A construção, reconstru
ção, reforma, ampliação e operação desiste-. 
mas de saneamento básico dependem de pré
via aprovação dos respectivos projetos pela 
Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tec-:: 
nologia. 

SEÇÃOII 
Da Água e Seus usos 

Art. 22. Os órgãos e entidades responsá
veis pela operação dos sistemas de abasteci
mento público de água deverão adotar as nor
mas e o padrão de potabilidade da água esta
belecidos pelo MinistériO da Saúde e comple-
mentados pelo D[strito Federal. _ 

Art. 23. Os órgãos e entidades a que se 
refere o artigo anterior estão obrigados a ado~ 
tar as medidas técnicas corretivas destinadas 
a sanar as falhas que impliquem inobservância 
das normas e do padrão de potabilidade da 
água. 

Art. 24. A Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia manterá público o regis
tro pennanente de informações sobre a quali
dade da água,dos sistemaS de abastecimento. 

Art. 25. É obrigação do proprietário do 
imóvel a execução de adequadas instalações 
domiciliares de abasteCimento, armazena
mento, distribuição e esgotamento de água, 
cabendo ao usuárlo do rrDóvel a necessária 
consetvação. 

SEÇÃOIII 
Dos Esgotos Sanitários 

Art 26. Os esgotos sanitários deverão ser 
coletados, tratados e receber destinação ade
quada: de forma a se evitar _contaminação de 
qualquer natureza. 

Art 27, Nas zonas urbanas serão instala
dos, pelo Poder Públfco, diretamente ou em 
regíme de concessão, estações de tratamento, 
elevatórias, rede coletora e emissários de es
gotos sanitários. 

Art. 28, É obrigatória a exisTência de ins
talações sanitárias adequadas nas edificações 
e a sua ligação à rede pública coletora. 

§ I~ Quando não existir rede coletora de 
esgotos, as medidas adequadas ficam sujeitas 
à aprovação da Secretaria do Meio Ambiente, 
Oência e Tecnologia, sem prejufzo das de ou
tros órgãos, que fiScalizará a sua execução 
e manutenção,s endo vedado o lançamento 
de esgotos in natura a céu aberto ou na rede 
de águas[luviaís. 

§ 2~ proibida a instalação de rede de 
esgotos sem a correspondente estação de tra· 
tamento. 
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SEÇÁO IV 
Da Coleta, Transporte 

. e Disposição Final do J.Jxo 

Art. '29. A toleta, trahsporte, tratamento e _ 
disposição fmal do lixo_ proc.essar-se-ão em 
condições que não tragam maleffcios ou- in
convenientes à saúde, ao bem-estar póblico 
ou ao meio ambiente. 

§ 1"' Fica expressamente proibido: 
1-deposição de lixo em locais inapropria

dos, em áreas urbanas ou rurais; 
II-a incineração e a disposição final de 

lixo a céu aberto; 
III,_ a utilização de lixo in natura para ali

mentação de animais e adubação orgânica; 
IV- o lançamento de lixo em água de su

perfície, sfstemas de drenagem de águas plu
viaJs, poços, cacimbas e áreas erodidas. 

§ 29 É obrigatória a incineração do lixo 
hospitalar, bem como sua adequada coleta 
e transporte, sempre obedecidas as nonnas 
têcnicas pertinentes. 

§ 39 A Secretaria do Meio Ambiente, Oên
cia e Tecnologia poderá estabelecer zonas ur
banas onde a seleção do lixo deverá ser neces
sariamente efetuada em nível domlcüiar. 

SEÇÁOV 

DiJs Condições Ambientais 
das Edificações 

Art 30. _As edificações deverão obedecer 
aos requisitos sanitários de higiene e segu
rança, indispensáveis à proteção da saúde e 
ao bem estar do trabalhador e das pessoas 
em geral, a serem estabelecidos no regula
mento desta lei, e em normas técnicas elabo
radas pela Secretaria do Meio Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia. 

Art:. 31. A Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, conjuntamente com a 
Secretaria de Viação e Obras, fiXará normas 
para aprovação de projetas de edificações pú
blicas e privadas objetivando economia de 
energia elétrica para climatização, iluminaçao 
interna e aquecimento d'água. 

Arl 32. Sem prejutzo de outrãs licenças 
exigidas em lei, estão sujeitos à aprovação da 
Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tec
nologia os projetas de construção, reconstru
ção, reforma e ampliação de edificações desti-
nadas a: ------ -- --- --

1-manipulação, industrialização, armaze
nagem e comercialização de produtos quími
cos e farmacêuticos; 
n-atividad!is que produzam residuos de 

qualquer natureza, que possam contaminar 
pessoas ou poluir o meio ambiente; 

m- indústria de qualquer natureza; 
N- espetáculos ou diversões públicas, 

quando produzam ruídos. 

Art. 33. Os proprietários e posssuidores 
de edificações ficam obrigados a executar as 
obras determinadas pelas autoridades am
bientais e sanitárias, visando ao cumprimento 
das normas vigentes. 

Art. 34. Os necrotérios, locais de velório, 
cemitérios e cremat6rlos obedecerão às nor
mas ambientaLs e sanitárias aprovadas pela 
Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tec-

nologia, no que se refere à localização, cons
trução, instalação ~_func::tonamento. 

TITULO lU 
Das Atividades de Apoio TéCnico 

e aentíDco . 

ArL 35. O Distrito Federal desenvolverá, 
direta ou indiretamente, pesquisas científicas 
fundamentais e aplicadas objetivando o estu
do e a solução de problemas ambientais, bem 
corno a pesquisa e o desenvolvimento de pro
dutos, processos, modelos e sistemas de sig
nificativo interesse ecológico, " 

Parágrafo ónico. _O Distrito Federal im· 
plantará instrumentos institucionais, econômf
co~financeiros, crediticios; fiscais, de apoio 
técnico-científico e material, dentre outros, co
mo forrila de estímuJo a terceiros, pessoas 
físicas ou jurídiCas, -de âireito público ou priva
do, sem fins lucrativos, tendo em vista as finali
dades previstas no caput desse artigo. 

Art. 36. Em face do dispoSto no artigo an
terior, constituirão- priOridades a pesquisa, o 
desenvolvimento e a disseminação sistemá
tica de prOdutos, processos, modelos, técnicas 
e· sistemas que apresentem maior segurança 
ambiental e menor impacto adverso sobre a 
qualidade de vida e os ecossistemas, utilizados 
para: 
I-defesa civil e do consumidor; 
II-projeto, implantação, transferência, fi

xação ou melhoria de assentamentos popula
cionais de interesse soc:ial; 

lU- saneamento básico e domiciliar e de 
recuperação da saúde, especialmente dos es
tratos sociais carentes; 

IV- cultivo agrícola, especialmente em 
áreas que drenem em direção a corpos d'água 
destinados ao abastecimento de populações 
urbanas; 

V- economia de energia elétrica e de com
bustíveis em geral; 

VI- monitoramento e controle de polui
ção; 
-vn- desassoreamento de corpos d'água, 

prevenção e controle de erosão e recuperação 
de sítios erodidos; 

VIU- biotecnologia, tratamento e reci~a
gem de efluentes e resíduos de qualquer natu
reza; 

IX-manejo de ecossistemas naturais. 
Arl 37. A Secretaria do Meio Ambiente, 

Ciência e Tecnologia deverá coletar, proces
sar, analisar e, obrigatoriamente, divulgar ~a
dos e informações referentes ao meio am
biente. 

§ 19 O sigilo industrial, quando invocado, 
deverá ser adequadamente comprovado por 
quem o suscitar. 

§ 29 Na comunicação de fato potencial
mente danoso, a Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia transmitirá imediata
mente a informação ao público, responsabili
zando-se obrigatoriamente o agente público 
pela omissão, retardamento, falsidade ou im
precisão no cumprimento desse dever. 
-Art 38.. Os órgãos, instituições e entida

des públicas ou privadas,. bem como as pes
soas físicas e jurídicas ficam obrigados a re
meter Sistematicamente à Secretaria do Meio 

Ambiente, Oência e Te<::nologia, nos termos 
em que forem ~licitados,- os dados e as infor
mações necessárias às ações de vigilância 
embiental. 

§ 19 É a todOs assegurada, independen
temente do pagamento de taxas,. a obtenção 
de informa~eS existentes ila Secretaria do 
Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, para de-

• fesa de direitos e esclarecimentos de situação 
de interesse pessoal e coletivo. 

§ 29 lndependentemente de solicitação, 
todo e qualqu_er fato relevante do ponto de 
vi.$ta ecológiCo e âri1biental deverá ser neces
sariamente comunicado à Secretaria do Meio 
Ainbiente, Ciêr1cla e Tecnolclgiã. - - -

Art. 39. -Os órgãos e entidades integran
tes da administração direta e indireta do Dis
trito Federal deverão colaborar com a Secre
taria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 
quando da solicitação de recursos humanos, 
técnicos, materiais e logisticos. 

Parágra"fo único. O lnstituto de Saúde do 
Distrito Federal prestará assistência técnico
laboratorial à Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciênda e Tecnologia, dentre outros, no campo 
de ecotoxicologia e ecologia humana e acom
panhamento dos padrões de potabilidade da 
água consumida pela população. 

Art. 40. O Distrito Federal desenvolverá 
planos e programas de capacitação de recur
sos humanos em diversos níveis. visando a 
aumentar a eficiência e eficácia das atividades 
próprias da Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo, o Distrito Federal dará ênfase à 
capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem 
de recursos humanos para a atuação nas 
áreas de ecologia e meio ambiente. 

TITULO IV 
Do Conselho de Política Ambient:J/ 

do Distrito Federal 

Art. 41. É criado o Conselho de Política 
Ambiental do Distrito Federal, órgão colegiado 
de deliberação coletiva de 2~ grau, vinculado 
ao Gabinete Civil do Governador do Distrito 
Federal, cuja çomposição, organização, com
petência e funcionamento serão estabelecidos 
em regulamento pelo Poder Executivo, obede
cidos os critérios mínimos estabeleddos nesta 
lel 

§ }9 São menlbros do Conselho de Polí
tica Ambiental do Distrito Federal- CPA: 

f.:_ o Chefe do Gabinete Civil do Governa
dor do Distrito Federai; 

II- o Secretário do Melo Ambiente, Ciência 
e Tecnologia; 

III- o Procurador-Geral do DLstrito Federal; 
IV- o Secretário de V~ação e Obras; 
V- o Secretário de Saúde; 
VI- o Secretário de Agricultura e Produ~ 

c;ão; 
VII- o S~retárlo de Indústria, Comércio 

e Turismo; - -
VDI- o Secretário de Educação; 
-IX- o Secretário de Cultura; 
X- o Secretário de Serviços Públicos. 
§ 29 São membros deSignados pelo Go

vernador do Distrito Federal: 
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1-um representante da Sociedade Brasi
leira de Direito do Meio Ambiente ,......- Seção 
DF - Sobradima; -

O- um representante da Sociedade Brasi-_ 
feira para o Progresso da Ciência - Seção 
DF-SBPC; - .·· 

III- um representante daAsso_ciação Bras!-· 
!eira de Entidades do Melo Ambiente- S_eção , 
DF-Abema; 

IV- um representante das Comissões de 
Defesa do Melo Ambiente - Condemas; 

V- um representante das entidades am
bientalistas não governamentais, constituídas 
há mais de um ano; 

VI- um representante da Universidade de 
Brasília - UnS; 

VII- um representante do Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
RenováveiS - Ibama. 

Art 43. lncluir-se-ão entre as competên
cias do Conselho de Polfti.ca Ambiental do Dis
trito Federal: 

1-aprovar a política ambiental do DistritO 
Federal e acompanhar sua execução, promo
vendo reorientações quando entender neces
sárias; 
n- defmir ãreas prioritárias de ação gover

namentaJ relativas ao meio ambiente, visando 
a preservação e melhoria da qualidade am
biental e do equilíbrio ecológico no Distrito 
FederaL 
ill-definir a ocupação e uso dos espaços 

territoriais de acordo com suas limitações e 
condicionantes ecológicas e ambientals; 
N- decidir, como- última instância admi

nistratiVa em grau de recurso, inclusive sobre 
multas e outras penalidades impostas pela Se
cretaria do Meio Ambiente, Oência e T ecno
logia; 

V- homologar as programações orça
mentárias do Fundo Único de Melo Ambiente 
do Distrito Federal; 

Parágrafo único. As decisões do Conselho 
de Politica Ambiental do Distrito F ederaJ serão 
tomadas mediante voto aberto e declarado 
em sessão pública. 

TITULO V 
Das ln/rações e Respectivas Sanções 

CAPITULO! 
Das lnfrações e Penalidades 

Art 44. Considera-se infração ambiental 
toda ação ou omissão que importe inobser
vância dos preceitos desta lei, seu regulamen
to, decretos, normas técnicas e outras que 
se destinem à promoção, prote_ção e recupe
ração da qualidade e saúde ambiental. 

Arl 45. __ A autoridade ambiental que tiver 
ciência ou notícia de ocorrência de infraçâo 
ambiental é obrigada a promover a sua apura
ção imediata, mediante processo administra
tivo próprio, sob pena de se tornar cc-res-
ponsável. ~ 

Art. 46. Sem prejuízo das sanções civis 
e penais cabíveis, as infrações às normas indi· 
cadas no art. 44 serão punidas, isolada ou 
cumulativamente, com as seguintes penalida
des: 

1-advertência por escrito; 

O-multa; 
m- apreensão de produto; 
IV- in.utUização de produto; 
V- suspensão de venda de produto; 
VI-suspensão de fabricação de produto; 
vn- embargo de obra; 
VIII- interdição, parcial ou total, de estabe

lecimento ou de ativldade; 
IX- cassação do alvará de licenciamento 

de estabelecimento; 
X- perda ou restrição de incentivos e be

nefícios ftSC-ais concedidos pelo Governo do 
Distrito Federal; 

XI- perda ou suspensão da participação 
em linhas de finariciamento em estabeleci
mentos oficiais de crédito_ do Distrito Federal. 

Parágrafo único._ A adverténcia poderá ser 
aplicada com fixação do prazo para .qr.le seja 
regularizada a situação, sob pena de punição 
mais grave. 

Art. 47. O infrator, pessoa física ou jurí
dica de direito público ou privado, é respon
sável, independentemente de culpa, pelo dano 
que causar ou puder causar ao meio ambiente 
e a terceiros afetados por sua atividade. 

§ 1 Q Considera-se causa a ação ou omis
são sem a qual a infração não tefiii _ocorrido. 

§ 2ç O resultado da infraçãD é, imputável 
a __ quem lhe deu causa de forma direta ou 
indireta e a quem para ele concorreu. 

Art. 48. As pessoas físicas ou juridicas 
que operem atividades consideradas de alta 
periculosidade para o melo ambiente, a crité
rio da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia, serão obrigadas a efetuar o se· 
guro compatível com o risco efetivo ou po
tencial. 

Art. 49. As infrações classificam-se em: 
l-leves, aquelas em que o infrator seja 

beneficiadO por circunstâncias atenuantes; 
H- graves, aquelas em que for verificada 

uma circunstância agravante; 
nr- muito graves, aquelas em que forem 

verificadas duas circunstâncias agravantes; 
IV- gravíssimas, aquelas em que seja veri

ficada a existência de três ou mais circuns
tâncias agravantes ou a reincidência prevista 
no § 1 <:> do art. 53 desta lei. 

Art. 50~ A pena de multa consiste no pa
gamento do vaJor correspondente: 

l-nas infrações leves, de 1 (uma) a 100 
(cem}, Unidades Padrão do Distrito Federal; 

II-nas infrações graves, de 101 {cento e 
uma) a 250 (duzentas e clnqüenta) Unidades 
Padrão do Distrito Federal; 

III- nas infrações muito graves, de 251 
(duzentas e cfnqüenta e uma) a 500 (quinhen
tas) Unidades Padrão do Distrito Federal; 

IV- nas infrações gravíssima_s, de 501 (qui
nhentas e uma) a 1.000 (mil) Unidades Padrão 
do Distrito Federa]. 

_§ 1<:> Atendido o disposto neste artigo, na 
fixação do valor da multa a autoridade levará 
em conta a capacidade económica do infrator. 

§ 29 A multa poderá ser reduzida em até 
90% do seu valor se o infrator se_ compro
meter, mediante acordo escrito, a tomar as 
medidas efetivas necessárias a evitar a: conti
nuidade dos fatos que lhe deram origem,_ cas
;ando-se a redução, com o conseqüente pa-

gamento integral da mesma, se essas medidas 
ou seu cronograrrta não forem cumpridos. 

Art. 51. Para a imposição da pena e da 
graduação da pena· de multa, a autoridade 
ambiental observará: __ 
I- as circunstâncias atenuantes.e agravanw 

tes; 
n :---a gravidade do fato, tendo em _vista_ as 

suas conseqüências para a saúde ambiental 
e o meio ambiente; 

m-os antecedentes do infrator quanto às 
no(m_as ambientais. 

Art. 52. São cttcun:stân-cla.S atenuantes:_ 
I-menor grau de compre_ensão e escola· 

Jidade do infrator; 
n- arrependimento eficaz do infrator, ma

nifestado pela espontânea reparação do dano, 
ou limitação significativa da degradação am
biental causada; 

m- comunicação prévia pelo infrator de 
perigo iminente de degradação ambiental às 
autoridades competentes; 

IV- cOlaboração com os agentes enc:arre
gados da vigilância e do controle ambiental; 
V- ser o infrator primário e a falta cometida 

de natureza leve. 
Art. 53. São circunstânCias agrã.vantes: 

1- ser o infrator reincidente ou cometer a 
infração por forma continuada; 
n- ter o agente cometido a infração para 

obter vantagem pecuníári8.; 
DI- o infrator coagir outrem para a execu

ção material da infração; 
IV- ter a_infração cons_eqüências gravosas 

à saúde pública e/ou ao meio ambiente; 
V- se, tendo conhecimento do ato lesivo 

à saúde pública e/ou ao meio ambiente, o 
infrator deixar de tomar as providências de 
sua alçada para evitá-lo; 

_VI- ter o infrator agido com dolo direto 
ou eventual; 

Vl1- a concorrência de efeitos sobre a pro-
priedade alheia; _ 

Vlll-a infração atingir áreas sob proteção 
legal; 

IX- o emprego de métodos cruéis no aba
te ou captura de animais. 

§ 19 A reincidência verifica-se quando o 
agente comete nova infração do mesmo tipo, 
ou_ quando der causa a danos graves à saúde 
humana ou à degradação ambiental extensa. 
· § :29 No caso de infração_continuada, ca

racterizada pela repetição da ação ou omissão 
inicialmente punida, a penalidade de muJta 
poderá ser aplicada diariamente até cessar a 
infração. 

Art. 54. Havendo concurso de circunstân
cias atenuantes e agravantes, a pena será apli
cada em consideração à circunstância pre
ponderante, entendendo-se como tal aquela 
que caracterize o conteúdo da vontade do au
tor ou as conseqüências da conduta assumi
da. 

Art. 55.. ~o_infrações ambientais: 
I- construir, instaliir Ou fãzer funcionar, em 

quaJquer parte do território do Distrito FederaJ, 
estaPelecime:ntos, obras ou serviços subme
tidos ao regime desta Lei, sem Uc_ença do ór
gão ambiental competente, ou contrariando 
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.as normas. legals e regulamentares pertinen
tes. 

Pena: Incisos I, II, V, VI, VU, X e XI do arl 
46; desta Lei; 

D-praticar ates de comércio e indústria 
ou asseme1hados, compreendendo substân
cias, produtos e artigos de interesse para a 
saúde ambiental, sem a necessária licença ou 
autorização dos órgãos competentes ou con
trariando o disposto nesta Lei e nas demais 
normas legais e regulamentares pertinentes. 

Pena: Incisos I, D, IIl, IV, V, VI, Vlll, IX. X e 
XI do art 46, desta Lei; 

m-deixar, aquele que tiver o dever legal 
de fazê-lo, de notificar qualquer fato relevante 
do ponto de vista ecológico e ambiental, de 
acordo com o disposto nesta Lei, se_u regula
mento e normas técnicas. 

Pena: Incisos I e ll do art 46, desta Lei; 
N-deixar, aquele que tiver o dever legal 

ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação 
de interesse ambiental. 

Pena: Incisos I, ll, VIl, VIII, IX, X e XI do art. 
46, desta Lei; 
V- opor-se à exigência de exames labora

toriais ou à sua execução pelas autoridades 
competentes. 

Pena: Incisos I e II do art. 46, desta Lei; 
VI- utilizar, aplicar, comerc::iaJizar, manipu

lar ou armazenar pestlc::ldas, ratic::idas, fungi
cidas, inseticidas, agroquímicos e outros con
gêneres, pondo em risco a saúde ambiental, 
individual ou coletiva em virtude de uso inade
quado ou inobservância das normas legais, 
regulamentares ou técnicas, aprovadas pelos 
órgãos competi:mtes ou em desacordo com 
os receituários e registras pertinentes. 

Pena: Incisos l, U, 114 N, V, \1, VIII, IX, X e 
XI do art 46, desta Lei; 

VIl- descumprir, as empresas de transpor
te, seus agentes e consignatádos, comaridan
tes, responsáveis diretos por embarcações, ae
ronaves, trens, vefc::ulos terrestres, nacionais 
e estrangeiros, normas legais e regulamen
tares, medidas, formalidades e outras exigên
cias ambientais. 

Pena: Incisos I, II, VJII, X e XI do art 46, 
desta Lei; 

VDI-inobservar, o proprietário ou quem 
detenha a posse, as exigências ambientais re
lativas a imóveis. 

Pena: Incisos I, IL VIl, VIU, IX. X e XI do art. 
46, desta Lei; 

[)(-entregar ao' consumo, desviar, aherar 
ou·substituir, total ou parcialmente, produto 
interditado por aplicação dos dispositivos des
ta Lei. 

Pena: Incisos 1. II, DI, IV, V, VI, Vlü, X e Xl 
do art. 46, desta Lei; 

X- dar inicio, de qualquer modo, ou efe
tuar parcelamento do solo sem aprovação dos 
órgãos competentes ou em desacordo com 
a mesma ou com inobservância das normas 
ou diretrizes pertinentes. 

Pena: Incisos I, ll, VU, VIII, X e XI do art. 46, 
desta Lei; 

XI- contribuir para que a água ou ar atin
jam níveis ou categorias de qualidade inferior 
aos fixados em normas oficiais. 

Pena: InCisos I, II, VD, Vlll, IX. X e XI, do art. 
46, desta Lei; 

XII- emitir ou despejar efluentes ou resí
duos sólidos liquidas ou gasosos, causadores 
de degradação ambiental, em desacordo com 
o estabelecido na legislação e normas com
plementar.es. _ 

Pena: Incisos I, II, \11, \111, IX, X e XI do art 
46, desta Lei; 

XIII- exercer atividades potencialmente 
degradadoras do meio ambiente, sem licença 
do órgão ambiental competente ou em desa
cordo com a mesma. 

Pena: Incisos I, 11, VII, VIU, IX, X e XI do art. 
46, desta Lei; 

XIV- causar poluição hídrica que torne ne
cessária a interrupção do abastecimento de 
água de uma comunidade. 

Pena: Incisos I, II, VIl, VIII, IX. X e XI do art 
46, desta Lei; 

X.V- causar poluição atmosférica que pro
vo_que a retirada, ainda que momentânea, dos 
habitantes de zonas urbanas ou localidade 
equivalente. 

Pena: Incisos (, II, VIl, VIII, IX. X e XI do art. 
46, desta Let: 
_ ~-desrespeitar interdições de uso, de 

passagens e outras estabelecidas administrati
vamente para a proteção contra a degradação 
ambiental_ ou, nesses casos, impedir ou difi
cultar a atuação de agentes do poder público. 

Pena: Incisos I, II, VII, VIU, IX, X e XI do art 
46, desta Lei; 

XVU- causar poluição do solo que torne 
uma área urbana ou rural imprópria para ocu
pação. 

Pena· Incisos I, II, VIL VIII, IX e XI do art. 
46, desta Lei; - - · 

XVIIl- causar poluição de qualquer natu~ 
r~ que possa trazer danos à saúde ou amea
çar o bem-estar do indivíduo ou da coleti
vidade. 

Pena: Incisos I, 14 III, N, V, \1, \11, VIII, IX, 
X e XI do art. 46, desta Lei; 

XIX- desenvolver atividade ou causar po
luição de qualquer natureza, que provoque 
mortandade de mamíferos, aves, répteis, anfi
J?ios ou peixes._ou a destruição de plantas culti-
vadas ou silvestres. _ 
~Pena:inclsos L II, lll, IV, V, \1, VIl, Vll4 IX, X 

e XI do arL 46 desta Lei; 
XX- desrespeitar as proibições ou restri~ 

ções estabelecidas pe_lo poder público em uni
dades de conservação ou Areas protegidas 
por lei. 

Pena incisos I, 11, UI, N, V, \1, \11, \1!1, IX, 
X e XI do art 46 desta Lei; 

XXI"- Obstar ou dificultar a ação das autori
dades ambientais competentes no exercício 
de suas funções. 

Pena: Incisos I, II, VII{f IX, X e Xl_do -art 46, 
desta Lei; 

XXII ___: descuinprtf- atos emanados da auto
ridade ambiental, visando à aplicação da legis
lação vigente. 

P-ena: Incisos I, O, lU, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X e XI do arl 46, desta Lei; 

XXII['- transgredir outras normas, diretrizeS, 
padrões ou f?arâmetros federais ou locais, le-

gais ou regulamentares, destinados·à proteção 
da saúde ambiental ou do meio ambiente. 

Pena: incisos I, II, lll, IV, V, VIl, VIU, IX, X e 
XI do arl 46 desta Lei. 

Parágrafo úniCo. Nos casos dos incisos X 
a XXIII deste artigo, sem prejuízo da aplicaçâ9 
das penalidades cabíveis e independentemen
te..da existência de culpa, é o infrator obrigado 
a indenizar e/ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros afetados. 

CAPITULO li 
Do Processo 

Art. 56. As infrações à legislação ambjEm
tal serão apuradas em processo administrativo 
pr6prio, iniciado com a lavratura do auto de 
infração, observados o rito e prazos estabele
ceidos nesta Lei. 

Art. 57. O auto de infração será lavrado 
pela autoridade ambiental que a houver cons
tatado, devendo conter: 
I- nome do lnfrator, seu domicílio e resi

dência, bem corno os demais elementos ne
cessários a sua qualificação e identificação ci
vil; 

n -local, data e hora da infraçâo; 
ill ~descrição da infração e menção do dis

positivo legal ou regulamentar transgredido; 
IV-penalidade a que está sujeito o infrator 

e o respectivo preceito legal que autoriza a 
sua imposição; 
V- ciência, pelo autuado, de que respon

derá pelo fato em processb administrativo; 
VI-assinatura do autuado ou, na sua au

sência ou recusa, de duas testemunhas e do 
autuante; - - --

VII- prazo para o recolhimento da multa, 
quando aplicada, caso o infrator abdique do 
direito de defesa; 

VIII- prazo para interposJsão __ de recurso. 

Art 58. As omissões ou· incorreções na 
Iavratura do auto de infração nao acarretarão 
nulidade do mesmo quando do processo 
constarem os-elementos necessários à deter
minação da infração e do infrator. 

Art. 59. 0- infrator será notificado para 
ciência da infração: 

1-pessoalmente; 
II-pelo correio ou via postal; 
m- por edital, se estiver em lugar incerto 

ou não sabido. 
§ 19 Se o infrator por notificado pessoal

mente e se recusar a exarar ciência, deverá 
essa circunstância ser menc::lonada expressa
mente pela autoridade que efetuou a notifi
cação. 

§ 29 O edital referido no inciso UI deste 
artigo será publicado uma única vez, na im
prensa oficial, considerando~se efetivada a no
tificação cinco dias após a publicação. 

Art. 60. O infrator poderá oferecer defesa 
ou impUgnação do auto de infração no prazo 
de dez dias contados da ciência da autuação. 

§ 19 No caso de imposição da penalidade 
de multa, se o infrator abdicar do direito de 
defesa ou recurso, poderá recolhê-la com re
dução de vinte por cento, no prazo de quinze 

·dias contados da ciência do auto de infração. 
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,§ 2~. A.ntt;s~ da ju!gafnenio, ~â <,fefe~a ou 
(:Ja jmpugnaçã,o, a que ;;;~ re;fere .e~ <Írtig_o, 
dev.erá a a.utqri.dad~julgactora Quvir o servidor, 
que terá o prazo de cinco dias para se pronun-
ciar a resp~ito, . . . . . . 
. § .3? . Apr.esentada O'_.J .n~Q a· defesa ou im

p,ugnação, o auto de infração serájulgadopela 
ap.tqriÇiacfe. cpmp~tente da Secretaria do Meio 
Ambiente, Çjê:ncia e Tecnologia. 
. Art. 61.- Das declsó~ c_ondenat6rias po

derá o infrator recorrer ao· _Secretário do Meio 
. Ambiehte, Oênda e Te-cnologia, dentro de cin-
co diaS. •. 

Parágrafo úhico. -Mantida- a decisão con
denatória, no prazo de cinco dias 'de sua ciên
da o"u publicação, caberá recurso fina] do au
tuado para o Conselho· de Política Ambiental 
-CPA 

Art _ 62 •. Os recursos -iriterpostos das deci
sões não_ defmitivas, terão efeitp suspensivo 
relativamente ao pagamento da penalidade 
pecuniária, não impedindo a imediata exigibi
lidade_ do cumprimento da obrigação subsis
tente. _ _ 

Art 63. Os servidores são responsáveis 
pelas declarações que fizerem nos autos de 
infração, sendo passíveis de punição, por falta 
grave, em caso de falsiclªde ou Emissão do
losa. 

Art. 64. Ultimada a instrução do proces
so, uma vez esgotados os prazos para recurso, 
sem apresentação de defesa, ou apreciados 
os recusos~ a autoridade ambiental proferirá 
a decisão final, dando o processo por conclu
so, notificando o infrator. 

Art. 65. Quando aplicada a pena de mul
ta, esgotados os recursos administrativos, o 
infrator será notificado para efetuar o paga
mento no prazo de cinco dias, contados da 
data do recebimento da notificação, recolhen
do c respectivo valor à conta do Fundo Único. 
de Meio Ambiente do Distrito Federal. 

§ 19 O valor estipulado da pena de multa 
cominado n_o auto de i_nfração será corrigido 
pelos índices oficiais vigentes por ocasião da 
expedição da notificação para o seu pagamen
to· 

'§ 2~ A notificação Pãra pagamento d-a 
multa será feita mediante registro postal ou 
por meio de edital publicado na imprensá ofi
cial, se não localizado o infrator; 

§ 3~ O não recolhimento cja multa, dentro 
do prazo fixado neste artigo, implicará na sua 
inscrição_ para cobrança judicial, na forma da. 
legislação pertinente. 

Art 66. As infraçóes às disposições legais 
e regulamentares de ordem ambiental pres
crevem em cinco anos. 

§ 1 ~ A prescrição interrompe-se pela noti~ 
ficação ou outro ato da autori®cle_ compe
tente que oQjetive a sua ~puração e conse
qüente imposição de pena. 

§ 2~ Não corre o prazo prescricional en
quanto houver processo administrativo pen
dente de decisão._ . _ _ 

mf:lrca, procedê-ncia, lociil oi1deo pr-oduto fica
rá depositado e o ~eu fiel depositário. 

TirOl-O VI 
Disposíçõi:.s Complementares e Finais 

Art. 68. Os agentes públicos a serviço da 
vigilância ambiental são competentes para: 
I-colher amostras necessárias para análi

ses técnicas e de c:::ontrole; 
n-proceder a inspeções e visitas de rotina, 

bem como para apuração de irregularidades 
e infrações; 

Dl-verificar a observância das normas e 
padrões ambientais vigentes; - -

IV -lavrar autos de infração e aplicar as 
penalidades cabíveis; 

V-praticar todos os atas necessários ao 
bom d~_sJ::mpenho da vigilânda ambiental no 
Distrito Federal. 

§ 111 No exerd!=iO da ação f!Scalizadora, 
os agentes terão livre acesso, em qualqUer 
dia e hora, mediante as formalidades legais, 
a todas as edificações ou locais sujeitos ao 
regime desta Lei, não se lhes podendo negar 
informações, vistas a projetas, instalações, de
pendências ou produtos sob inspeção. 

§ 29 Nos casos de embaraço à ação fis_ca
J!za?ora, os agentes sol!ci~rª~-a interve:nção 
pohcial para a execução da medida ordenada 
sem prejuízo da apUcação daS ·penãlidadeS ca
bíveis. 

Art. 69, Qs agentes públicos a serviço da 
Secretaria do Meio Ambiente, Ciê_ncia e; T ec
nologia deverão ter qualificação específica, 
exigindo-se para sua admissão, concurso pú
blico de provas e tltu1os. 

Art 70. Não poderão ter exercício em ór
gão de fiscalização ambiental, nem em labora
tórios de controle, seMdores- que sejam só
cios, acionistas majoritários, empregados a 
qualquer titulo ou interessados~ por qualquer 
forma, em empresas sujeitas ao regime ,desta 
Lei. 

Art 71. É o Poder Executivo autorizado 
a determinar medidas de emefgéncia a frn 
de enfrentar episódios criticas de poluição am
biental, em casos de graves e iminentes riscos 
para vida humana ou bens materiais de aha 
rele~ância econõmica_. bem como nas hipó
teses de calamidade pública ou de degrada-
ção violenta do meio ambiente. _ 

Parágrafo único. Para execução das medi
das de emergência de que trata este artigo, 
poderão, durante o período crítico, ser redu
zidas ou impedid"as atívidades nas áreaS atin
gidas. 

Art. 72. A Procuradoria Geral do D'iStrito 
Federal manterá subprocuradoria especializa
da em tutela ambiental, defesa de interesses 
difusOs e do patrimônlo histórico, cultural, pai
sagístico, arc:juitetônico e urbanístico, como 
forma de apoio técnlco-jurfdico à implemen
tação dos objetivos·desta Lei e demais normas 
ambientaiS vigentes. 

Arl 73. O Distrito Federa] poderá. através 
da Secietarici do Meio Ambiente, Ciência e 

Art 67. No caso de aplicação das penali- Tecnologia, conceder ou repassar awcílio fi
dades de apreensão e de suspensão de venda nanceiro a instib.Jições públicas ou privadas 
do produto, do auto de infração deverá cons- - sem fins lucrativos, para a execução.de servi
tar, ainda, a natureza, quantidade, nome e/ou ços de relevante interesse ambiental. 

Art. 74. É histltUfdo o Fundo Único de 
Meio Ambiente do Distrito Federal----:- F1,1T18m, 
cujos recursos serão_ destinados exclusiva
mente à execu_ção da politica- ambiental do 
Distrito FederaL 

Art. 75. Constituem reCUrSOs do Fundo 
Único d~ Meio Ambiente do Distrito Federal 
-Funam: 

1-os provenientes de dotaçóes constantes 
Cio Orçamento do Distrito Federal destinados 
ao melo ambiente; 
II-as contribuições, subvenções e awcíllos 

da Unfão, do Distrito Federal e dé suas respec-
tivas autarquias, empresas públicas, soci_eda
des de economia mista e fundações; 

m-os resultantes de convêriioS, Contratos 
e acordos celebrados entre o Distrito Federal 
e instituições públicas e privadas, cuja execu
çã.o seja de competência da Secretaria -do 
Meio Ambiente, Gênda e Tecnologia, obser
vadas as obrigações contidas nos respectivos 
instrumentos; 

IV-os recursos resulta,ntes de doações, 
como sejam, importâncias, valores,_ bens mó
veis e imóveis que venha a receber de pessoas 
físicas e jurkllcas ou de organismos públicos 
e privados, nacionais, estrangeiros e interna
cionais; 
V- os recursos prOvenientes de tax<Js, mul

tas e indenfzações relativas a danos causados 
ao meio ambiente, berri como a reve_rsão de 
cauções de que trata o parágrafo único do 
art. !O; 

VI- rendimentos de qualquer natureza que 
venha a auferir com remuneração decorr~ute 
da apUcação do seu patrlmônio; 

VIl- outros r~ursos que, por sua natureza, 
possam ser destinados ao Fundo Único de 
Meio Ambiente do Distrito Federal. 

Art. 76. Os recursos fmanc_eiros do Fun
do Único de Meio Ambiente do Distrito Federal 
serão gerenciados pela seCretaria do Meio 
Ambiente, Qência e Tecnologia, sob a super
visão direta de seu titular. 

Art. 77. Os recursos financeiros -destina
dos ao Fundo Único de Meio Ambiente do 
Distrito Federal - Funam. serão aplicados 
exclusivamente em atividades de desenvolvi
mento científico, tecnológiéo, de apoio edito
rial e tecnológico, de educação ambie_ntçtl_~ 
em despesas de capital relativas à execução 
da política ambiental do Distrito Federal nos 
termos desta Lei. 

Parágrafo único. Bimestralmente deverão 
ser publicados no Diário Oficial do Governo 
do Distrito Federal, o quadro demonstrativo 
das origens e aplicações dos recursos do Fun
do Único do Meio Ambiente do Distrito Federal 
- Funam; especificados nos incisos do art. 
75 desta Lei. 

Art. 78. Os atas- previstos nesta Lei prati
cados pela Secretaria do Melo Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia no exercício do poder de 
policia, bem como as licenças e autorizações 
expedidades, implicarão em pagamento de ta
xas, que reverterão ao Fundo Unico de Meio 
Ambiente do Distrito Federal- Punam. 

Arl 79. A Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia cooi-denafá, em censo

. nância com as atribuições de outros órgãos 
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e entidades da AdminJstração local e Federal, 
um programa de gerenciamento de patrimó
nio genético visando preservar a sua diversi
dade e integridade e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulaç.!o de mate
rial genético. 

Art. 80 .. A utilização efetiva de serviços pú
blicos solicitada à Secretaria do Meio Ambien
te, Oência e Tecnologia, será remunerada 
através de_ preços públicos a serem fiXados 
anualmente por decreto, mediante proposta 
do seu titular. 

Parágrafo único. Os valores correspon
dentes aos preços de que trata este artigo se
rão re_colhidos à conta do Fundo Único de 
Meio Ambiente do Dtstrito Federal- Funam; 

Art. 81. É a Secretaria do Meio Ambiente, 
Qência e Tecnologia, autorizada a expedir nor
mas técnicas, aprovadas por seu titular, desti~ 
nadas a complementar esta Lei e seu reguJaw 
menta. 

Art. 82. _Esta Lei entra em Vigor na data 
de sua publicação e será regulamentada pelo 
Poder Executivo no prazo de cento e oitenta 
dias. 

Art. 83. _ Revogam~se as di-spÕsiçOes em 
contrário. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Cameiro) 
- Etn discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Sr. Presi~ 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carileiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. -

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem. Sem revisão do orador)
Sr. Presidente, tenho a lmpressão de que, na 
redação final, fui lnformado por peritos que 
participaram do preparo do do_cumento, que 
há um equívoco de linguagem, que deve ser 
corrigido agora, nesta oportunidade da reda
ção final. Oportunamente falarei com a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa acolherá a -solicitação de V. EX' 

Em votação a redação final. _ 
Os Sr~ senadores que a aprovam -queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redação ftnal, com o esclareci

mento do nobre Senador Jarbas Passarinho. 
O projeto vai à sanção do Sr. GovernadOr 

do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 34, de 1989, de iniciativa 
do Governo do Distrito Federal, que dis
põe sobre a reguJarlzação ou descons
tituiç:ão de parcelamentos urbanos im~ 
plaritados nÕ território do Distrito Federal, 
sob a forma de loteamentos ou condo
mínios, tendo PARECER. proferido em 
Plenário, da Comissão 

-do Distrito Federal, favoràvel ao pro
jeto, com três emendas que apresenta, 

e subemenda à Emenda n~ l, do Senador 
Pompeu de Sousa, apresentada perante 
a Comissão. 

A discussão da matéria foi encerrada em 
sessão anterior. 

Passa-se à votação do projeto_, sem prejuízo 
das emendas. (Pausa}. 

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

Aprovado. 
Em votaçã_o as três _emendas do Relator. 

-~OS Sis", Senãaores (Jue as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovadas 
Em votação a subemenda do Relator à 

emenda n"rwn oferecida perante a Comissão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redação ftnal. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

·PROJETO DE LEI DO DF 
No 34. DE !989 

-Dispõe ~obre a ~ularização ou des
constituição de_ parcelamentos urbanos 
implantados no território do Distn"to Fe
deral sob a forma de loteamentos ou 
condomíniOs. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 O Distrito Federal, obedecidas as 

exigências da Lei n9 6.766, de 19-12-79, notifi
cará os responsáveis pelos parcelamentos pa
ra fins urbanos, Implantados no território do 
Distrito Federal e constituídos sob a forma 
de loteamentos ou condomínios para que, no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, adotem 
as providências e executem as obras neces
sárias à respectiva regularização ou à descons
tituição do parcelamento. * to A notificação de _que trata este artigo 
será promovida pela Secretaria do Desenvol
vimento Urbano, na forma do que determina 
oart.49 da Lei n°6.766n9 e mediante anúncio 
publicado noDiário Oficiafdo Distrito Federal 
e em jornal de grande circulação, para conhe
cimento, tambéfn, -doS adquirentes das par
celas. 

Art. 29 Decorrido o prazo flxado na notifi
cação, o Distrito Federal, após pronundamen
to do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis - lbaffia, e 
da Companhia de Água e ESgoto de Brasilia 
- Caesb, quando o loteamento estiver em 
Áreas de Proteção Ambiental Federais, e em 
todos os casos, da Secretaria do Meio Ambien
te, Ciência-e Tecnologia---: Sel'11atec e do Insti
tuto Nacional de Reforma e Colonização Agrá
ria -Incra, fica autorizado a efetuar as obras 
necesSâlias à regularização ou à desconstí
tr..!ição do parcelamento. 

Art 3~ Nas desapropriações necessárias 
à regularização, o Distrito Federal efetuará o 
depósito em juízo em conta bloqueada e pode
rá, mediante autorização JtJdicial, proceder a 
compensação das despesas efetuadas com 
a regularização. 

Arl 49 Consideram-se responsáveis soli
dários pelo ressarcimento· das despesas de 
regularização o !ateador, o proprietário ®ter
reno e os adquirentes de lotes, na proporção 
da área de seus respectivos lotes e/ou frações 
ideais, tendo esses últimos o direito de regtes
so contra o loteador. 

Art. 5 9 Os lotes ou frações ideais não ven
didos ficarão, a requerimento do Distrito Fede
ral, bloqueados para suprir a área destinada 
a sistemas de circulação, implantação de equi
pamentõ~furbanos e comunitários, bem como 
a espaços livres de uso público, de que trata 
o inciso I do art 49 da Lei no 6. 766n9. . 

Art. 6~ As despesas efetuadas pelo Dis~ 
trito Federal, previstas nos arts. 4<~ e 59 da pJe_
sente lei, devidamente corrigidas, quando não 
reembolsadas no prazo de trinta dias, .serão 
inscritas na Dívida Ativa do Distrito F ~era! 
e cobradas judicialmente. 
-Art. 7~ Esta lei entra em vigor na d<t~ de 

sua publicaçao. 
Art a~ Revogam-se as disposiçõ~ _.em 

contrário. 

EMENDA No I 
Acrescente-se ao projeto novo art. 2", c_oQ1 

a seguinte redação: 

"Art. 2~ Consideram-se reqlt_i_~!tõs 
para a regularização, além dos mendo
nados no art. 1 ~. os seguintes: 
- 1-as áreas destinadas a sistem.,s de 
circulação, a implantação de _equipamen
to urbano e _comunitário, bem como os 
espaços livres de uso público, serao pro
porcionais à densidad-e de ocupação pre
vista para a gleba; 

11- os lotes terão área mínima de 
125m2 (cento e vinte e cinco metros qua~ 
drados) e frente mínima de Sm (cinco 
metros); 

lU- ao longo das águas correntes e 
dormentes e das faixas de domínio públi
co das rodovidas, ferrovias e dutqs, ~~iá 
obrigatória a reserva de uma fab@ non 
aedificandide 15m (quinze metros} ode ca-_ 
da lado; 

IV- os arruamentos deverão articular
se com as vias adjacentes oficiais, existen
tes ou projetadas e harmonizar-se com 
a topografia local. 

§ ]9 A percentagem de áreas públi
cas previstas no inciso I deste artigo não 
poderá ser inferior a 35% (trinta e~cinco 
por cento) da gleba, salvo nos parcela
mentos com periferias lindeiras a a_eiVi
dão de trânsito, vias públicas oficiais exis~ 
tentes ou projetadas, permitindo-lhes 
acesso, caso em que as áreas correspon
dentes a sua ~ensão serão con~ra
das, para efeito de percentagem, como 
se integrantes da gleba. 

§ 2~ Consideram-se comLinitário_s os 
êQtiipruneffi6spúblieos deedttcaç-ão.; 011--
tura, saúde,lazer e similares." 

EMENDAN•2 
Dê-se aO aft. 39 a seguinte redação: 

"Art. 39 Nas desapropriaçõe.$_ p,ar
ciais necessárias à regularização,-.O::.Qo-
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vemo do Distrito Federal realizará o depó
sito em juízo em conta bloqueada e pode
rá, mediante autorização judicial, efetuar 
a compensação das despesas promovi
das com a regularização." 

EMENDAN•3 

Dê-se ao art 49 a seguinte redação: 

"Art. 49 As despesas efetuadas pelo 
Governo do Distrito -~ederal. referentes 
às obras necessárias à regularização dos 
parcelamentos, serão ressarcidas me
diante pagamento de contribuição de 
melhoria, pelos adquirentes, na propor
ção da área de seus respectivos lotes e/ou 
frações ideais." 

SCIBEMENDA A EMEI'IDA N• 1 

Dê-se a seguinte redação aos artigos ]9 e 
2• 

"Art. ]9 O Governo do Distrito Fede
ral, ouvidos previamente, na forma do art 
53 da Lei 6.677 r79, o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - In
cra e a Secreta ri<'- do_ Meio Ambiente, 
Ciência e Te<:nologia- Sematec e, no 
que couber, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Renováveis -lba
ma e a Companhia de Água e Esgotos 
de BrasíJia -Caesb, procederá à regulari
zação dos parcelamentos para fins urba
nos, no território do Distrito Federal. 

Parágrafo único.- :Após definida a utili
zação legal dos ditos imóveis para fins 
de habitação ou equipamentos comuni
tários, o Governo do Distrito Federal f1x:ará 
prazo, de até 90 (noveilta) dias, para a 
regularização dos loteamentos e_ condo

, mínios, ou desconstituição dos mesmos, 
mediante edital de notificação publicado 
no Diário Oficial do Distrito Federal e 
em jornal de grande circulação, para co
nhecimento, também, dos adquirentes 
das parcelas." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem'4: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n9 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. I 4, para desincompatibílização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo. 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
-da COriJissãdTeinporBría, favorável 

ao prosseguimento da tramitação: da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Maurido Co~. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária de ontel)"', tendo a votação 
sido adiada por falta de quorum. 

Passa-se à votação da matéria. 
Em votação. 

O Sr._ João Menezes --Sr. Presidente, 
peço- a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Canle~o) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

OSR. JOÁO MENEZES (PFL- PA. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Pr.e~çlente, Srs. 
Senadores: apresentamos o presente projeto 
de emenda constitucional que, para a minha 
alegria, tem o número 1; é o primeiro projeto 
de emenda constitucional que o Senado da 
República está votando. Neste projeto preten
demos a1terar o§ 6Q do art. 14 da Constituição 
Federal, que diz: 

"Para _concqrrerem a _outros cargos, o 
Presidente da República, os GOvernado
res de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos devem renunciar aos respecti
vos mandatos até seis meses antes do 
pleito._" 

Apresentamos uma emenda redu_z_i_ndo esse 
prazo para três meses. 

Esse projeto corria nonTiaJmente, sem 
maior bulício, quando graças à presença do 
Senador Leite Ch<!ves, que com a sua palavra 
brilhante, com a sua colocação sempre opor
tuna, velo discutir essa matéria. S. Ex!' ao fez 
aPenas ·investido de uma idiossincrasia contra 
o cidadão Leónidas Pires Gonçalves. Tanto 
assim, que infciou falando na passagem da 
Batalha das Terrnópilas, em que foi derrotado 
pelo General Leónidas. 

Fez aqui S. EX!' esta comparação, parece-me 
que até um pouco infeliz, porque se esqueceu 
da traição qu_~ sofreu o General Leônldas, por
que ele foi daqueles que sofreram a traição 

. com Efiahes e conseguiram, então, depois de 
um longo tempo, derrotar os 300 soldados 
e as outras forças. 

Mas, o espirita do Senador Leite Chaves 
está obcecado por este assunto, tanto assim -
que fala nesse projeto de lei e repete, durante 
a discussão que fez nesta Casa, que se quer 
fazer alguma coisa para facilitar a candidatura 
dos Ministros de Estado, inclusive a do Sr. 
Le6nidas Pires Gonçalves. 

Nada disso existe, porque o General ou o 
cidad21o Le6nidas Pires Gonçalves, para se 
candidatar, não precisa de projeto de lei. Es~ 
queceu-se S. Exf que o§ 6° do art. 14 declara 
apenas que, para concorrer a outros cargos, 
apenas o Presidente da República, os Gover
nadores de Estado e dq Distrito Federal e os 
Prefeitos é que precisam de prazo para poder 
se candidatar. Os Ministros_ de Estado não têm 
esse prazo, não existe na Constituição. Não 
sei por que essa obsessão continuada do Se
nador Leite Chaves, pensando que tudo é feito 
para beneficiar uma ainda possível eleição do 
cidadão Leônidas Pire_s _Gonçalves. 

Portanto, o que quisemos, com este projeto 
de le~ foi acabar com esse tabu de que quem 
exerce uma função pública, qu~m_exerce um 
cargo de Governador, de Prefeito, de Vi ce-Go
vernador ou ·de Vice-Prefeito de ser marcado 
com a pecha de ladrào,. de querer usar os 
poderes para subverter _a ordem sociaL 

Verificamos que o Senador Leite Chaves 
tem essa preocupação, tanto que, no pronun
ciamento que fez, declara que tem experiência 
em ver governadores que se envolvem emo'
donalmente, vaidosafTlente, tanto a sós como 
em grupo, S. EX' declára essa experência pes
soal e nós somos contra isso, contra esse espí
rito que s_e está lançando à classe política e 
pretendemos tirar aos poucos esse epíteto. 
Não é possível que os homens públicos não 
possam se candidatar a outra função por exer~ 
cerern cargos _como de governador ou de pre
feito; e não podem porque dizem logo que 
estão usando o seu poder de influência, estão 
prOcuranâ:o destruir tudo, enquanto nos paí
ses civilizados como os Estados Unidos, Fran
ça e Inglaterra, não existe esse princípio ditato
rial que foi mantido, na nossa Constituição. 

Precisamos, na verdade, acabar' com isso 
tudo e mostrar que este é um País de pessoas 
capazes, sérias, em cOndições de administrá
_ h Não podemos ficar debaixo- dessa pecha 
constante de que toda eleição é feita sob o 
poder de influência dos governos. Está, aí, o 
Presidente José Samey que deixa correr esta 
eleição apenas com observador, até o pre
sente momento não teve nenhuma definição 
e se o quisesse usaria o poder de influência 
do Governo, usaria o poder de Influência do 
Presidente da República para defender este 
ou aquele candidato. 

Portanto, precisamos entrar nessa trilha, 
que é a verdadeira. 

O óninei1te Senador Leite Chaves precisa 
tifar da sua brilhante inteligência e da facul
dade que tem de falar e de expressar o pensa
mento, de que não se pode conseguir dar 
essa liberdade, porque ficamos sujeitos à frau
de, à influência, ao futuro, ao roubo, ficamos 
sujeitos a tudo aquilo que os governadores 
podem executar. 

Agora fizemos uma redução pequena, pela 
metade, para ver se apenas com essa desse 
homeOpática conseguimos retirar do espírito 
dos Srs. Legisladores essa idéia confusa e difu· 
sa qUe vem atrapéilhando, marcando e enla
meando toda a vida brasileira. 

Nestas condições, estarwnenda, Sr. Presi
dente, para ser votada, precisa ter presentes 
na Casa 45 Srs. Senadores e me parece_visível 
que não estão e, mais uma vez, certamente 
será acüada a votação desta matéria. 

(Durante o discurso do Sr Jo_ã_o Mene
zes, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. lran Saraiva I~ V/ce-Pre
sidente.) 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves para encamiilhar. 

OSR.LEITECHAVES(PMDB-PRPara 
encaminhcirf- Senhor. Presidente, Senhores 
Senadores, Na realidade, Pronunciei-me duas 
vezes ~bre o projeto do Senador João Me
nezes. 
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S. Ex' focaliza hoje um aspecto mais partiCu.
larizado da matéria, dizendo que, para que Mi
nistro seja candidato, não há necessidade de 
desincompatibilização, porque a. este posto a 
Constituição não se referiu. 

É preciso um esdaredmento que talvez es
cape à atenção muito arguta de S. Ex': é (fue 
a incompatibilidade do Ministro decorre de lei 
ordinária que continua a viger, a despeito de 
a Constituição não ter reiterado os seus ter
mos. 

Disse eu, e S. Ex' voltou a insistir na minha 
posição, que o projeto estava sendo denomi
nado "Projeto Termópilas"; todos sabem que 
eu disse aquilo como mera brincadeira, pQr
que na Hist6ria._ o General Leónidas tomou-se 
célebre e imortal em razão de ter sido integér
rimo defensor daquela trincheira grega. 

Sr. Presidente, eu disse também que aqui, 
no Congresso Nacional, dJficilmente três coi
sas serão aprovadas, porque repugnam ao 
sentimento do povo: é a reeleição de cargo 
executivo, o jogo e a pena de morte. Isso choca 
a consciência nacional. Náo quero dizer que 
o homem público, para ser reeleito, tenha qu~ 
usar o dinheiro público, mas, Sr. Presidet1te,
a influência dos cargos do ExecutiVO é terrivel 
e é por isso que na nossa e em outras legisla
ções a reeleição não é permitida. Disse eu 
até que podemoS separar um homem de mui
tas coisas na vida podemos separar da esposa, 
dos filhos, até da pátria, mas do seu interesse 
jamais se consegue separar um homem. Se
para-se o homem até do seu deus e da sua 
crença, mas dos seus interesses é muito difícil, 
sobretudo quando o interesse interfere com 
a vaidade decorrente de wn desejo ou de uma 
ansiedade de reiteração do posto. Porque, se 
a pessoa perde a eleição, quando a ela está 
concorrendo em reeleição, considera-se julga
do, há uma espécie de julgamento se essa 
pessoa não é reeleita para o posto, há o pres
suposto de que não se houve bem no primeiro 
mandato. Daí a preocupação de que todos 
os esforços devam ser usados para que essa 
capitis dimfnutl·o de inconsciência não seja 
comprovada em razão de uma eleição frus
trada. 

O meu Partido, Sr. Presiden-te, também tem 
posição contrária à emenda do Senador João 
Menezes. Quando ele diz que nos Estados Uni
dos há reeleição, S. EX' tem que levar em 
consideração que lá a realidade é outra; aqui 
é um Pais de concentração excepcional do 
Poder e, sobretudo, do poder económico. O 
poder aqui tem outro sentido, as diferenças 
aqui são enormes, de tal sorte que o poder 
político tem uina semelhança com o poder 
económico~ E como fomos um Pais de tradi
ção de reinado, há o pressuposto de que quem 
está em cima, no mando da coisa pública 
executiva, deva ter realmente um poder ilimita
do._ Tanto é que o Presidente José Samey, 
porque é Presidente da República, é censu
rado exatamente por não ser um homem usurH 
pador, por não ser um dttador. 

Sr. PreSidente, não querendo alongarHme, 
reitero a minha posição e da nossa Bancada. 
N6s não poderemos aceitar um projeto des
ses, sobretudo depois que saimos de uma 

Coristituinte, onde se estabeleceu o prazo de 
seis meses para desincompatlbilização, e a 
Constituição, pela primeira vez, Vai ser posta 
em prática em eleições a níveis de Governa
dor, de sucessão de Governador e de Presi
dente da República. Veja V. ~o contra-senso 
da emenda. Aprovássemos a emenda, o próH 
prío Presidente da República podia desincom
patibilizar-se com três meses para disputar um 
cargo, por exemplo, de Senador. 
o-Então, Sr. Presidente, reiteramos a nossa 
posição contrária à aprovação do projeto. 

-o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Vo
tação da Proposta de Emenda à ConstituiÇão 
em ·pnme~ra tumo. 

Na forma regimental, a votação será no-
minal. 

Como vota o Uder do PDS? (Pausa) 
Cotno Vota o Uder do PMDB? 

O Sr. Ronan Tito (PMDB - MG) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Como vota o Uder do PFL? 

O Sr. Edlson Lobão (PFL -MA) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
COmo vota o Uder do PSDB? -

O Sr. Pompeu de Sousa (PSDB - DF) 
-Não. 

O SR. PRESIDENTE. (Iram Saraiva) -
CoffiO vota .O Uaer do PTB? 

O Sr. Carlos Alberto (PTB- RN)- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Como vota o Uder do PDT? (Pausa) 

Como vota o Líder do PDC? 

O Sr. Carlos Patrocínio (POC.:.... TO)
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
COmo V9ta o I..,rder dq PDT? (Pausa) 

Como vota o Líder do PDS? (Pausa) 
Como vota o üder do PSB? (Pausa) 
Os Srs. senadores já podem votar. (Pausa) 
Todos os Srs. Senadores Já votaram. (Pau-

sa) 

(Procede-se. à votação) 

VOTAM 'SIM" OS SRS. SEJYADoRES: 

Afonso Sancho 
Antonio Luiz Maya 

---Carlos Patrocínio 
Edison Lobao 
JoãOX:aJrnon 
João Menezes 
Marcondes Gadelha 
Rachid Saldanha Derzi 

VOTAM ''fYÃo·· OS SRS. SEJYADOI/ES:

Carlos Alberto 
Dirceu Carneiro 
Jorge Bornhausen 
José Agripino 
-José Fogaça 
Jutahy Magalhães 
Leite Chaves 

Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Mário Maia 
Mauro Benevides 
Nabor Júnior 
Nelson Wedekin 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Trto 

-Silvio Name 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Vo-
taram Sim 8 Srs. Senadór"es; e, Não, 18. 

Não houve abstenção. 
Total: 26 votos. 
Não houve quorum. 
Vou suspender a sessão por alguns minu

tos. Logo após, repetiremos a votação. 
Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 14 minutos, 
a sessão é reaberta às 17 horas e 16 mi
nut~.) 

O SR. PRESIDENIE (Iram Saraiva)- Es
tá reaberta a sessão. 

A Presidênciã verifica a flagrante falta de 
quorum, motivo pelo qual fica adiada a vota
ção da matéria para a sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 6: -

Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 
1984 (n9 235n9, na: casa de origem), 
que acrescenta § 29 ao art. 11 da Lei n9 

5.889, de 8 de jLii1ho de 1973, que estatui 
normas regulad.~ras do trabalho rural. 

A Piesidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, conforme o Parecer · 
n~> 58. de 1989, âa COmtssao de COnstituição, 
Justiça e Cidadania, declare~ prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 1984. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 7: 

Projeto de Lei do Senado n~ 34, de 
1987, de autoria do Senador Jamil Had .. 

-dad, que dispõe sobre a data do paga~ 
mente de salários aos empregados regi
dos pela Consolidação das Leis do Tra .. 
balho. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a~ do Regimento Intemo,_e conforme o Parecer 
n<:> 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiç~ e_ ddadania, declara prejUdicado o 
Projeto de Lei do Senado no:> 34, de_1987. (Pau
sa.) 

Não havendo objeçáo do Plenário, a matéria 
vai. ao arquivO. 

O Sr._Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Tem V. EX' a palavra. 
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O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, gostaria de ter uma melhor explicação 
da Mesa, porque este projeto, de autoria do 
nobre Senador Jamil Haddad, é da maior im
portância, principalmente levando-se em con
ta que estamos convivendo com uma inflação 
de quase 30%, e S. Ex' quer diminuir o Wmpo 
para o pagamento dos trabalhadores. 

Conversando c:om o Sen~.d_or Jamil fiad- _ 
dad, achamos que no primeiro dta do mês 
subseqüente é quase impossível esse paga
mento, porque, para se elaborar a folha, verifi
car os faltosos e as horas extra, o tempo seria 
praticamente impossível. Entende o Senador 
Jamil Haddad, e entendo eu também, neste 
momento seria bom que arranjássemos um 
meio termo para proteger o trabalhador, vez 
que cinco dias de inflação no recebimento 
do trabalhador o penalizam muito, e cinco 
dias, no nosso entendimento, é tempo mais 
do que suficiente para se elaborar a folha com 
as horas extras e.._com as fa_ltas possíveis. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Emirieli.te Senador Ronan Tito, infelizmente 
a Mesa não tem como tornar outro procedi
mento, porque nos baseamos no Parecer n~ 
58, de !989; da Comissão de _Constituição, 
Justiça e Cidadania. _ 

Portanto, o projeto já foi ao arquivo. 

O SR. RONAN TITO- A Comissão diz 
que é inconstitucional ou injurídica? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência vai encaminhar o parecer a V. EX" 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 8: 

Projeto de Resolução n9 186, de 1988, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que 
dá nova redação aos arts. 3~ e 62, çfo 
regimento Interno do Senado Federal. 

A Presidência, nos tennos do arl334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
f19147, de 1989,da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania, de<::lara prejudicado o 
Projeto de Resolução no 186, de 1988. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Ir_;, Saraiva)-Es
gotada a matéria constante da_Ord~m do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação dos Requeri
mentos dençs451 a457, lidos no Expediente, 
que dependem de instrução da Comfssão de 
Relações Exteriàres e Defesa Nacional._ 

Solkito ao nobre Senaçlg~ Mauro Beoevides 
profira o parecet sob~:e cada um dos. requeri-
mentos citados. _ _ ___ ~ 

Com a palavra-o nobre Senador Mauro Be
nevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - (PMDB 
- CE Para-.;.emitir parecer. Setn revisão do 
orador.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores, o 
Requerimento no 451 que V. Ex" agora sub
mete à apreciação do Plenário, é firmado pelo 
;:.~nador João Menezes e fundamenta-se, co-

mo os demais, nos arts. 55, item m, da Consti
_ty_iç_ão. e _1_.), § to, do Regimento Interno do 
Senado Federal. É autorização para que se 
ausente do País, _a _fim de cumprir missão no 
exterior t integrando uma repre.sentação inter
partidária. 
_. D~ i_gual forma, os Senadores Marcondes 
Gadelha, Leite Chaves, Ruy Bacelar, Rachid 
Salçl~nha Derzi,_Ecllso'n Lobão e Humberto Lu
cena, que, ao lado da Representação da Câ
mara Federal, os referidos senadores deverão 
representar o País em congresso internacio
nal. 

Como a matéria, Sr. Presidente, está devida
mente fundam~ntada, tanto no que dispõe a 
Constituição c;omo a letra expressa do Regi· 
menta Intemo,_ o nosso parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
votação da matéria fica adiada para a próxima 
sessão, devido à falta de quorum. 

VoJta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mar

condes Gadelha, corho Líder. 

O SR- MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso, sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, nobres Srs, Senadores, a Casa toda co
nhece o meu Comportamento e sabe que sou 
incapaz de, deliberadamente, ofender um Co
lega, injuriá-lo ou destratá-lo, qualquer que se
ja a forma. Se presto os esclarectmentos, neste 
momento, a respeito de obseivaçõés aqui tra
zidas pelo nobre Senador José Agripino, quan
to a _um apart,e meu ao Senador Dirceu Car
neiro na semana pãssada, isso se deve tão-so
mente a um_a preocupação que tenho com 
um sentimento que-s. Ex~> deixou transparecer, 
de_ descrença, no apreço pessoal que lhe te
nho, no respeito, na admiração e no afeto. 
D~-se m\l@.Jil_ais a esta preocuj)açâo do 
que com qualquer outra decorrência dá.quele 
aparte pronunciado no ermo de uma sessão 
matinal. 

Sr. Presldeii.te, no mais, entendo que tudo 
está bem se acaba bem. Ao final do meu dis

-curso, ver-se-á, cr~io, que esse episódio termi
nará da forma mais elegante possível, não ca
bendO manifestações apressadas de desagra
vo ou de SOlidariedade, porque, efetivamente, 
agravo não holNe. 

Sr. Presidente, como o problema da ofensa 
muitas vezes depende da interpretação de 
quem se sente ofendido do que- dos conceitos 
emitidos ou proferidos, é que venho trazeres
tas explicações, e as faço de público, porque 
as observaçõ_es do S_enacfor J.osé Agripino 
também foram trazidas a público nesta Casa. 

Vamos-aos fatos. Quero ater-me majs aos 
fato-s .do que ao problema de adjetivações. · 

Aparteei o nobre Senador Oirçeu Carneiro 
a propósito de eventos oCQrrido_sna Çomissão 
Parlamentar de Inquérito para apurar atas de 
co(rupção em que se envolvia o nobre Sena
do( José Agripino, que se sentiu ofendido e 
inj~dado, com base em ttês elementos princi
pais, segundo pude depreender do seu dis
cursg; __ -

Primeiro. que não teria havido qua]quer ex
plicação_ou satisfação do meu gesto em subs
tituí-lo na Comissão Parlamentar de Inquérito 
referida; segundo, _que eu teria afinnado não 
o haver indicado para a Coniissão Parlamentar 
de Inquérito sobre os alimentos; e terceiro, 
que eu o teria, de alguma forma, tratado de 
maneira descortês, como um trêfega, ou pes
soa dada a veleidades, ou um inconsciente, 
que daria um voto sem conheclmento de cau
sa. 

Sr. Presidente, gostaria de começar pelO la~ 
do mais fácil destas questões. As duas primei
ras sobre as explicações, as razões por que 
substituí o Senador José Ag_ripino na Comis
são Parlamentarde Inquérito sobre a corrup~ 
ção. - -

Devo dizer, Sr. Presidente, que não o subs
tituí por absenteísmo de ~S.- Ex.', por desídia 
de S. Ex', por desc_aso; muito pelo contrário, 
S. Ex" sempre foi multo_ assíduO, sempre foi 
muito presente a _todos os acontecimentos. 
Ta-mbém não o substituí por qua1quer razão 
da qual possa_ me arrepender ou que possa 
ser entendido como um gesto mais subal
terno. 

Trago aqui, Sr. Presidente, a ata da sessão 
em que oc:orreu a substituição e está lá o escla
recimento que o Senador José Agripino pediu. 
~O ~jªreciOJ_ento foi feito em público, por

que S. Ex:t- tomou pública a carta que: me en
viou. Antes que eu pudess_e fazer qualquer re
ferência a essa carta, já na abertura da sessão, 
o Presidente José lgnácio Ferreira, diz: 

"A Presidência recebeu expediente do 
eminente Senador JOsé Ag_ripino, dirigido 
ao eminente Senador Marcondes Gade· 
lha em data de 25 de novembro de 1988. 

Solicito ao Sr. 5ec'ietaiio da ComiSsão 
que proceda à Je[tura de tal expediente." 

Então, .0. Sr. Secretário fez a le1tura, em pú
blico, da carta do nobre s~nac;lor José Agri
pino. 

~-evidente, Sr. Presidente, _que a minha res
pÓsta teria que ser precípuamente uma reS: 
posta pública, sem prejuízo de que posterior
mente viesse aJbe dar satisfações ou explica
ções pessoais. tomo .a __ çprnunic_ação da <:éP'ta 
foi pública, a minha explicação tinha que ser 
dada em público e não há nenhum meio pos
sível de _que o Senado.r José Agripino dela 
não tomasse conhecimento, porque estava to
da -_a imprensa presente; era talvez a sessão 
mais importante, porque cuidava da leitura do 
parecer do Relator, e a matéria constou em 
ata, oonfonne V. Éx"- há de ver: - -· 

"Senador Marcondes Gadelha - está 
aqui - Peço a palavra para os esclareci
meli.tos que o Senador Jo:sé Agripino soli
i:::ita, mas antes eu indagaria a V. ~_se 
recebeu um oficio, de minha parte, pro
movendo a substituição do Senador Edi
son Lobão pelo Senador Odacii' Soares 
na suplência dessa ComiSsão." 

Vê-se que não fo~ logo, em princípio, uma 
atitude isolada em relação ao Senador José 
Agripino, que também, na ocasião, 9 Senador 
Edisc;m Lobão foi st,tbstitl.lído. 



Agosto de 1989 DIÁRlO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção 11) Quinta-feira 31 4435 

Entretanto, vamos ao que interesa, Sr. Presi
dente, que são as explicações por que eu subs~ 
titui o Senador José Agripino. 

Inicialmente, faço uma referência. As refe~ 
rêndas elogiosas que tenho feito ao Senador 
José Agripino não são coisas de circunstân~ 
cias, não se referem a este momento. Desde 
a constituição da CPJ abro o meu discurso 
dizendo que "gostaria, antes de mais nada, 
de consignar publicamente a minha admira· 
ção pessoal, tributar, clara e inequivocamente, 
o preito da minha amizade, ... ". O Senador deve 
ter deduzido que não há, neste gesto, nenhu~ 
ma atitude de desconsideração pessoal, que 
em nada se reporta ao comportamento do 
nobre Senador que nesta Casa tem-se dado 
com plena exação, com dedicação, com zelo 
etc 

Neste ponto, Si-. Presidente, peço a atençllo 
da Casa para as razões por que substitui o 
Senador José Agripino: 

"A substituição ocorreu devido a que, 
na ausência do Senador José Agrlpino" 
- isso é o que consta da ata - "que 
estava em campanha eleitoral no Rio 
Grande do Norte, o Senador Aiexa!J.dre 
Costa ter pedido vistas do processo." 

O Senador Alexandre Costa era o Suplente, -
na Comissão, o senador José Agripino se en
contrava, momentaneamente, circunstancial
mente, numa reunião, em dada reunião, no 
Rio Grande do Norte. O Senador Alexandre 
COsta assumiu e pediu vistas do processo. 

Parece óbvio, parece evidente que, se eu 
não tivesse pedido ou promovido a substi
tuição do Senador José Agripino, o pedido 
de vistas cairia automaticamente c:Om a reirlte
gração do Senador José Agripino, porque o 
pedido de vistas é pessOãL -- -

Ora, caindo o pedido de vistas, entendo eu, 
cairia também o direito do contraditório, o 
exercício da defesa, que é parte fundamental 
em qualquer processo e apuração da verdade. 

Eu s6 conheço tese com antítese. Toda a 
minha formação, no que diz respeito à Antolo
gia, Sr. Presidente, é de natureza dialética. Eu 
só entendo validade para urna formulação 
quando esta é cotejada com o seu contrário 
e dessa maneira apurarmos a verdade. 

Então. Sr. Presidente, foi um expediente me
ramente processual, havia um pedido de vistas 
do Senador Alexandre Costa, que era rigorosa
mente peSsoal. Se eu reintegrasse o Senador 
José Agripino, aquele pedido de vistas cairia 
automaticamente, porque o pedido de vistas 
é pessoal. 

De modo que, Sr. Presidente não há rússo 
nenhuma ofensa, não há nisso nenhum des· 
douro. 

O Sr. José Agripfno - Senador Marcon
des Gadelha, permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. José Agriplno -Inicialmente. agra
deço a V. Ext a gentileza de vir de público 
prestar os esclarecimentos, que eu até aguar
dava. Como V. Ex" acabou de testemunhar, 
aos trabalhos da CPI da Corrupção procurei 

ser o mais assidUo possível e procurei, sem 
paixões, ater-me às questões que eram investi
gadas a cada reunião, porque a CPI, que, no 
meu entender, foi um dos trabaJhos mais sé
rios já feitos por integrantes desta Casa. no 
sentido de limpar o serviço público nacional, 
merecia, de minha parte, esta atenção. Como 
V. Ex' acabou de citar, encontrava-me, cir
cunstancialmente, no meu Estado, fazendo 
campanha eleitoral, e estava articulado com 
o Presidente, o Vice-Presidente e o Relator da 
CPI, sobre o andamento da preparação do 
relatório fmal, estava informado da data em 
que iria ser apreciado e votado, e, mais do 
que isso, estava, suficientemente informado do 
seu teor, até porque, como informou aqui o 
Senador Carlos Chiarelli, fui parte integrante 
na elaboração desse Relatório. Estranhei, evi
dentemente, a notícia que recebi no meu Esta
do, da minha destlhliçào, por informação- que 
havia chegado ao meu Gabinete, sem que lá 
tivesse chegado algum expediente que oficiali
zasse esse fato. Estranhei, até pelas relações 
de amizade que nos unem, não tivesse havido 
um cantata pessoal entre mim e V. Ex'-, de 
comunicação, de esclarecimento ou de sim
ples informação. Movido, evidentemente, pela 
surpresa e pelo desencanto de não poder votar 
o Relatório no qual trabalhara durante 1 O me
ses, dirigi à Presidência da CPI uma carta -
e dela fiz comunicação sobre seu teor-, em 
que pedia a V. Ex- exp1kações e, para que 
não pairasse qualquer dúvida sobre a minha 
intenção de voto, disse que votaria no Relatório 
que já era do meu conhecimento prévio. 

O teor do Relatório era integralmente do 
meu conhecimento prévio. Se não me falha 
a memória, a votação do Relatório ocorreu 
no dia 30 de novembro. Naquela oportunidade 
preparou-se a ata, à que V. Ex' se refere, com 
as explicações que foram prestadas verbal~ 
mente e transcritas. das quais estou tomando 
conhecimento oficial apenas agora, porque no 
dia 1 "~de: dezembro ---"creio que no dia seguin
te à votação- - recebi de V. Ex' o telex que 
relembro: 

·~senador José Agripino 
Senado Federal 
Brasília 
Reportando-me correspondência, que 

me foi dirigida pelo ilustre Senador, infor
mo V. EX' que o procurarei pessoalmente, 
munido documentos pertinentes, fim 
prestar-lhe esclarecimentos que requeM 
reu. 

Atedosamente. (a) Senador Marcon
des Gadelha." 

Lamentavelmente, esse encontro nunca 
ocomu; as informações e esclarecimentos 
nunca--ocorreram, e eStão óCóriendo agora. 
Para mim, é muito importante, nobre Senador, 
que tais esclarecimentos ocorram, porque na 
vida parlamentar das pessoas ficam ou podem 
ficar circunstancialmente alguns questiona
mentos. No meu Estado, onde os adversários 
são vidrentos, não é difícil ocorra nas suas 
consciêncías a questão, a pergunta: será que 
ele pediu por medo ou por alguma outra razão 
para deixar a CPI? Isto, Senador Marcandes 

Gadelha, foi questionado de público no meu 
Estado~ Aguardei, durante muito tempo, esse 
encontro. segundo telex que V. Ext me reme
teu, para que esses documentos me fossem 
entregues, Parã que eu Pudesse ficar muni
ciado, a fim de que, diante de eventuais acusa
ções desse teor, estivesse instrumentado para 
rebater à altura, porque quem tem honra tem 
que defendê-la Nunca mais havia falado sobre 
este assunto e fui swpreendido, em um discur
so de V. Ex!', em um aparte ao Senador Dirceu 
Carneiro, sobre a questão em pauta. Evidente
mente, diante das questões anteriores, precisei 
manifestar-me, para, reabrindo esta questão, 
ensejar a oportunidade, que me é dada agora, 
de receber os esclarecimentos que temto 
aguardei. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Em 
complemento ao que estava falando, mostra
rei a seqüência do texto, das explicações, onde 
se vê, também, por que não dei explicações 
pessoais a V. EJc!' na ocasião, nobre Senador. 
Está aqui' um texto do qual V. Ext--poderia 
extrair tantas cópias quisesse, se porventura 
sofresse alguma acusação dess~_ natureza, 
que tenho absoluta certeza de que, pela ima
gem que V. Ex' goza, nunguém jamais ousaria 
suscitar. Em todo caso, está lá. 

De modo que não tenho nada do que me 
penitenciar nesse gesto. A informação ou a 
comunicação que o Senador desejaria como 
wn gesto de cortesia, ele a teria e terá também 
informalmente. Teria informalmente, de mi
nha parte, se me tivesse sido possível encon
trá-lo, no momento em que fiz essa substi
tuição. Mas S. Ex', sabemos, estava envolvido 
numa campanha durfssima pelo interior do 
Rio Grande do Norte, e estava virtualmente 
inalcançável naquele momento. Todos nós es
távamos envolvidos em campanha eleitoral. 
E esse ato tinha que ser praticado sob o risco 
de caducidade, ou de inoportunidade, ou de 
se perder a chance de manter o voto em sepa
rado do nobre Senador AJexandre Costa. De 
modo que eu não tinha como prestar aquele 
eSclarecimento pessoal que V. Ex' merecia, 
porque não era possível encontrá-lo, e _eu tinha 
que praticar o ato a curtíssimo prazo, sob pena 
ele _caducidade, ou de inoportunidade, ou de 
se perder a chance de o Senador Alexandre 
Costa produzir o votO"em separado. 

Entendi que, estando tudo isso escrito, do
cwnentado, visto por todos. seria um elemen
to de esclarecimento e de explicações sobre 
o gesto, do qual o Senador poderá utilizar, 
se houver necessidade ou conveniência. 

Não estou seguro. mas creio até que, pes
soalmente e informalmente, cheguei a con
versar com S. Ex'- sobre esse assunto, a poste
n"ori, dizendo que iria remeter cópia dessa do
cumentação da Comissão Parlamentar de In
quérito, onde está a fonte mais fidedigna, mais 
original e mais pura, porque produzida no mo
mento mesmo em que estava praticando o 
ato da sua substituição. 

Sr. Presidente, esta é a parte mais fácil da 
questão, quer dizer, mostrar que as explica
ções aconteceram, estão registradas nos 

-· Anais e são muito mais extensas. Não me vou 
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a1ongar, porque não quero cansar a Casa, mas 
há, pelo menos 14 !audas a respeito da carta 
do nobre Senador José Agripino, onde damos 
essa explicação, com todas _as m_inúcias, e 
mostrando sempre que não há, neste gesto, 
nenhuma atitude pessoal. nenhuma deslustre 
à sua personalidade o_u ao seu c_omportamen
to. 

A seguir, o Senadoi' reclama, porque eu afir
mei que não o designei para integrar a Comis
são Parlamentar de Inquérito dos Alimentos, 
e apresenta uma prova, apresenta o próprio 
texto do documento que_ encaminhei ao Sena
dor Nelson Carneiro fazendo a designação de 
S. Ex< ~ 

Não precisava, Sr. Presidente, porque, se 
o nobre Senador se_ desse ao trabalho de ler 
um pouco mais o aparte_que eu havia dado 
ao Senador Dirceu Carrieíro, veria qUe-eu me 
estava referindo à Comissão Parlamentar de 
[nquértto sobre a Corrupção não sobre a essa 
CP! dos AUmentos. Talvez eu não es_tivesse 
atento ao discurso, ao ponto exato em que 
o nobre Senador Dirceu Carneiro fazia refe~ 
rêncla a esses fatos, e eu pensava ainda que 
S.~ se estava reportando à Comissão Parla· 
mentar de inquérito sobre a Corrupção. 

É muito fácil verificar Isto, porque eu faÇo; 
logo em seguida, menção ao voto do nobre 
Senador Alexandre Costa, numa clara indica
ção de que a minha atenção estava voltada 
ainda para a Comissão Parlamentar de Inqué
rito sobre a Corrupção. 

Também não há nisso nenhum ponto de 
confronto, nãõ há ilenhum ponto de conflito, 
não há nenhuma pedra de escândalo. Sim
plesmente, eu me estava referindo à Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a Corrupção. 

O fato de eu ter indicado o Senador José 
Agrtpino para a Comissão Parlamentar d_e ln· 
quérfto sobre os Alimentos, que é um fato 
deste ano, é um elemento que até reforça o 
que estou afirmando mostrando que daquele 
episódio na Comissão Parlamentar de Inqué
rito sobre a Corrupção não sobrou, não restou, 
não ficou qualquer seqüela. 

Sr. Presidente, se indiquei S. Ex'- para essa 
nova CPI, eu estava exatamente demonstran
do a confiança na inteireza do seu caráter, 
na sua integridade. Nada tenho, absolutamen· 
te, de que me arrepender por haver felto a 
designação do nobre Senador José Agripino 
para essa Comissão, como o fiz também para 
outras Comissões, para outros afazeres, para 
Comissões Mistas do CongressO Nacional, e 
para inúmeras outras atividades onde S. Ex' 
se tem havido com exemplar descortino. 

Também, neSta parte, nãO vejo quãlquer ra
zão para tempestade em copo d'água. 

Talvez o ponto mais delicado da questão 
seja a interpretação que S. Exi deu, de que 
eu o estaria chamando de trêfega, de incons-
ciente ou de coisa que o valha. 

Procurei, Sr. Presidente ler atentamente o 
meu aparte e não encontrei, qualquer desses 
adjetivos, e nada semelhante, e nada parecido. 
A única coisa que, por uma inferêilcia, por 
uma ilação muito oblíqu~ muito indireta, mui· 
to arrevesada, poderia S. ~ pensar que eu 
estava insinuando acusações dessa natureza, 

fol quando eu disse que S. Ex', nem por ser 
do PFL, estava isento do fogo das paixões. 

Sr. Presidente; não vejo nisto qualquer 
agressão. Quem, neste País, qual o ser huma
no que está infenso. refratário a paixões. que 
são cir~unstânciais, que são momentâneas? 
E o que há de_agressão, e o que há de assaque 
contra a consciência política, a responsabi
lidade padamentar ou a dignidade do nobre 
Senador José Agripino? 

-Não disse que S. E.xl'- não lera o parecer. 
Também não está dito isso, Sr. Presidente. 
Disse apenas que S. Ex' antecipou o seu voto 
"antes de o parecer ser apresentado em plená
rio", antes de ser lido. Acredito que S. Exi' 
tivesse conhecimento do parecer. O que recla
mei era que faltava uma parte complementar 
na formação de juízo para todos nós, que era 
a leitura do voto em separado do nobre Sena
dor Alexandre Costa, ou de que quem quer 
que fizesse _o contraditório, se, porventura, fos
se possível o exercido do t:::mrtraditório naque-
le momento. 

Não vejo, portanto, Sr. Presidente, -nada que 
passa magoar o nobre S.enador, que, até por 
sinal, hoje, na Coinissão Parlamentar de In
quérito, teve um comportamento absoluta
mente dentro de todos os referenciais que me
lhor se pode esperar em termos de isenção, 
quando lá afirmou, alto e bom som, que é 
adv_ersário do Governo, que é _adversário de 
todas as pessoas que estavam indicadas na· 
quela Comissão Parlamentar de Inquérito, que 
não tem sequer conhecimento pessoal com 
muitas daquelas pessoas. No entanto, votava 
contrariamente ao indiciamento de pessoas; 
votava com o parecer do nobre Senador Na
bar Júnior, porque entendia que a Comissã._o_ 
nllo poderia, precipitadamente, indicar pes
soas, propor apenações, com risco_ de causar 
danos sério á imagem de quem quer que seja, 
danos, muitaS vezes irreparáveis. 

Sr. Presidente, estes esclarecimentos eu 
precisava fater, muito mais pela preocupação 
--insisto - que tinha com a interpretação 
do nobre Senador José Agripino, do que por 
eu ter que me penitenciar por algum erro, 
por algum deslize, por algum comportamento 
menos parlamentar, menos ético, menos regi
menta], m,enQs legal, menos jurídico, menos 
democrático, men9s_c9nstitut:;ion~,_que eu ti
veSS~~· pOrventura, coffietido. 

O Sr. José Agrlplno - Permite Y. Elo 
mais um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA--'Pois 
não. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Nobre Sena
dor_Marcondes Gadelha, fui Prefeito da Capital 
do meu Estado e Governador. Durante 8 anos, 
integrante do Poder Executivo do Rio Grande 
do, Norte, sempre fui tido, no meu Estado, 
comO moderado, nunca como um passional. 
Sempre comO moderado, que procurava pau~ 
tar sua ação pela via da ponderação, da mede.. 
ração e _do equilíbrio. Como, aliás, tenho pro
curado desempenhar papel semelhante no 
exercido do maridato do Senado. O que me 
fez principalmente pronunciar aquele discurso 

no início da semana foi_o trecbo_das ponde-
rações de V. EX', quando se referiu, a mínha 
atuação na CPI da Corrupção. V. EX' diz: 

"Mas na CP! da Corrupção" -V. ~ 
referia-se ao Senador D.irç:eu Carneiro -
"na CP! da Corrupção ~ pata V. Ex' ver 
a que nlvel chega o grau de passiona
lisrrio das coisas-, o nobre Senador Jo
sé Agripino - tenho a carta de S. ~ 

·-mandou uma carta, dizendo que apro
vava o parecer do nobre Relator CarlQS 
Chiarelli, antes de o parecer ter sido apre
sentado, qualquer que fosse aqUele pare
cer; quer dizer, é uma situação realmente 
vexatória." 

Para quem tem procurado pautar sua vida 
pública na trilha da moderação, da ponde
ração e do equilíbrio, evidentemente que isso 
é um agravo, e precisava manifestar-me. Na 
verdade, estaria passando por uma situação 
vexatória, estaria passando por um passional, 
se não manifestasse e estivesse, recebendo 
- o que agradeço - a- explicação de V. Ex' 
e a correta interpretação, quando estamos am
bos no Plenário, V. Ex'- falando e eu tendo 
ó direitO do aparte. Se V. EX, corri as Suas 
colocações, não me considera um passional, 
não considera que as minhas atitudes na CPI 
da Corrupção se constituem em atitudes vexa
tórias, estou absolutamente satisfeito, não há 
nenhuma mácula no nosso relacionamento, 
fique_disto certo V. Ex', e para mim seria assun
to-encerrado, 

O SR. MARCONDES GADELHA- No
bre Senador , o texto não contém nenhum 
agravo a V. EX' Em pameiro lugar, vamos ex
duir essa expressão "situação realmente vexa
tória", porque a situação vexatória não se refe
re especificamente a V. Ex' Sítu-açâo vexatória 
é a situação em que se encontrava o Líder 
naquele momento, diante da carta recebida 
de V. Elo 

Q que me preocupa, o que me inc-omoda 
é esSa questao da referêilcia ao passionafismo. 
V. Ex' vai ver, mais abaixo, que digo que "por 
aí vê V. EX' como, mesmo sendo do PFL, as 
pesSoas não _estão [serÍtas de paixão". 

O passfonaltsmo é um éstado permanente; 
quer dizer, um indivíduo permanentemente 
~xaltado, permanentemente açoitado pelas 
suas emoções e sem condição de raciocinar 
adequadamente, com isenção ou corretamen
te rlt!ntro as regras da civilidade. 
~ evidente, Sr. Presidente, que não é este 

_ o__.c_omportamento do Senador José Agripino. 
O Senador José Agripino não é um passional 
e a frase_ final deste meu aparte diz tudo -
e ai nãO sou eu que vou filie r aqui uma análise -
da personalidade do Senador José Agripino, 
como não tenho direito de julgar quem quer 
que seja. Afrrmo qué nenhuma pessoa, a não 
ser:_que fora dos padrões de mais. freqUência 
da normalidade, seja isenta às paixões. 

Uma coisa, Sr. Presidente, é o indivíduo ter 
momentos de paixão, ter momentoS de ardor. 
Eu próprio, por diversas vezes, reconheço, te
nho assumido, quase semp-re, em defesa de 
pessoas ou de causa, atitudes passionais, mui-
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to menos para agredir do que para defender. 
o-fato -é que, às vezes, a emoção nos atinge, 
e como qualquer ser humano estamos sujei
tos a este sentimento. E eu diria, Sr. Presidente, 
que considero que o nobre Senador José Agri
pino não é um passional, como nenhum Cole
ga meu o é. 

Sr. Presidente, da mesma forma, como eu 
não tenho o Senador José Agripino, nem ne
nhum s_er humano como isento de paixões, 
como refratário a paixões, ou infenso a mo
mentos de paixão, esta posição não posso 
retirar, sobretudo de querer nivelar o gênero 
humano a uma corporação de robôs e de 
máquinas sem nenhum sentimento, sem ne
nhum momento em que há um entusiasmo 
interno ou sentimentos de bem-querer ou 
malquerer, ou qualquer outra atitude mental 
não venha a alterar, a mudar a modificar o 
seu comportamento. 

Digo, Sr. Presidente, que, hoje, o Senador 
José Agripino fez uma análise absolutamente 
racionaJ de um problema semelhante a este, 
sobre o qual estamos falando, e se eu, porven
tura, tivesse alguma dúvida quanto ao equill
brio de S. Ex', quando ao seu discernimento, 
sem dúvida que não o teria designado para 
outras missões e o teria, eventualmente, subs
tituído. 

Passjonal, não, insisto neste ponto. Sujeito 
a paixões, todos nós somos e o Senador José 
Agripino só vai sentir-se ofendido com esta 
expressiio se realmente assim o desejar, por
que de minha parte não me sentiria agredido, 
não me sentiria ofendido se alguém, num da
do momento; me cola casse como tocado pelo 
fogo da paixão por uma c211usa, por uma ques
tão. Não há outro comportamento. Isso faz 
parte, inclusive, de técnicas de persuasão, 
muitas vezes até o uso da emoção é um instru
mento em favor de uma base racional preexis
tente, dentro da linha de comportamento de 
um político, de um líder ou de um parlamentar. 

De modo que, depois de espremermos toda 
esta questão, podemos ver que o problema 
se resume efetivamente a esta situação: não 
posso retirar o que disse, posso dar a minha 
interpretação. Na minha interpretação, que 
pode não coincidir com a do Senador José 
Agripino, vou respeitar a sua posição, mas S. 
Bc' há de ver que até este cuidado de que 
ele não pudesse tomar a palavra passiona
Iismo como sendo um estado permanente do 
seu espírito, tive no aparte, na frase fmal, onde 
procuro exatamente demonstrar que me estou 
reportando a paixões circunstanciais, das 
quai5! todos nós somos susceptíveis. 

Esta é a minha interpretaçao, e não vejo 
nisto nenhuma ofensa, e se S. f:xl', porventura, 
num dado momento, usasse essa palavra con
tra mim, também não me sentiria ofendido. 
Pelo contrário, Sr. Presidente, eu me sentiria 
mais humano, eu me sentiria mais terra a terra, 
eu me sentiria mais cidadão, eu me sentiria 
menos manietado por um sistema que nos 
obriga a uma postura inflexível, que nos obriga 
a wnci atitude encadernada, que nos obriga 
a uma linguagem, one way. unilateral, sem 
qualquer concessao a estes. sentimentos que 
são absolutamente normais. 

_Não tenho o Senador como passional, mas 
rião o tenho como isento de paixões. 

Esta, Sr. Presidente é a interpretação e agra~ 
deço a V. Ex" pela tolerância. (Muito bem/) 

(Durante o discurso do Sr. Marcondes 
Gade/ha, o Sr. Iram Saraiva, Jr Vice-Pre· 
sidente, deixa ~ cade_ira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. António Luiz 
Map, Suplente de Secretário.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-A Presidência almeja aos nobres senadores 
Marcondes Gadelha e José Agripino, presen
tes aqui neSte diálogo, que o entendimento 
feito seja defmitivo. 

O Sr~-Marcondes Gadelha - Por mim, 
tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-S. _Ex' disse que o assunto estaria encer
rado, e a palavra está, sem dúvida alguma, 
empenhada. O aperto de mão sacramenta es
te entendimento mútuo, para o bem da Casa, 
sobretudo, para o bem do Partido a que ambos 
pertem:em. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pronuncia o segUinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o sistema educado
na! brasileiro vem atravessando grave crise e 
clama pela atenção especial de todos nós. É 
inconcebível que p Pais __ desejoso e me-re
cedor do desenvolvimento e da democtada 
plena - ainda rasteje na área da educação. 
nela enfrentando sérios problemas. Um deles, 
o mais profundo, é o analfabetismo que, infe
lizmente, perdura: trinta milhões de brasileiros 
não sabem ler nem escrever. Outros dados 
estatísticos nos revelam que mais de sete mi
lhões de crianças- entre sete e_quartoz:e anos 
-_não dispõem de escola. De cada cem alu
nos que ingressam na primeira série, apenas 
dezessete chegam à oitava, e o gargalo vai 
se estreitando, pois menos de_ dez daqueles 
conseguem passar para o segundo grau. O 
resultado é o baixo nível de escolaridade. 

Felizes os que atingem a Universidade! Mas, 
ai~_ também se registram altos índices de eva
são e, relativamente, poucos são os que con
seguem diploma superior. Há, por conseguin
te, deficiência no sistema de ensino, em todos 
os nfve.is. Mas não é s6 na instrução que se 
verifica tal falência: outros aspectos da educa
ção global também são afetados por este mes-

-mo quadro. 
A educação nacional se apresenta, portanto, 

necessitada dos cuidados da sociedade e do 
Estado, a quem cabe a responsabilidade _cons-
titudonal, ética e politica. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso pro
nunciamento se fundamenta numa cadeia de 
causas e conseqüências. Por que a educação 
brasileira não corresponde aos anseios çle to
dos nós? Que forças maiores não lhe premi
tem se desvencilhar dos grilhões que a acor
rentam? Qual a alavanca que deflagra a at
mosfera de insegurança social em que vive-
Irl0-S::' ----,,~,-,,·.-- • ~-c- • 

Tais indagações nos conduzem às seguin
tes ponderações: 

Há falta de sistema educacional adequado 
à nossa realidade. Por outro lado, o curto espa
ço de tempo, em que os Ministros da Educa
ção ocupam suas pastas, não dá sustentáculo 
a nenhum prOjeto educacional. A sua substi
tuição é freqüente, em função dos critérios 
políticos na sua escolha, fato que os distan
ciam da verdadeira natureza do problema. O 
que nos leva a concluir que o que vem aconte· 
cendo é política, e não educação. 

Há, também, pouco apreço ao que seria 
o maior dos investimentos sociais: o apoio 
irreStrito e total às iniciativas que visem a equa
cionar corretamente a educação brasileira. 

Ademais, o processo de elitização de ensino 
privilegia alguns e marginaliza muitos, cujas 
famflias não dispõem de um salário digno. 
Do mesmo modo, alegamos o absenteísmo 
do setor público, quanto às suas responsa
bilidades com a educação. Esta atitude tende 
a continuar: na maioria dos programas de go
verno, apresentados pelos atuais candidatos 
à sucessão presidencial, a educaçao, quando 
mencipnaçl~t vislumbra, apenas, uma tênue 
claridade. 

E são parcOs os recursos destinados ao se
ter educacional. O Anuário da anesco de 1988 
revela que o Brasil ocupa o 8&. lugar nos 
gastos com a educação. O pior para nós é 
que, no emprego dessas insuficientes verbas 
de dotações, alocadas ao combate ao analfa
betismo, ainda são apurados desperdícios, de
saproveitamentos e irregularidades dos recur· 
SOS públicos! 

.t o caso, por exemplo, do assinalado no 
Rela~rlo de uma Comissão Parlamentar de 
inquérito, incumbida de apurar o emprego de 
verba para a instrução. A Lei Calmon obriga 
a aplicação de recursos da Onião, dos Estados 
e Municípios para o ensino~ E o art. 212 de 
nossa ÇonstitWção assim reza: "A Onião apli
cará, anualmente, nunca menos de dezoitO, 
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a pro
veniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino." Apesar do impe
rativo legal, o constatado por aquela CP! vem 
ao encontro do que já era do conhecimento 
de muitos educadores e políticos: irregulari· 
dades no emprego da verba. Afirma o Relató· 
rio que o Ministério da Educação comproVa 
"O cumprimento nomiria1, mas não real da 
Lei"l 
Envergonham~nos tais registras! Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, a tendência de um pais 
deseducado é_ descer, é perder toda oportu
nidade de desenvolvimento. E o efeito imew 
diato é uma economia doente e a existência 
de salários irrisórios para a maioria dos brasi
leiros. 

Os custos destinados ao setor educacional 
não d~em ser regateados. Tudo o que nele 
se aplique terá seu retomo multiplicado, inves
tir em educação é meta prioritária; é o passo 
acertado para a conquista do desenvolvimento 
e da democracia. Só _assim haverá uma soc:ie~-

~~Jt.ol: ·_....it<"ii:.-.tenfi~1t;On· 
~~··'.i 

~· 
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dições de promover desenvolvúnento indivi
dual e social. 

Srs. Senadores, contamos com o esteio 
constitucional: do art. 205 aO 213,-a nossa 
Carta Magna transmite sua preocupação, co
mo jamais o fiZera antes, com o Plano Nacio
nal de Educação, "VIsando à articulação e ao 
desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e à integração das ações do Poder Públi
co, que conduzem à erradicação do analfabe
tismo; universalização do atendimento esco
lar; melhoria da qualidade do ensino; forma
ção para o trabalho e promoção humanística, 
científica e tecnol6gica do País". É responsa
bilidade de todos enfrentarmos ta1 desafio, 
transformando o quadro atual. Devemos des
fraldir a bandeira contra os Obstái::Ulõs ã esse 
direito social. A sociedade deve colaborar, ao 
lado do Poder Público, buscando um perfeito 
equacionamento dos problemt~s e vigiando 
para que as metas sejam cumpridas. 

Medidas vêm sendo tomadas, em ressonân
cia aos ditames do texto constitucional, como 
o trabalho dos educadores na elaboração da 
nova Lei de Diretrizes e Bases. Conclamamos 
estes especialistas a organizarem diretrizes 
que inlprimam, na lei máxima da educação, 
a definiçào de urna política edl.lcacionãJ que 
assegure os direitos de todos os brasileiros 
e exija do Estado o cumprirriéilta de suas obri
gações, na perspectiva da construçácr-de uma 
sociedade melhor. 

Precisamos acelerar este proi::ésSo. É inad
missíve1, na hora atuaJ, engatinharmos sobre 
este assunto. 

Sr. Presidente, Srs. Sen-adores, a criSe de 
outros sístemas educativos, no mundo, não 
constitui respaldo para a situação que viven
ciamos. Ao contrário, é na observação de ou
tros exemplos que nos posicionamos: os de 
países estr.:irigeiros (Jue desPertaram para a 
realidade e já estão colhendo o Jruto do que 
semearam. 

Entre eles, citamos o JapãO, país que cõnse
guiu se soerguer da total destruição dos meios 
de produção e das moradias, naU Guefra Mun
dial, e apresenta, hoje, um sistema de ensino 
eficaz, cuja· amplitude se deve ao reconhe
cimento da papel que cabe à educação na 
sodedade. É grande a importância que o Ja
pão atribui ao ensino. Neste setor, ele vem 
investindo amplos recursos. E o suCesso obti
do na área vem se revertendo no sucesso da 
própria vida daquele país. Pelas estudos, o 
japonês galga uma boa situação material_ e 
social. É importante saJtentar que, ali, os nove 
primeiros anos de estudo, compreendendo o 
primário e o primeiro ciclo secundário, são 
gratuitos e obrigatórioS, e o índice de escola
ridade é de quãse 100%. O segundo ciclo 
do ensino secundário, apesar de não obriga
tório, apresenta 97% -de matriculas dos jovens 
na faixa etária correspondente; 48% deles che~ 
gam às universidade, às escolas té<::nicas ou 
especializadas. Ao término desta fase de estu
dos, os graduados são encaminhados às em
presas, onde começa a segwida parte de sua 
educação; a parte prática. É no mercado de 
trabalho que eles receberão treinamento e for
rnaçâo própria a seus ofídos. GraÇ'lS ao treinaM 

menta e à formação que as empresas ofere
cem, os empregados têm oportunidade de 
ampliar seu potencial. 

EiS, portanto_, o prodígio sodal, no Japão: 
esforços conjuntos de pais, alunos e educa~ 
dores e amplos recursos do governo naquele 
investimento. 

O sucesso da economia japonesa- repre-
sentando significativo percentual da atividade 
económica mundial - também é resultante 
da valorização do ensino pelo governo e pela 
sodedade. 

Els um exemplo a ser pensado. Para o ensi
no, devemos alocar os melhores educadores, 
os melhoreS especiaJistas, amplos recursos fi
nanceiros e educacionais. Também devemos 
abrir-Cdeque d$ pOssibilidades para o aluno, 
não lhe recusando o direito social do acesso 
à escola e da fOi-mação para a vida. 
_ /JJ. reside a palavra chave: investimento, apli

cação reaJ de amplos recursos para a educa
ção. E a crise desaparecerá! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a paJavra ao nobre senador Mário 
Maia. 

áSR-MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, 
Senadores~ a impren~_divulgou ontem entre# 
vista com o Diretor-Superintendente do lbope, 
Sr. Luiz Paulo Saade Montenegro, na qual ele 
afinna que_ essas pesquisas de opinião, feitas 
por diversos institutos, estão longe de revelar 
o provável vencedor das eleições presidenciais 
de 15 de novembro próximo. Essas pesquisas 
indicam apenas que, espontaneamente, 57% 
dos eleitores não têm candidatos. Isto é, aque
les que alardeiam uma vitória antecipada nas 
eleições, na verdade detêm uma pequena por~ 
centagem SC)bre aquela parcela do eleitorado 
que já apresenta alguma preferência - não 
definitiva- por aJgum candidato. Preferência 
esta q'-!e senipre poderá ser mudada. 

Perante estas informações, convém não su· 
bestlmar a capacidade de nosso partido -
o PDT - avançar e ganhar espaço junto ao 
el~i_torado. Durante o horário destinado à cam
panha eleitoral nos meios de comunicação 
de massa os brasileiros terão oportunfdade 
de melhor avaliar a trajet6ria política e humana 
de cada candidato e, com toda certeza, redes~ 
cobrirão o fenômeno gaúcho, Dr. "Leonel de 
Moura Brizola, cuja carreira pública dignifica 
a história da política brasileira. 

Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 1922, 
no povoado de Cruzinha, que pertenceu ao 
Município de Passo Fundo até 1931,- qUando 
passou à jurisdição do Município de Carazi
nho. Seu pai, José de Oliveira Brizola, morreu 
na Revolução Gaúcha em 1923, deixando ór
fãos seis filhos, inclusive Leonel Brizola, com 
apenas um ano de idade. 

Sua vida, desde então, tem sido uma suces
são de lutas, injustiças, perseguições, incom
preensões, preconceitos e vitórias. Muitas vitó
rias. 

A escola primária foi feita, inicialmente, em 
São Bento. Depois, Passo Fundo. Em 1933, 
mudou-se para Carãzinho, onde concluiu os 
estudOs primàriõs. Erri 1936, instalou-se em 

Porto Alegre, onde exerceu as mais diversas 
atiVidades, até conseguir ·matiicúJáf-se -nõ-lils
tituto Agrícola de V'~amão, hoje Escola Técnica 
de Agricultura. Em 1939, Brizola forrnot.i~se 
Té<:nico Agrícola. A partir daí, fez o supletiyo, 
ingressou na Universidade do Rio Grande do 
Sul, em 1945, e diplomou-se pela Escola de 
Engenharia em 1949. Sen1pre trabalhando, 
estudando, cuidando do próprio sustento e 
do de seus familiares. 

Este foi seu começo. Muito foi feita até os 
dias de hoje. E, para o bem de todo o povo 
brasileiro, Leonel Brizola muito ainda há de 
fazer. 

Sua biografia é incomparavelmente supe
rior à de seu principal adversário. O conteúdo 
de sua vida, sua história e de suas propostas 
há de demolir. o& engodos que foram afinados 
para enganar o povo brasileiro. Há de serrar 
a mentira com o serrote da verdade e da justi
ça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lulz Maya) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. SenadoreS, uma das questõés 
mais importantes do atual momento econô
mico é a do sistema fmanceiro e bancário. 

No meu Estado, re_centemente, bem como 
nos Estados- do Rio Graride do Sul e Paraná, 
a sociedade tomou conhecimento, e agora 
é objeto de discussão, a intervenção e liquida
ção do BRDE, uma das mais tradicionais e 
valiosas instituições que servem ao desenvol
vimento de Santa catarina e da Região Sul 

Os funcionários do BRDE elaboraram e pro
movem a circulação de um documento, "A 
QUESTÃO DO BRDE", que, a meu juízo, ex
pressa com lucidez e clareza o problema, pelo 
que passo a fazer a sua leitura: 

A QUESTÃO 8RDE 

Na oportunidade em que se discute 
neste Semíri.árfo, um novo Sistema Fi
nanceiro e, em conseqüência, novos ca
minhos para que o capitalismo minimize 
as dísparídades regionais e incorpore par
celas significativas de população margi
naJizada, vêm a tona questões pertinen
tes, como a liquidação do BRDE. 

Banco Regional de Desenvolvimento 
do extremo Sul foi fundado há 27 anos 
na forma de autarquia interestadUal, por 
leis aprovadas nas Assembléias legisla
tivas do Rio Grande do SuL Santa Catarina 
e Paraná, c:om· a viMo de seus criadores 
de buscar, através de integração regional, 
formas mais eficazes de orientar o desen
volvimento, atuando nos três setores da 
economia. 

A nova Constitt.iição Federal, ao criar 
o Banco Regional de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste,_ salientou a existência 
de condições específicas a cada região 
fisiográfica, determinando em conse
qüência um tratamento próprio~ Daí ne
cessidade da descentralização da econo-
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mia, através de instrumentos represE:m
tados pelos organismos regionais. 

Não obstante, verifica-se em cada Esta
do a existência de Bancos de Desenvol
vimento Estaduais. Julgamos não ser 
conflitante a dllalidade de atuação, urna 
vez que o Banco de Desenvolvimento Es
tadual preocupa-se com ações próprias 
ao interesse do Estado, enquanto que o 
Banco de Desenvolvimento Regional de
senvolve trabalhos de caráter macro, 
atuando através de programas que visem 
a eliminar os desequilíbrios existentes na 
econômia regionaL A experiência vivEm
dada pelo BRDE, BNB e BASA comprova 
a factibilidade desse modelo. 

Por outro lado, a administração econó
mica regionalizada promove a integração 
com apoio a projetes que ultrapassem 
os limites territoriais dos Estados, na atra
ção de recursos externos, para o desen
volvimento e dinamização da região. 

Vale ressaltar que os bancos de fomen
to. internacionais (BIRD, BID) dão prefe
rência e alguns operam exclusivamente 
com organismos de atuação regional. 

Outro aspecto, são os programas de 
integração Cone-Sul, cuja énfi:tse deverá 
ser incrementada: nos próximos anos, ca
bendo, para tanto, instrumentos de apoio 
financeiro regionais nesses países. 

A questão representada pela liquidação 
extra-judicial do BRDE colocou em Che
que o atual sistema financeiro nacional, 
onde estão ínseridos os Bancos de De
senvolvimento, quando deu oportunida
de aos Estados de contraírem dívidas 
sem capacidade de pagamento, fato que 
levou à iliquic:lez uma Instituição da enver
gadura do BRDE. 

A dívida, em verdade, não é do BRDE, 
mas sim dos Estados, seus sócios funda
dores, com aquiescência do próprio Ban
co Central. 

Este fato evidencia a fragiUdade de um 
sistema que coloca uma Instituição de 
fomento do porte do BRDE, com extensa 
folha de s_erviços à comunidade empre
sarial do Sul, na condição de organismo 
falido, por um ato de caráter meramente 
tendencioso por parte do Bacen. 

Fica. ainda, a cumplicidade do Bacen 
ao propor aos Estado a rolagem da dívida 
em troca da extinçáo da Instituição -
como se fosse possfvel extinguir a dívida 
extinguindo o BROE. 

Cabe, no entanto, enfatizar que a solu
ção da dívida dos Estados colocará o 
Banco numa situaçao de inteira liquidez, 
em face da qualidade de seus demais 
ativos, bem como- dos índices de eficiên
cia representados pelo desempenho, no 
que se refere aos menores custos admi
nistrativos e menores taxas de inadirn
plência em relação aos demais organis
mos congêneres. 

Diante disso, o levantamento da liqui
dação do BRDE e- Uma deCiSáO C,ue se 
impóe, devendo obrigatoriamente contar 
com o engajamento do Bacen, num proM 

cesso transitório de administração coo
partilhada e sem a perda do caráter regto
naJ da nossa Instituição. 

Portanto, a busca de meios para man_u
tenção do BRDE deve transitar por uma 
proposta de igualdade de tratamento aos 
moldes daqueles organismos existentes 
nas demias regiões e cujos resultados 
já demonstraram viabilidade dos mes
mos. 

'Cumpre enfatiZar que o custo soda!, 
basicamente, já foi dispendido ~uando o 
B_acen adquiriu no mercado todos os títu
los (CDB e CDJ) do BRDE, em torno de 
600 milhões de dólares, cabendo tão so
mente lançar à conta de capital o valor 

- em questão, constituindo--se a União no 
seu maior acionista. 

O SRDE, regional e federalizadq, não 
será uma dádiva da União à Região Sul, 
porém um reconhecimento da expressiva 
contribuição de uma região no Contexto 
econômico da Nação. 

Concluitldo,. queremos expressar que 
a luta para preservação do BRDE é da
queles que crêem: 

-QUE O Estado- tem uma responsa
bilidade no tratamento dos desequ~íbrios 
regionais; 

-que os Bancos de Desenvolvimento 
tem uma missão a cumprir de carater 
sodo-e.canômico junto à sociedade, náo 
assimilável pelos Bancos privados, cujo 
objetivo primordial é o lucro; . 

-QUE O BRDE provou, nos 27 ar10s 
de existência, sua competência, não lhe 
cabendo o destino traçado pelo Bacen; 

-que a Região Sul pleiteia tão-somen
te igualdade no que se refere a possuir 
um organismo de desenvoMmento reM 
gional de crédito. 
Funcionários do BRDE 

Era o que tinha a di.z_er, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Concedo a palavra ao nobre Sen~dor Car
los Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROciNIO (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso,) --:.Sr. Pre
sidente, Srs. Seandores, já tendo denunciado, 
desta tribuna, as irregularidades na cobrança 
das mensalidades escoJares pelas escolas par~ 
ticuJares, sinto~me no dever de retomar este 
assunto, que está assumindo proporções cada 
vez mais graves. 

A verdade é que, a demora do Ministério 
da Fazenda em dar uma solução para as con
seqQênciaS negativas da Portaria n9 140, por 
ele criada, e que instituiu o regime de "liber
dade vigiada", fezcomque o asSunto ultrapas
sasse a_s fronteiras meramente económicas, 
para se transformar num problema social. 

Passeatas de estudantes se sucedem pelo 
País, clamando por respeito e justiça, sem ob~ 
ter respostas satisfatórias, Até uma greve_ de 
fome foi registrada, conforme relatei em pro
nunciamento anterior.APortaria n9 140 delega 
poderes aos Conselhos de Educação e à Su-

nab para fiscalizar e multar os estabelecimen
tos que cobram preçoS ~_busivos. Mas __ esi:es 
órgãos, que não estão dotados de condições 
para receber tamanho volume de reclama~ 
ções, deparam-se agora com um fato inusi
tado: as escoras_ estão repassando as multas 
aplicadas pela Sunab às mensalidades escola
res, num ato de total desrespeito à lei e aos 
direit9s _do cidadão. Mais uma vez, como é 
comum neste País, a vítima é abrigada a assu
mir a culpa do réu. É o que denuncia o Jornal 
de Brasília, de 23-8-89, na matéria "Escola 
inclui multa nas mensalídades"; 

"Os pais de alunos das escolas particu
lares estão pagando as multas aplicadas 
pela Sunab, por majoração indevida de 
mensalidades, além dos honorários dos 
advogados- tudo acreséido de um lucro 
de tO%. A tática está sendo usada pelos 
estabelecimentos de ensino, já que a Por
taria n9 140, do Ministerio da F&:enda 
(q!d_e inSJ].tui o regime de llberdade vigiada 
para as mensalidades escolares, hâ três 
meses), não esclarece o que venha a ser 
custo de uma escola. Com isso, as·inultas 
aplicadas têm efeito "bumerangue": os 
pais denundam, por -reajustes indevidos, 
mas eles mesmos pagam pela infração 
da escola." 

O Ministérto da Fazenda acena com estudos 
para criação de regras para os reajustes, aven~ 
tando duas possibilidades: correção das rnen~ 
sa!idades pelo Bônus do T escuro Nacional 
(BTN) ou manutenção da liberdade vigiada, 
acompanhada da simplificação das planühas 
de custos, o que facilitaria a fiscalização. É 
importante que, sejam quais forem as medi8 

das adotadas, nas quais, esperetmos, preveleça 
o senso de justiça, elas tenham efeito retroa~ 
tivo, a fim_ de corrigir distorções praticadas 
nesse periodo, com maJorações de até 300%, 
contra os 90% -de aumento, em média, dos 
salários. 

-Qui:iitto ao Ministério da Educaçã_o, que não 
foi consultado quando da edição da Portaria 
n9J40, continua alijado das decisões, porque 
o Ministério da Fazerida, conforme notidou 
oJomal Nacional, da 7V 0/obo, esta semana, 
considera a escola particular um estabefed
mento- comercial como cjualquer outro. Por 
este raciocínio, é de se pressupor que a educa
ção poderia ser Coõ'fprada como um produtO 
qualquer, ou seja, em prestações, durante 
anos, ou pagando-se o preço -total e obten
do-se logo o produto final, isto é, o diploma. 
t: preciso mudar essa mentalidade mercan
tt1ista na área de educação, pois ela, sem dúvi
da, influencia e justifica os absurdos que estão 
sendo cometidos. 

Enquanto aguarda ser chamado pelo Minis
tério da Fazenda, o Ministério da Educação 
está contluíndo estudos que condicionariam 
o aumento das mensalidades a um índice de 
Preços Escolar (IPE), com o que parece não 
concordar o Ministro Maílson da N6brega. 
Quanto ao titular da Educação, Carlos Sant'A
nna, alega que "educação não é mercadoria 
para ser reajustada pelo índice de mercado" 
(IPC}. Esperamos qUe eSsas autoridades che-
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guem a uma condusãoo mais rápido possível, 
uma vez que o próprio Ministro da Educação 
já admitiu que a situação é desesperadora e 
que mesmo a classe média pode pagar os 
aumentos, mas dentro de certos limites. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Um fato que não se tem observado nessa 

problemática é que a própria Portaria n~" 140, 
do Ministério da Fazenda, de 20-&.89, deter
mina regras para os reajustes ~scoíares que 
nao estão sendo cumpridas. O arl 1~' deter
mina que "os valores das mensalidades, taxas 
e contribuições do_s ~elecimentos de ensi
no de 1~', :29 e 3~ Graus, serãq faxados, a partir 
do mês de junho de 1989, de acordo com 
o disposto nos arts. 1~' e 2~> do Decreto 0 9 

95.921, de 14 de abril de 1988. Este decreto, 
que estou anexando ao meu discurso, junta
mente com a Portaria n~' 140, prevê todas as 
regras para a fixação das mensalidades, que 
deve ser feita em neg_oclação entre as escolas 
e os pais de alunos. 

Como se vê, a lei j~ ~ste e es~elece me
canismos contra os aumentos extorsivos das 
mensalidades escolares. Lei é o que não falta 
neste País; o que falta é C9nsciênda de alguns 
cidadãos para cumpri-las, e aparelhamento do 
Estado para fiscalizar o seu cumprimento. 

Mas parece que não há nenhuma boa vonta
de nesse sentido por parte dos donos de esco
las. Enquanto algumas familias de classe mé
dia já gastam metade do seu orçamento em 
educação, as entidades representativas dos 
estabelecimentos particulares se atrevem a 
afirmar que as famllias gastam pouco em edu
cação e o di.nhelro sobra para a diversão. Pare
ce que o objetivo deles é confiscar_ ~da a 
renda familiar para as mensalidades. 

O Presidente da Federação _l'{acional de Es
tabelecimentos Particulares de Ensino, Rober
to Domas, chegou a diz_er que o Ministério 
da Fazenda, ao estudar providências sobre o 
assunto, está tentando "com fins políticos, fa
zer média", com a chamad<,1 classe média. 

Considerando a posslbUidade de inúmeras 
famílias voltarem a procurar o ensino público, 
devido aos altos custos da gducação privada, 
o Ministro da Educação, Carlso Sant'Anna, já 
admitiu que "a rede pública não tem_ vagas 
para atender toda a demanda de alunos, o 
que leva a questão das mensalidades a ter 
repercussões sociais, além de econômicas". 

-Diante da irredutibilidade dos dono~ de eg.. 
colas em negociar com os pais de alunos, 
alimentando o antagonismo entre as partes, 
a classe média pode se ver pressionada a lutar 
pelo fortalecimento e ampliação da_rec(e públi
ca de ensino, o que, aliás, é dever do Estado 
e direito do cidadão que, para isso, paga im
postos cada vez mais altos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOC@1ENTO A Q[JE SE REFERE O 
SR. CARLOS PA7ROdNIOEM SEU DIS-
CURSO: ... 

PORTARIA N• 140 
DE 20 DE JUNHO DE !989 

O Ministro de ~tado da Fazenda. no uso 
da. atnbuição que lhe cOntere o art. 87, pará~ 

grafo único, inciso 11, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. -19 da Lei n" 7 .769, 
de 26 de maio de 1989, e 

Considerando que a prestação de selViços 
educacionais pelos estabelecimentos_de ensi
no tem natureza peculiar pela expressiva inci
gencia de salários em seus custos; 

Considerando que os serviços educacionais 
pelos estabelecimentos de ensino sofrem em 
seus custos; dlieta ou prestados indiretamen
te, a repercussão de reajustamentos salariais 
decorrentes da legislação salarial e de senten
ças norm~tivas, reSÇ>lve: 

Arl 19 Os valores das mensalidades, ta
xas e contribuições escolares dos estabeleci
mentos de ensino de }9, Z' e 39_ graus, serão 
fixados, a partir do mês de junho de 1989, 
de acordo com o diSposto nos arts. 1~ e 2• 
do De_creto 11'195.921. de 14 de abnl de 1988, 

§ 1 Q Excepcionalmente, para cobrança 
emjunho_de 1SI89, prevalecerá o menor valor 
entre o que resultar da aplicação do disposto 
no caput deste artigo e o decorrente do rea~ 
juSte de trinta por cento do· valor autorizado 
para maio. 

§ 29 As diferenças entre as mensalidades 
praticadas no primeiio semestre de 1989 e 
as necessárias para o pagamento dos reajus
tes salariais resultantes de imposição legal, 
dissídio coletiva:, acordo'ou sentenças norma
tivas, serão cobradas, em no mínimo quatro 
parcelas mensais de igual valor, corrigidas pe
la variação d6 BTN- Bónus do Tesouro Na
cional oconida a partir da data do protocolo 
das planilhas de custos nos órgãos compe
tentes. 

Art. 2o As mensalidades escolares fixadas 
de acordo com a presente POrtaria somente 
poderão- ser praticadas após a entrega, ao 
competente Conselho de Educação, das pla
ni.lhas de cust;os constantes do Anexo L 

Parágrafo Único. Os estabelecimentos d~ 
ensino que fiXarem seus preços de acordo 
com o disposto no art 2° do Decreto n9 95.921, 
de 1988, ficam dispenSados de encaminhar 
as planilhas aos órgãos competentes. 

Ãrt. J9 Para etefto de fisc_aliz,ação, os esta
belecimentos de ensino deverão, Simultanea
mente, infonnar à Superintendência Nacional 
do Abastecimento - Sunab, os preÇos prãti
cados, _com cópia das plan~has de custos pro
tocoladas no Conselho_ de_ Educação compe
tente. 

Parágrafo único. Os estabelecimentOs de 
ensino ficam obrigadOS a manter ã disposição 
da fiscalização os documentos comprobató
rios das informações prestadas nas planilhas 
de custos· de que trata ó art. 2°. 

Art. 4~ Cabe à Sunab e aos Conselhos de 
Educação, no âmbito de suas repectivas com
petências, exercerem a fiscalização quanto ao 
cuni.piimento do disposto nesta Portaria, 

Art. 5~ Às mensalidades, taxas e contribui
ções ~os' demais cursos não previstos na pre
sente Portaria aplica-se ·o disposto na Portaria 
n9 79, de 9 de maio de 1989. 

Art. 69 Esta Portaria entra em vigor na da
ta de sua publciação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em 
contrârio. -Maílson Ferreira da Nóbrega. 

ANEXO I- Planilha para fixação de preces escolares 

Mês: 
Estabelecimento de ensino: 
Mant_enedora: 
Endereço: 
Tel.: Cidade: 
Curso: ( ) J!l Grau- Jll a 4a série 

( ) t2 Grau - 5.m a aa. série 
( ) 22 Grau 
( ) 3" G>-au 

Ng de alul'\05 matriCulados: 
a) na escola: 
b) no curso: 

I -Despesas 

I. Despesas com Pessoa 1 
2. Pessoa 1 docente ............ , ....... . 
3.-E'essoa 1 Técnico Adllfnistrat ivo ...... . 
4. Encargos Sociais ........... , ....... . 
5. To ta 1 Despesas e/Pessoa 1 ........... . 
6. Despesas Gerais · 
7. Alu~éis de imóveis ................ . 
8. Desp. de manutenc~o e_ conservação .. . 
s._Qespesas com materiais ........•..... 

10. ~erv_. _l:'úb. (água, luz., tel, etc) .... 
11. Sei-v. Profissionais (terceirOs) .. 
JZ.._Depreciação de -eQ.Jlpamentos ...... - .. 
13. oesp. Tributárias (imposto, taxas 

_E!_contrlbuioões) .........•••.••..•.. 
14. Outras Despesas , _ __ ........... . 
15. Total das DesPesas Gerais . , . 
16. Total das Despesas (05 + 15) 

'Estado: 

do estabelecimen_to do curso 
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r r - Flxacão de Preços 

11. Margem (11in1t.ada a 10% da Jfnnã 16) 
18. Receita líq ... Jida (16 .. 17} •...•...... 
19. Fleceijª---b_ruta. .•.. ···•·4=··~ .... .,.,.-..• -.-. 
20. Número de alunos pagantes . , .. , •..... 
21. -Valor da mensalidade do curso 

III- Valor· Total das Diferenças Salarfais · 
previstas no _pai"_ágrafo 2D do art. ,lj .. '···········."" ........... . 

Oiientação para o PreenchimentO 
daP!anUha 

I. As planilhas devem ser preenchidas por 
curso (grau/nível). 

2. As despesas comuns a vários cursos 
devem ser rateadas proporcionalmente ao nú
mero de alunos do curso e o númeTó-tótal 
de alunos do estabeledmento. 

3. As despesas com pessoal devem incluir 
como pro-labore apenas a remuneraçá9 de 
sócios que efetivamente prestam serviços ao 
estabelecimento, respeitados os limites previs
tos na legislação do Imposto de Renda para 
fins de apuração do lucro real. 

4. Os encargos sociais devem ser os efeti
vamente incorridos e os decorrentes de lei 
(lapas, FGTS, 13-<? S-alário e Encargos, Contri
buição Social, adldonal de Férias, PlS e Finso
cial). 

5. O valor locativo de imóveis próprios fica 
limitado a 8% (oito p-or cento) do va]or total 
das receitas dos cursos que funcionam neste 
imóvel. 

6. As despesas de manutenção e conser
vação, as tributári<ls e outras que não ocorrem 
em todos os meses do ano devem ser compu
tadas pelo valor médio mensal atuaUzado. 

7. A despesa mensal de depreciaçao está 
limitada aos valores admitidos na legislação 
do iffiposto de renda. 

8. A receita bruta (linha 19) é encontrada 
dividindo-se a receita liquida (linha 18) por 
1 -ali 00, onde a é a alíquota do ISS. 

9. O número de alunos-pagantes é encon
trado, descontando-se do total de alunos ma
triculados no curso o número de alunos equi
valentes às gratuidades concedidas por força 
de exigência legal ou a alunos comprovada
mente carentes. 

1 O. No caso de cursos do 3~ Grau que 
cobram por créditos, o número de alunos deve 
ser multiplicado pelo número de créditos que 
um aluno faz regularmente e, o valor da linha 
21 será o valor do crédito. 

PORTARIA N• 141, 
DE 20 DE JUNHO DE 1989 

O Ministro de Estado da Fazénda, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 87, pará
grafo único, inciso II, da Constituição e tendo 
em vista o disposto no art. 70 do Regulamento 
do Fundo de Garantia do 
TempO de Serviço (FÇiTS), aprovado pelo De
creto n~ 59.820, de 20 de dezembro de 1966, 
resolve: 

Art. 1 g Fvca.r em 30 dias, a partir da data 
de arrecadação, o prazo médio de permanên
cia, nos bancos das- depósitos do Fundo de 
Garantia do Tempo de SelViço - FGTS, ob-

serva-das oS cronogtariias de transferência es
tabelecidos pelo Banco Central do Brasil e 
ouvido o Gestor do Fundo. 

Art. 2" Esta Portaria entra em vigOr na da
ta: de sua puOJicação. -MaDson Ferreira da 
Nóbrega. 

DECRETO N• 95.92 J; .. 
DE 14 DE ABRIL DE 1988 

Estabelece critérios para o reajuste das 
taxas e encargos escolares e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, no uso da atri~ 
buição que lhe .confere o art. 91, item III, da 

· Constituição, e teÍldo em vista o disposto nos 
arts.. 5? e 6 9 do Decreto-Lei n? 2.335, de 12 
de_junho de 1987 decreta: 

Art. 1 ~ O valor das taxas e demais encar
gos escolares cobrados pelos estabelecimen
tos de ensino, será estabelecido pelas respec
tivas instituições mantene_doras, observada a 
wmpatlbilização dos preços com os custos 
e: com a remuneração do capital aplicado. 

Parágrafo único; Para os fins deste artigo 
entende-se como remuneração Po c~pital re
SUltado de apUcação do percentual máximo 
de dez por cento sobre a totalidade dos custos 
efetivamente incorridos. 

Art. 2? As taxas e demais encargos de que 
trata o artigo anterior poderão ser fixados em 
negociação, obs~rvadas as seguintes regras: 

I- a negociação será formalizada me
diante acordo fumado pela instituição mante
nedora do estabelecimento de ensino, isolada
mente ou representada pela entidade de sua 
categoria, na localidade, com: 

.a) Associações de Pais e Mestres (APM); 
b) maioria absoluta dos representantes le-

gais dos alunos; . . 
c) Diretórios ou Centros-Acã.dêmicos, no 

caso de instituição de ensino superior. 
d) _entidade representativa junto aos esta

belecimentos escolares, a nível estadual e mu
nicipal. 
II- os acordos terão eficácia com a homo

logação pelo Corlselho Federal_de Educaç-ão 
ou pelos Conselhos de Educação dos Esta
dos, Distrito Federal e.Territ6rlos. 
~ 3~ ~N_ã~ -~~l"!d_9_ a negociação de 

que trata o artigo anterior, o valor resultante 
da revisãO das taxas e demais encargos _esco
lares no ano de 1988. não poderá exceder: 
I-a _partir de janeiro e até o mês anteior 

ãb da- respectiVa dãta-base de reajuste salarial 
do corpo docente é administrativo, ao valor 
autorizado relativo ao mês de dezembro de 
1987, devidamente reajuStado pela variação 

.. ~-·· ' -~ I::· 

acumuJada da Unidade de Rderência de Pre
ços...::;... URP, no período: -- _ _ _ 
n-no mês da data-base, ao Valof ~utÕri

zado relativo ao mês anterior, reajustado de 
acordo com o índice calculado na forma do 
anexe> a este-dêcreto:.e --- -

m-a pãrtir" do mês seguinte ao da data
base, ao valor autorizado relativo ao mês ante

-nor, devidamente reajustado pela variação da 
URP. 

§ 1~ Para os meses de janeiro e fevereiro 
de 1988, além da variação da URP, o reajuste 
de que trata o item I deste artigo poderá incor
porar, se for o caso, até setenta por cento 
do percentual relativo à aplicação do exce
dente a que se refere o § 4<? do art a~ do 
Decreto-Lei n9 2335, de 12 de junho de 1987. 

§ -zç Verificada a cobrança de valores su
periores aos resultantes da aplicação do dis
posto neste artiJ;:jo ou no art. 29, o Conselho 
competente determinará a redução dos valo
res aos níveis permitidos. 

§ 3<? As importâncias cobradas acima dos 
valores permitidos deverão ser restituídos ou 
compensadas. 

Arl 49 Compete ao CoilselhC) Federal de 
Educação: - ---

1-acompanhar e fiscalizar o cun1prtmento 
do disposto neste decreto; 
n-julgar os recursos previstos no art. 6"; 
m- autorizar o reajuste extraordinário, na 

forma do art. 79, quando se tratar de estabele
cimento federal de ensino ou de ensino supe.-
rior. ~ 

Art. 59 Os ConselhOs de Educação dos 
Estados, Distrito Federal e Territórios ficam 
autorizádos a: 

r -acompanhar e fiscalizar a cobrança das 
taxas e demais encargo"s escolares; 

U- homologar dS ·acõrdos de que trata o 
art. 2~. bef!l assim os celebrados por entidades 
representativas dos segmentos envolvidos, a 
nível estadual, regionaJ e municipal, por eles 
credenci!'ldos; 

m---:- protessar e julgar as reclamações pre
vistas neste decreto; 
N- requisitar demonstrativo e comprova

ções- de custo, bem assim demais documen~ 
tos e informações necessárias à Instrução dos 
processos; -- ·- · - ' =--· '·-

V-au_torizar 9 reajUste extraordinário, na 
forma do art. ~~. respeitadO o disposto no item 
ITI do artig'o anterior: 

VI- celebr~r convênios com entidades pú
blicas. visando ao acompanhamento e flscali
zação do disposto neste decreto. 

Parágrafo (mico. Os estabelecimentos de 
ensino situados no T erritórici de Fernando de 
Noronha ficarão 5:uj~itos à jurisdição do Con
selho Estadual de Pernambuco. 

Art. 69 Das decisões dos Conselhos de 
Educaçáo __ clos_EstadÕ.s, _cfos Territ6rios e do 
Distrito:J:e.d~ral, proferir:fas nos .termos. deste 
decreto, caberá recurso, sem efeito suSpen
sivo, no prazo de trinta dias da ciência, para 
o Conselho Federal de Educação. 

Art. 7~ Na hipótese de inocorrência da 
compatibilização- de qué trata o art. 1 ~. e a 
instituição mantenedOra do estabelecimento 
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de ensino poderá requerer ao competente 
Conselho de Educação, em petição funda
mentada, acompanhada de demonstrativos 
de custos, reajuste extraordinário, visando à 
manutenção de seu equilibrio econômico-fi-
nanceiro. .. _ _ __ 

Parágrafo único. O pedido de que trata 
este artigo serájuJgado pelo respectlvo_Conse
lho, no prazo de sessenta dias. contados da 
data de sua protocolização. 

Art.. 8<> Aos. alunos, seu_s representantes le
gais, às Associações de Pais e Mestres, aos 
Diretórlos e aos Centros Acadêmicos, ê asse
gurado o direito de repres_entar, sem efeito 
suspensivo, ao _competente Conselho de Edu
cação, em petição fundamentada, contra o 
descumprimento do disposto neste decreto. 

§ 1 ~ A instituição mantenedora do estabe
lecimento de ensino será notificada, pelo Con
selho, da reclamação apres~ntada para, no 
prazo de dez dias, apresentar suas razões. 

§ 2"' A reclamação de que trata este artigo 
será julgada, pelo Conselho, no prazo de ses
, senta dias, contados da data de sua protoco
lização. 

Art. 9~ Na falta injustificada de atendi
mento daS requisições ou, ainda no caso de 

fraude em documento ou informação, os Con
selhos poderão ... determinar a retificação dos 
valores cobrados, bem assim deverão propor 
aos 6rgãos .competentes as medidas adminis
trativas e judidafs cabíveis. 
M. J O. As Comissões de Encargos Educa
cionais obedecerão, quanto à sua composição 
e funcionamento, às disposições legais vigen
tes. 

Art 11. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art._ 12~ _Revogam-se o Decreto n"' 95.720, 
de 11 de fevereiro de 1988, e demais dispo
sições em contrário. 

Brasília, 14 de abril de 19"88; 167' da inde
pendência e I 00• da República. -JOSÉ .51\R
NEY- Paulo Cesar Xlmenes Alves Ferreira 
-Hugo Napoleão. 

ANEXO AO DECR~O N• 95.921, 
DE 14 DE ABRIL DE 1988 

O valor máximo da mensalidade do mês 
da data-base será calculado multiplicando-se 
a mensalid_ade auto_rtzada, relativa ao mês an
teaior, pelo índice (l) apurado pela aplicação 
da fórmula abaixo: 

I = (0,7 X (1 + Rl) + 0,3 X 11] X (1 + 0,3 X URP) 

Onde: 
R1 =taxa relativa à variação percentual dos 

salários do pessoal do respectivo estabeleci
mento do ensino, ocorrido em relação ao mês 
anterior ao da data-base, em decorrência de 
convenção ou ac_ordo coletivo de b:aQalho; 

11 = índice acumulado de variação do Índi
ce. de Preços ao Consumidor (IPC), desde o 
mês de janeiro de 1988 _até o rriês anterior 
ao da data-base. 

12 = ihdice acumulado de variação da Uni
versidade de Referênda de Preços (URP), des
de janeiro de 1988 até o mês anterior ao da 
data-base: 

URP = taxa de variação da URP d.o mês 
da data-base. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluizio 

Bezerra. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mau

ricio Correa. (Pausa.) 
S. EX' não está presente. 
Não há mais oradores inscritos. 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para uma 
sessão a rea1izar-se hoje, às 18 horas e 30 -
minutos, no plenário da camara dos Depu
tados. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 14 horas e 30 ininutos, a· se
guinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, ·em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ l, de 1989, de 

·autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no§ 6~ do art. 14, para desincom

-patibilização-do Presidente da República, dos 
Governadores de Estados, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo . 

PARECER; sob n• 145, de 1989, 
-da Coinissão- Temporária, favorável ao 

prossegi.i!Inento dã tramitação- da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Otagas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

2 

~~ ~ MA TÉRJA: A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 108, de 191}4 
(n~ 586175, na Casa de origem), que faculta 
o pagamento ao empregado através de che
que, e determina o.utr!3S providências, a1teran
do a redação qos arts. 463 e 465 e da Conso
lidaçao das--Leis do Trabc;llh.o, aprovada pelo 
Decreto-L~i n~ 5.452, d~ 19 de maio de 1943. 

~ 3 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 11 O, de 1984 
(n"' 1.816n6, na Casa de origem), que asse
gura aos beneficiários do empregado não op
tante pelo regime do FGTS, quando de sua 
morte,· a indenização prevista no art 477 da 
Consolidação da Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto~Lei n~ 5.452, de 19 de maio de 
1943. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n9 38, de 1987, 
_ d,e autoria do Senador Jan:til Haddad, __ gue dá 
nova recJa_ção ao caput, do art 73 da Conso
lidação das Leis do Trabalhp. 

5 

MA TÉRlA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 49, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que dis
põe sobre o cá1cu1o de custas em processos 
trabalhistas e dá outras providências. 

6 
MA lÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 111, de 1984 
(n~ 192!79, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de a decisão no pro
cesso judiciário trabalhista estabelecer os ho
norários advocatícios quando vencido o· em
pregador, alterando a redaçã"o do § 29 do art 
832 da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943. 

7 

MA lÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 115, de 1984 
(n9 295n9, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a filiação facultativa da dona de casa 
ao regime da Previdência Social. 

8 

MA lÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projetõ de Lei do Senado_ n~ 5~. de 1988, 
de autoria do Senador CarlosChiarelli, c:Jue as
segura auxílio financeiro complementar aos 
segurados da Previdência SoCial urbana, apo
sentados por inva1idez. 

9 

MA lÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Prqeto d~ Lei do -Senado n9 16; ·ae i966. -
de autoria do Senador Ja~b_as Passarin!to, que 
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revigora, por 180 dias, dispositivo dÕ Decre
to-lei n9l94, de 24 de fevereiro de 1967, que 
"dispõe sobre a aplicação da legislação sobre 
o fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
às entidades de fins filantrópicos". 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu;z Maya) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levantil-se a sessão às 18 horas e 5 
minutos) 

ATA DA 112' SESSÃO, 
EM 17 DE AGOSTO DE 1989 

(PGBUCADA NO DCN -SEylO U 
DE l_MJ-89) 

Retlficação 

À página n9 39€:1 2' cOluna, na numeração 
do Projeto de Lei do Senado n9 228/89; 

Onde se lê: 

PROJETO DE LEI DCfSENADO 
N• 288, DE 1989 

Leia-se: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 228, DE 1989 

COM~sÃOTEMPO~QUE 
INSmUI O CÓDIGO avJL 

("')Ata da 1 ~ Reunião, reinstalação, da Co
missão Temporária que examína o Projeto de 
Lei da Câmara n9 118, de 1984, que institui 
o Cógido Civil, reaJizada aos vinte e quatro 
dias de agosto, de mil novecentos_ e oitenta 
e nOve. 
(*) Será publicada em -sUplemento à presente 
edição. 
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........------~SENADO FEDERAL-------; 
. Comissão Parlamentar de Inquérito, 

destinada a "Investigar indícios de fraude 
na importação e exportação de produtos e insumos 

farmacêuticos, por empresas multinacionais, 
e os possíveis desdobramentos da atuação dessas 

empresas no País, inclusive a 
desnacionalização do setor e a desmesurada 

elevação dos preços de medicamentos". 

Comissão Parlamentar de Inquérito 

Desünada a ''investigar indídos de frau
de ntJ importação e expoitação de produ
tos e insumos farmac&uticos, por empre
sas multinacionais, e os possíveis desdo
bramentos da atuação dessas empresas 
no país, inclusive a desnacionalização do 
setor e a desmesurada elevação dos pre
ços de medkamentos ·: 

6' Reunião, realizada 
em 5 de abril de 1989 

Às dez horas e vinte e cinco minutos do 
dia cinco de abril do ano de mil novecentos 
e oitenta e nove, na Sala n.~ 4, presentes os 
Srs. Senador_es Severo Gomes, Presidente 
Eventual, Leite Chãves, Relator, e· Francisco 
Rollemberg, reúne-se a Comissão parlamen
tar d~ Inquérito destinada a "inveStigar indícios 
de fraude na importaçtio e exportação de pro
dutos e insumos framacêuticos, por empresas 
multinacionais, e os possíveis desdobramen-

-tos da atuação dessas empresas no país, inclu
sive a desnacionalização do setor e a desme
sur:7da elevação dos preços de medicamen
tos . 

É dispensada a leitura da Ata da reunião 
anterior que, em seguida, é aprovada. 

Havendo núrriérO regimental o SrJ?residen
te dedara abertos as trabalhos e solicita_a de
poente, Sr' Ana Maria da Silveira Rodrigues, 
Secretária-Geral do Conselho Regional de Far
mácia do Paraná, que proceda a leitura do 
juramento e, em seguida, concede-lhe, a pa
lavra. 

Com a palavra; a Sr' Ana Maria da Silveira 
Rodrigues agradece a honra _de comparecer 
à Comissão, e que procurará contribuir da me- -
lho r forma passivei dando parecer técnico que 
possa subsidiar de fato à CPJ. Após sua exposi
ção, passa-se aos debates. 

Na fase interpelatória usam da palavra os 
Srs. Senadores Francisco Rollemberg, Leite 
Chaves, Relator, e Severo Gomes. 

Concluída a fase de debates, o Sr. Pr~i
dente Everitu,aJ;Senador SeVero Gomes, agia
dece o depoimento daS~ Ana Maria da Silveira 
Rodrigues e convida o Prof. Andrejus KorÕl
kovas para tomar assento à Mesa e proceder 
a leitura do_ juramentO. Em seguida con'ce
de-lh~ a palavra. 

O Prof. Andrejus Korolkova_s iniçia dizendo 
que é a terceira vez qUe ~omparece, como 
convidado, perante representanteS do Poder 
Legislativo e que, em, ambos os eventos, resl,l}
taram em poucas conseqüências de ord~ 
prática, no que diz respeito à melhoria de saú
de de riossa população. Espera, entretanto, 
que a atual Comissão Parlamentar de Inquérito 
prodtizã resultados concretos. _ 

Logo após a sua expOsição, passar-Se à fase 
de interpelação, usando da palavra, pela or
dem, os Srs. Senadores Francisco RoDem
berg, Leite Chaves, Relator, e por- último o 
Sr. Senador _ _SeVero Gomes, Presidénte Even
tual. 
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Finalizando, o Sr. Presidente agradece apre
sença do Prof. Andrejus Koroíkovas e deter- · 
mina que as notas taquigráficas tão logo tradu· 
zidas e revisadas sejam publicadas, em anexo, 
à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar eu, Sõni'a de 
Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, la
vrei a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicaçãO.--

Ai'IEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INOOÉ
RJTO DESTINADA A '1NVES7TGAR /NO!
aos DE FRAUDE NA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS E INSU
MOS FARMACÊUTICOS. POR EMPRE
SitS MULTINACIONAIS, E OS POSSI
VEIS DESDOBRAMENTOS DA ATCV\
ÇÃO DESSAS EMPRESAS NO PAIS, IN
CLUSIVE A DESNACIONALIZAÇÃO DO 
SETOR E A DESMES_(J/Ul)A ELEVA
ÇÃO DOS PREÇOS DE MEDICAMEN
TOS'; REA/JZADA EM 5 DE ABRIL DE 
1989, A RM DE OOV/R OS DEPOIMEN
TOS DA SRA. ANA MARV\ DA SIL l<fl/<4 
RODRIGUES E PROF. ANDRE.IUS KO
ROLKOVAS, QUE SE PUBLICA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO .JJO SR. PRESI-
DENTE. ... 

Presidente eventual: Senador Severo Go
mes. 

Relator: Senador L.efte Chaves 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
havendo número regimental declaro aberta a 
presente reunião. 

TemoS duas pessoas para serem ouvidas 
nesta Comissão: a Sr Ana Maria da silveíra 
Rodrigues, ex-Presidente da Associação Para
naense de Farmacêuticos e atual Secretária
Geral do Conselho Regional de Farmácia do 
Paraná, que é farmaceutica também do Hos-
pital das Clínicas. 

Estamos finaliZando mais os depoimentos. 
Hoje, à tarde, haveria um outro depoimento, 
do Jornalista Cerqueira Leite qoe, entretanto, 
está viajando para o exterior e não poderá 
ser ouvldo, a não ser em outra oportunidade. 

Pedimos a Sr Ana Maria Rodrigues que 
prestasse seu juramento e, em seguida, fiZesse 
sua exposição. 

A SRA ANA MARIA S. RODIGUES- ''Juro, 
como dever de consciência, dizer toda a verda
de, nada omitindo do que seja do meu conhe
cimento sobre quaisquer fatos mencionados 
com a investigação .a cargo dessa Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada à inves
tigar indícios de fraude na importação e eJq)Or· 
tação de produtos e insumos farmacêuticos 
por empresas multinacionais e os passiveis 
desdobramentos da atuação dessas empresas 
no Pais, inclusive a desnacionalização do setor 
e a desmensurável elevação dos preços de 
medicamentos". 

Sr. Presidente, ilustres Srs. Senadores, é 
uma honra estar aqui representando o Paraná 
e poder dar a minha contribuição à nossa pá
tria, nesta CP!, na minha área de assistênda 
farmacêutica. Realmente, sou farmacêutica 

. por opção e não estou ligada a nenhum setor. 

da área privada nem estive durante todo o 
meu tempo de atuação profissional. De forma 
que procurarei contribuir da melhor forma 
possível com V. Ex"' dando wn parecer técnico 
que possa subsidiá-los de fato nesta CPI. Espe
ro realmente que esta Comissão possa enca
minhar os seus resultados e possamos ver 
amanhã traduzidos na forma prática de encaM 
mínhamento para as soluções dos problemas 
de saúde do nosso País. 

Hoje o mercado brasileiro de medicamento 
é O ffiaiS-I1beral do mundo. Suas regras, na 
prática, são influenciados pelas próprias em
presas, quase todas multinacionais, como em 
c:jualquer sistema de saúde" pela indústria farM 
macêutica. Há wna grande inftuência da in
dústria farmacêutica em qualquer sistema de 
saúde, mesmo em países mais desenvolvidos 
economicamente. 
· ·Hoje, algumaS irregularidades no abasteci
mento estão intimamente ligadas com o que 
chamamos, os profissionais de saúde que 
atuam na área, com a desarticulação dos cha
mados Sistema Nacional de Saúde, q_ue ainda 
não podemos chamar de Sistema Unico de 
Saúde, uma vez: que não está ainda implan
tado, na prática, em nossos Estados e em 
nosSos MunicipiOs e que está, me!!lllo, na prá
tica. sendo até comprometido pelas ações e 
tentativas de desarticulãção desse Sistema 
Único .. Embora ele esteja garantido no prin
cípio c.onstitudonal. E essa desarticulação 
constitui um dos principais fatores da inefi
ciênCia do setor nas ações que incluem a pres
crição, a dispensação e o uso de medicamen
tos. ügada a essa desarticulação, trouxe aqui 
a avaliação de alguns problemas. Em primeiro 
lugar, a falta de adoçào sistemática da relação 
Nacional de mecUcamentos Essenciais para 
efeito de racionalização, siinpliflcação e eficá
cia da Assistência Farmacêutica, conseqüen
temente, debilitando o seu papel num esforço 
de nadonalização da Produção Interna de Me
dicamentos e matérias-primas. Erri segundo 
lugar, aliado a esta desarticulação, a falta de 
coordenação unificada da rede de saúde. O 
fluxo de medicamentos sofre intercorrências 
graves, devido a isso, que se reflete no abaste
cimento irregular e na ineficiente disponibi
lidade de produtos a nível de dispensação final. 
E a fraca infra-estrutura de armazenamento 
e dispensação aliada a ausência crônica do 
farmacêutico nas unidades finais das redes, 
ou seja, as farmácias públicas e as oficiais 
reduz ainda mais a ineficiência do programa 
de assistência farmacêutica. Temos ainda liga
da à indústria a permissividade que preside 
a compra e a venda de produtos farmacêu~ 
ticos no Brasü, devido, pincipalmente, à precá
ria fiscalização por parte do Estado e dos ór
gãos de saúde. O descumprimento das·Jeis, 
portarias e regulamentos, baixadas-muitas ve
zes com objetivos demagógicos, o excesso 
de burocracia, a ingerência política e a atuação 
desastrada, infelizmente do CIP, que chega a 
estabelecer preços com diferenças significa
tivas para produtos do mesmo tipo, aliado ao 
excessivo número de farmácias e drogarias, 
acabaram levando o setor farmacêutico a uma 
situação crítica, comprometedora e 81't6rquica, 

resultado de uma estrutura económica viciada 
e de wn sistema inoperante de fiscalização. 

As farmácias muitas vez.es só" garantem a 
. sobrevivência mediante a prática da "empur· 
roter~pia", como nós chamamos, pela qual 
.a indústria farmacêutica estabelece comissões 
especiais que aumentam os lucros dos pro
prietários e balconistas de farmácia. Esta prá
tica força a venda de produtos não éticos, inefi
cientes e na maioria das vezes desnecessários. 

Trouxemos aqui um trabalho, o qual me 
permito ler a introdução. Foi realizado em 
1984, pela equjpe do professor José Luiz da 
Silveira Baldi;· da Universidade Estadual de 
Londrina. E .chegou-se à seguinte conclusão: 
considerando-se o amplo consumo de anti
bióticos- que para esclarecimento de V. Ext, 
hoje consta na primeira posição dos medica
mentos mals consumidos em nosso País. "rea
lizou-se um estudo sobre os aspectos relativos 
aos áil.timicrobianos, que são antibióticos, cá· 
mercializados em nosso País e nos Estados 
Unidos da América, tendo-se obtido as seguin
tes conclusões: das 7.152 formas de apresen
tação das especialidades farmacêuticas co
mercializadas no Brasil, 1.600, ou seja, 22,4%, 
contêm antibióticos. Nas 835 especialidades 
farmacêuticas com antibióticos comercializa
dos no Brasil, estão contidas 91 substâncias 
ativas antimicrobianas,. antibiPticas. 

Nos Estados Unidos da América, há 65 fár
macos antimicrobianos nas 166 especialida
des farmacêuticas, que os contêm, comercia
lizados no país. 

Têi"Celfó -Apenas em 257, ou seja, 30,8% 
das 835 especialidades farmacêuticas referi
das, no Brasil a substância ativa antibiótica 
se encontra isoladamente. Nas demais 578, 
69,2% fazem parte de associações entre si 
e/ou com outras bases medicamentosas. Nos 
Estados Unidos ocorre o inverso. Nas 166 es
pecialidades farmacêuticas contendo antibió
ticos. estes encontram-se em formas isoladas 
em "123, ou seja, 74;1 %, e associadOs em so
mente 43 especialidades, ou seja, 25,9%. Nas 
378 especialidades farmacêuticas comercia." 
Iizadas no Brasil para uso sistêmico contendo 
antimicrobianos associados entre si e/ou com 
outros fármacbs, em 330, ou seja, 87,3%, as 
associações são cientificamente injus.tific:á
Vfiis. Nos Estados Unidos em apenas 17, ou 
seja, 13,4% das especialidades farmacêuticas 
para uso sistemico, os antibióticos se encon
tram em associações justificáveis. 

Apresentam-se exemplos de associações 
consideradas inadimissfveis comercializadas 
no Brasil. Com base nos dados obtidos, esses 
autores consideram que reformulações pro
fundas, em relação aos antibióticos comercía.
liza.dos no Brasil, devem ser efetivadas com 
urgência pelo Dimed, órgão do Ministério da 
Saúde. 

Con1 o objetlvo de conter a chamada: "em· 
purroterapia", foi aprovada a Lei Federal n"' 
6.360, de 23 de setembro de ·19.76~ regula
mentada pelo Decreto n"' 79.094, em 1977, 
que obriga o uso de tarjas vermelhas e pretas 
nas embalagens dos medicamentos que te
nham efeitos colaterais indesejáveis ou· que 
sejam substâncias entorpecentes, criando a 
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obrigatoriedade de prescrição médica e a re
tenção da receita médica, de acordo com -o 
referido decreto (Título Y, art. 94, inciso IX 
§ 2<? e também no art. 100). Mais uma vez 
a lei foi desrespeitada à vista das autoridade_s 
públicas, uma vez que não se alterou nada, 
absolutamente, nos estabelecimentos farma~ 
cêuticos. Por outro lado, pessoas que usam 
drogas que causam dependência física e psí· 
quica, estão descobrindo nas farmácias e dro· 
garias uma verdadeira fonte para obtenÇão 
de várias delas com um custo menor e sem 
os perigos representados pelos traficantes. La
mentavelmente, as Portarias n~ 27, de 24 de 
outubro de 1986,eaden<>28, de 13denovem
bro de 1986, da Divisão Nacional de Vigilância 
Sanitária de Medicamentos do Ministério da 
Saúde, que tratam das drogas que alteram 
as funções nervosas superioreS, são amplaw 
mente desrespeitadas oom a cumplicidade 
das autoridades públicas. Muitos desses Jár· 
macas, podem ser adquiridos com o recei
tuário branco normal ou até sem ele, depen
dendo do nível de corrupção ou de desleixo 
da farmácia. 

A propósito do controle fiscal ineficaz dos 
medlcamentos no Terceiro Mundo, a regula
mentação comercial dos medicamentos sujei
tos à prescrição médica e de venda liwe é, 
teoricamente, análoga à existente nos países 
industrializados. Porém, na prática, os efeitos 
são diferentes. No Terceiro Mundo, o anúncio 
dos medicamentos exagera consideravelmen
te seu valor terapêutico, a importância das rea
ções adversas aos medicamento_s é minimi
zada ou simplesmente ignorada nas etiquetas 
e na publicidade. A maior parte dos medica
mentos sujeitos à prescrição médica são dis
pensados sem receita, através de pessoas sem 
nenhuma qualificação. Os medicamentos _es· 
portados aos países do Terceiro Mundo Com
preendem aqueles não autorizados no_ país 
exportador e o suborno generalizado afeta os 
médicos e os respónsáveis pela política nacio
nal de medicamentos. Por exemplo, não s_e 
aplica à Rename - como já citei -:- e aos 
encarr~gados da aquisição de medicamentos. 

Em relação às patentes, efri que- entiã:Iia 
esse comentário, o Brasil não reconhece hoje 
as patentes estrangeiras na indústria farma
cêutica na área de química fina. E esta vem 
sendo a grande desculpa para a indústria mul
tinacional fazer um boicote em vârias o_u:tras 
áreas em nosso País. Na verdade, o Brasil não 
reconhece essas patentes desde 1945 nos 
produtos e desde 1969 nos processos. Acon
tece que existem alguns fatores a serem avalia
dos. Primeiro, os laboratórios estrangeiros 
atuam diretamente no mercado brasileiro; se
gundo, eJes respondem por um faturamento 
anual correspondente a 85%, dando um total 
de praticamente 2,3 bilhões de dólares. A polí
tica do CIP, que estabelece os preços dos me
dicamentos, alargam- ã ·sua partldpaçãó,-por
que por mais que esses laboratórios aleguem 
prejuízos, eles agüentarri trabalhar com o pre
juízo, enquanto que os nacionais quebram ou 
mudam de ramo. E. rióS avaliamos hoje por 
que essa retaliação depois de quarenta e três 
anos de não respeito às ditas patentes? É mui-

to simples: a indústria farmacêutica brasileira 
hoje está a pleno vapor entrando na era dos 
mil fármacos. Portanto, s6 podemos concluir 
que e!es querem uma proteção segwa para 
as patentes de amanhã não resgatar aquelas 
de produtos e processos" já existentes_. 

Axespeito dos nomes genéricos e aplicação 
da J~,elação Nacional de Medicamentos Bási
cos; temos a PortariaJnterministerial n9 1 assi
nad;;;~ entre o Ministério d@ Sa(jde, Ministério 
da Prevtdência ·e Ministério da Indústria e do 
Corhércio, datado de 6 de setembro de 1983, 
qile obriga a indústriÍ3 farmacêutica a rotular 
os seus medicamentos pelos respectivos no
mes genéricos, de acordo com as Denomi
nações Comuns Brasileira estabelecidas pela 
Secretari~ Nacion?ll de VIgilância Sanitária. Es
sa exigência, contudo, não vem sendo obser
vada, pois as empresas não têm interesse nes
sa prática, temendo O$ efeitos prejudiciais so
br~ a e_str~tégia de cçmercialização, _funda
mentada na publicidade de catorze mil nomes 
de fantasias que, na verdade, correspondem 
a dois mil e cem nomes genéricos apenas. 
Essa é ã." normcnldotada na Relação Na dona! 
de Medicamentos Essenciais. Acreditamos 
que apenas Ó cumprimento da Lei n9 6.360, 
de 1976, e o Decreto n• 79.094, de 1974, 
já citados, e d<l$ Portarias_ n~ 27 e 28 trariam 
grandes beneficias à população. Mas essa le
gislação conflita c_om poder9sos interesses 
econômicos, particularmente da indústria far· 
macêutica, que cria pressões sobre o Governo, 
que tem se mostrado, infelimlente, incompe· -
-~nte ~ in~perante nessa área sanitária. Ade
mais, além de ser uma questão sanitária, a 
seleçâo de medicamentos possui dimensões 
econômicas, éticas e políticas. O bom uso dos 
mec:Ucamentos somente poderá ser alcançado 
quando se reconhecer que o seu uso é um 
processo submetido ao controle de várias for
ças, uma das quais é o desejo de melhorar 
a atenção primária de saúde por uma interven
ção fann_acológica racioiJal. O medicamento 
é um bem social, valioso e necessârlo na ma
nutenção, proteção e recuperação da saúde, 
ma~ tem~ lnf~liunente, sua utilização distor
Cida pelo esquema empresarial que rege sua 
prÇJduçãq. e. comerCialização. Consultando os 
dados da Rellista Br~eirsde Tecnologia, do 
Cóiiselho Nacional de Pesquisa, de março de 
1987, ob$ervamos que o_~rasil é o sétimo 
colocado no merc?,~do mund_ial de med_ica
mentos e ainda com esperanças, por parte 
c@s indústrias, de ascender ao terceiro lugar 
nos próximos anos. Ao lado dessa Situação 
privilegiada, estamos no modesto décimo séti· 
mo lugar em relação ao mercado mundiaJ 
quando se _considere o consumo per capíta. 
São treze dólares por pessoa, por ano, gastos 
em medicamentos. ConsumimOs muito, po
rém de maneira desigual. Da mesma forma 
que a renda nacion~. o consumo de medica
mentos também está concentrado. Não é ou
tro o pensamento do nosso Deputado Eudi· 
des Scalco, em discurso pronunciado na ses-
1. do dia 17 de novembro de 80. O prOblema 
não é a automedicaçáo, mas. sim, a dificul
dade de pronto acesso aos serviços de saúde, 
o que faz com que, c:omo solução mais fácil 

e menos onerosa, as pessoas se automedi
quem. Além disso, a automedicação não seria 
tão perigosa se os medicamentos postos à 
disposição do público fossem melhor contro
lados. A falta de uma política definida por parte 
do Governo, permite_ que o sétimo mercado 
do mundo de medicamentos, com um consu
mo per carpita de treze dólares, seja contro
lado basicamente pelas regras impostas pelas 
próprias empresaS, principalmente em labora· 
tórios multinacionais responsáveis por 75% 
das vendas. Nesse_ ponto é importante escla
recer que existem farmácias e drogarias de
ntais no Brasil. Levantamento recente, no Es
tado do Paraná, mostrou a relação de uma 
farmácia para cada 3.646 habitantes. Em Cwi
tiba, capital do nosso estado, a relação é de 
uma fannâcia para cada 2.752 habitantes. No 
Estado de São Paulo, observa-se que há uma 
farmácia para cada 3.570 habitantes. Na cida
de de São P?1u1o encontramos a relação de 
mna farmácia para cada 3.470 habitantes. São 
números elevados em comparação com ou:
tros países. Na hÍglaterra, onde o consumo 
de medicamentos é alto, há uma farmácia pa
ra cada 15.000 habitant~. Nos países da Es
candinávia há entre 1 O a 20 mil habitantes 
por farmácia. Nos países socialistas a propor
ção é de cerca de 15.000 habitantes por far. 
mácia. Desta forma, podemos afirmar que há 
um excesso de farmácias e drogarias, uma 
vez que é aceitável uma farmácia para cada 
--a·a 1 O mil habitantes. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde. E esse elevado número 
de estabelecimentos farmacêuticos, aliado às 
constantes denúncias de corrupção no setor, 
disseminação de fármacos e tóxiCos, riscos 
de acidentes com medicamentos, venda de 
medicamentos sem prescrição e informações 
distorcidas sobre medicamentos explicitam o 
verdadeiro problema da saúde da população: 
o desrespeito e o desprestigio público da das
se dos farmacêuticos em troca da desenfreada 
e inconSeqüente busca de lucros por parte 
de certos comerciantes de medicamentos. 

Poder-se-ia supor que o elevado número 
de farmácias e drogarias existente no Brasil, 
que representa mais do dobro recomendado 
internacionalmente, traria, como conseqüên
da, uma melhoria dos selViç:os prestados à 
população. No entanto, o que se observa é 
que a concentração de estabelecimentos far
macêuticos numa determinada região propi
cia uma competição comercial desenfreada 
em prejuízo da comunidade. Claro está que, 
com tantas farmácias e drogarias, esses em
preendimentos tomam-se inviáveis economi
camente, além das aberrações contidas nos 
aspectos sanitários. 

Dentro dessa condição anómala, o empre
sário do setor farmacêutico explora o trabalho 
do farmacêutico, degradando os nlveis de as
sistência farmacêutica através dos métodos 
de promoção de vendas, onde não- há limites 
éticos nem científicos para satisfazer as neces
sidades comerciais. 

Para finalizar a nossa exposição, trazemos 
o que a Organização Mundial de Saúde con
ceitua como Assistência Sanitária, e, onde o 
seiViço farmacêutico está contido no Direito 
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à Assistência Famlacêutica que, juntamente 
com a Médica e a Ho.!BJitalar, integram a Assis
tência Sanitária, entendida hoje como inte
grante da resposta do Estado ao direito à saú
de, reconhecido pela Constituição. Eriquanto 
estrutura que toma possível a utilização do 
produto industrial, que é o_ mediCMnento, em 
tempo e local necessários, a um custo supor
tável, o serviço fannacêutico e a assistência 
sanitária compreendem: 1"-a JegisJação so- , 
bre medicamentos e seu controle; 2"-a sele
ção dos medicamentos; 3<~ - a segurança 
e qualidade; 4~ -abastecimento; 5"' -produ
ção local; 6'~ - distribuição; 7" -::- fixação de 
preços; 89 - informação, inspeção da utiliza
ção e formação de recursos humanos para 
o uso adequado dos medicamentos; 9"' -pes- · 
quisa e desenvolvimento; 1 Q9- utilizaçêo dos 
recursos naturais dlsporúveis para assistência 
sanitária; 11" - a auto medicação. 

Como vimos, Sr.- Presidente, ilustres Sena- · 
dores, o Brasil praticamente tem tudo nas 
mãos para propiciar a sua população umzr 
Assistência Farmacêutica adequada. Não po
demos mais atribuir e tentar jogar a culpa em 
alguém por toda essa situação caótica que, 
se instala no setor farmacêutico, porque, para 
essa ordenação do sistema precisamos de um 
tripé apenas, ou seJã, a elaboração de uma 
política adequada de medicamentos pàra ra~ 
cionalizar a oferta, implantação de um sistema 
de informações para racionalizar o consumo 
e um sistema farmacêutico. coerente primeiro: 
com os valores do sistema e, este, com os1 
da sociedade e com equipamento disponível. 
Tenho dito. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Srs. Senadores integrantes da Comissão, está 
livre a palavra, a fim de indagarem da Dr' Ana 
Maria da Silveira Rodrigues a respeito da expla-1 

nação que ela acaba de fazer. 
Com a palavra o Senador Francisco Rollem

berg. 

O SR. FRANCISCO ROLL.EMBERG -Ouvi 
com muita atenção a exposição da Sr' Ana 
Maria sobre o dia-a-dia na saúde e o dia-a-dia 
do farmacêutico. Ela tem muita razão quando 
diz que farmácia é uma coisa muito séria e, 
lamentavelmente. no Brasil, para se abrir uma 
farmácia ou uma quitanda as exigências são 
praticamente as mesmas, porque existe a far
mácia com o fannacêutico e o depósito de 
medicamentos. Esse depósito de medica-

1 

mentos qualquer pessoa pode solicitar con
cessão e ele não tem autorização para vender 
determinados fármacos. Acho que na prática 
é a mesma coisa. Quânto à pergunta do Sena
dor Severo Gomes, s6 queria acrescentar que 
quando eu começava a minha vida proflssio-, 
nal de médico era modismo da época usar; 
o triparanol Mer-29, um ánticolesterol, era a 
coqueluche do momento, e bem pouco tem-. 
po depois, não foi muito adiante, fof consta-~ 
tida que ele proVOcava catarata e cegueira 
neste País. Agora se lança outro mecücamento1 
a lovastatena, Mevac:or, com esse mesm.o en· 
tusiasrno e confesso que também estou ate- 1 

morizado, porque não sabemos bem, ainda 
.não há uma literablra perfeita, exata a respeito 

dele, e tenho receio de que daqui a alguns 
anos teremos as iatrogenias. 

No mais, eu não teria mais nada a acr's
centar. Sua palestra foi interessante, foi uma 
.wJlse mais do nosso dia-a-dia no campo 
da satíde e da farmácia. Lamento muito que 
o farmacêutico, hoje, de uma certa forma, tem 
uma dicotomia: o farmacêutico bioquímico, 
que vai para o laboratório e não cuida real
mente da farmáda. e o farmacêutico de dis
pensação, que cuida da farmácia e faz a farma
cotécn[ca e está desaparecendo. E num Pafs 
como o nosso, :que não tem ainda um estudo 
detaJhado das nossas potencialldades, das er
vas de que dispomoS, encontramos esse po
tencial à deriva; uns tantos agindo de uma 
maneira um tanto charlatanesca, a vender er
vas e preparos ·farmacológicos, vendendo as 
suas-qualidades excelsas, que não foram nem 
comprovadas, que não se sabe se realmente 
as possuem, e outros que não querem mais 
participar desse tipo de farmácia, vindo a per
mitir isso; que haja um depósito farmacêutico 
nas mãos de um homem completamente des
qualificado que, no mais das vezes, nem se 
dá ao trabalho de ler essa bula incompleta 
que nós temos, e que vai fazer é "empurra
terapia". 

Eu, como médico, às vezes, vou à farmácia 
pedir um determinado remédio para mim, e 
o homem do balcão_diz: "não tem esse. mas 
tem -ililla COisa melhor". E me empurra um 
produto, às vezes, não ético. É um desrespeito 
tremendo para com o consumidor brasDeiro. 

Parabenizo a Sr' por ter enfocado- se bem 
que não seja exatamente o tema das nossas 
preocupações na CPI- falado das coisas do 
Brasil, para que não se pense somente nas 
fraudes de importação e exportação, mas se 
pense nas fraudes do nosso dia-a~dia, porque 
é isso que está atrapalhando e prejudicando 
a saúde do povo brasileiro também. Parabéns 
'a V. S• pela sua exposição. 

O SR. PRESIDENTE (Severo GOmes)--_ 
Sr. Relator Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES -A 5r", que exerceu 
ã Presidência da Associação Paranaense dos 
Farmacêutfcos, teria condições de dizer o nú· 
mero aproximado de farmacêuticos no País? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRJGUES - No . 
Pats, aproximadamente, hoje, somamos em 
tomo de 40 mil farmacêuticos. 

O SR. LEITE -GHA VES - Quarenta mil far
macêuticos? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRJGUES- Qua
renta mil farmªcêuticos, enquanto que no 
mundo é em tomo de 800 mil. 

O SR. LEITE CHAVES - De que vivem 
esses farmacêuticos. 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Da 
sua profissão. 

O SR. LEITE CHAVES-Mas, como é que 
eles exercem essa profissão? 

ASRA.ANAMARIAS.RODRJGUES-Bem. 
l'ú entra, justamente, naquilo a que o nobre 

Senador se referiu a nossa profisSão é eclética 
~se divide em várias áreas de atuação. E justa
mente por não termos isso claramente regula
mentado em nosso País, não há, infelizmente 
á área de opção, ou seja, que o fannacêutíco 
se desenvolva e atue espedalmente para a 
área para a qual se formou e para qual seja 
sua opção. 

Eõ.tão, vemos o farmacêutico que se espe
cialfzou na área de análise c:lfnicas, por exem· 
plo, tentando atuar, e mau, na área de farmá
cia. E vemos que precisam realmente de uma 
regulamentação disso. Em nenhum outro país 
do mundo o farmacêutico que se dedica a 

_ medicamento é o mesmo profissional que se 
dedicará à área de análises clínic:as, que são 
áreas complementares diferentes, ou áreas do 
magistério, etc. São áreas diferentes às quais 
se referem, realmente, à necessidade de uma 
separação para que se possa valorizar esse 
profissional. 

Justamente no comentário do Senador, S. 
Ex!' falou a respeito dessa estória de traba1har 
num lugar e dá um nome e realmente referir
me mal à sua profissão em oUtra área. Nós 
vemos que a farmácia - no Brasil, enquanto 
farmácia propriamente dita, ou seja, o conhe
cimento que a Universidade nos repassa para 
atuar na farmácia, ou seja, nesse elemento 
de ponta e que _deve ter um estabelecimento 
de saúde pública - não se modernizou. En
tão, ainda se_ pensa que farmácia é aquela 
antiga que manipulava, 

Na verdade, isso que está aí estabelecido 
que hoje chamamos de "drogarias", "arma
zém farmacêutico" ou "depósito", etc, é.a far
mácia do mundo de hoje, é a farmácia que 
se pratica na Comunidade Econômica Euro
péia, nos Estados Unidos e da qual não se 
abre mão da presença do farmacêutico. 

Mas, o seu conhecimento realmente se mo
dernizou. E o 'que se pratica hoje lá, é a chama
da "farmácia clínica", que é um termo pratica
mente novo para nós no Brasil. e o farma
cêutico é o elemento irldispensável junto ao 
médlco no controle e no conselho em relação 
a automedicação; 

Tanto que no último item que citei da estrU: 
tura do serviço farmacêutico, a própria legisla
Çâo mundial de saúde cita a automedfcação. 
O que não temos no Pafs, hoje, é uma regu]a
mentação disso. E vemos que indústria farma
_cêutica- e foi por isso que achei que _o tema 
era reafmente aentro dos que v. Ex.' propu
nham - se aproveita de todos esses mean
dros, para vir aqui desaguar todo o·seu entulllo 
farrriacêutico, _e, ao mesmo tempo, no que · 
chantagiam. 

Temos hoje um exemplo; eu trabalhei num 
hospital. Nós estamos com falta de um fárma
co, base em tratamento de leucemia linfóide 
aguda, que é a asparaginase. É um fármaco 
importado e a descuJpa da indústria é a mais 
básica: falta de frasco, etc. Mas, na verdade, 
sabemos que. é por aí que ela nos puxa o 
tapete. Porque esse fármaco é um fármaco 
usa~o_em _doses pequenas e em qualquer limi
te de leucemia linfóide aguda e que acomete 
principalmente crianças em nosso Pa!s. 
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Dos 100% de crianças que temos em trata
mento com neoplasia, em nosso hospital, 
80% seguramente é esse tipo de leucemia. 
E se esse fármacO não for usado no início 
do tratamento, praticamente todo o restante 
do tratamento é inócuo, não adianta. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Há 
um outro fato que me chama atenção, é a 
retirada do mercado de determinados produ~ 
tos que, de quando em vez, vêm com outros 
nomes. Vou-lhe dar um exemplo do Dietilestil
bestrol, quando era vendido com esse nome, 
que se usava muito para o câncer de próstata, 
e tínhamos resultados fabulosos. Foi retirado 
do mercado e foi lançado um outro medica
mento. O interessante é qUe esses outros cuja 
fótmula é tida como Dietilestllhestrol não dão 
os mesmos resultados clínicos que nós obre. 
mos quando mandamos buscar nos Estados 
Unidos o dietilestilbestrol. 

Quer dizer, um outro dietilestilbestrol é wn 
problema. Agora, o tratamento de câncer de 
próstata sofreu uma modificação muito gran
de e está: sendo feito a base de produtos de 
agora, lotrofina (?). 

Os brasileiros não têm acesso a esse produ
tos. Eles não estão registrando isto no Minis
tério da Saúde ou nós órgãos competentes. 
Então, para a próstata-- quem tiver câncer 
- ou mande buscar no exterior ou volte ao 
Oietilestilhestrol ou algo nome. af, que é wn 
suprimento tremendo. 

E preciso que nós d~senvolvamos a nossa 
tecnologia para que terihamos o comando 
desta coisa, maS acredito que em determi
nados produtos de ponta - digamos assim 
- Levenier seria o último. Nós temos 'que 
encontrar uma ponta ou uma saída, tambêm, 
para que não estejamos obstaculizados como 
estamos com o asparlginase e como gonado
trofina, também, que tratam dos tumores de 
próstata. 

Acho que nós temos que achar um melo 
termo. Vamos desenvolver a nossa farmaco
logia, a nossa farmacotécnica, os nossos l<IDo
ratórios, e estimular as nossas pesquisaS, mas 
uma portinha tem que ficar, porque se não 
nós vamos morrer de doenças que os nossos 
irmãos do Norte não morrem, porque eles 
têm como controlar. 

O SR. LEITE CHAVES- D~ Ana Mar~ 
S. Rodrigues, eu não sei se permanece o crité
rio para·que uma farmácia possa funcionar, 
que constasse como sócio dos seus estatutos 
sociais o nome de wn farmacêutico. Eles, às 
vezes, davam o nome, não eram obrigados 
a irem a farmácia, e recebiam por mês uma 
determinada importância que, às vezes, era 
muito pequena, em até um aviJtamento profis
sional. Não sei se eles poderiam até ser res
ponsáveis por mais de uma farmácia. Asenho·' 
ra poderia explicar alguma coisa a esse respei
to. ComO é do critério atual? 

A SRA ANA MARIA S. RODRIG<JES -Sim, 
nós temos a regulamentação, hoje, pela Lei 
Sanitária n• 5.991 de 1973, que estabelece 
não a obrigatória. sociedade, que nenhuma 
farmácia não pode ser estabelecida sem apre-

sença do fannacãutico na farmácia. Então, 
ê esse o critério que nós seguimos hoje. No 
Paraná, por exemplo, pm;a resgatar essa ativi
dade como uma atividade de saúde, é a 11nica 
coisa que nós temos. E o que nós vemos 
e que estamos precisando, urgentemente, é 
a normalização dessa lei. A lei não é ruim, 
mas s6 que ela húnca foi cumprida no nosso 
País.. Realmente, na década de 1930, nós tí
nhamos um decreto do então Presidente Ge
túlio Vargas que estabelecia a propriedade de 
farmáCia para o fannacêutico e o próprio Pre
sidente, depois, retirou esse decreto. Realmen
te, foi na êpoca da entrada desse grande capi
tal estrangeiro no País e, estrategicamente, os 
farmacêuticos , tambêm, foram retirados da 
fãmiáda, indo trabalhar na indústria. E a uni
versidade, ao mesmo tempo, não modernizou 
os conhecimentos a repassarem a esses far
macêuticos, no sentido de eles estarem prepa
rados para a informação e a orientação tanto 
a pacientes como a médicos na área do medi· 
camento. O que nós resta_. _hoje, ê normalizar 
essa legislação, modernizando-a ao interesse 
da saúde pública. Tanto que, a nível de Conse
lho Federal de Farmácia e- de Coii.selhos Re
gionais, nós estamos sugerindo resoluções 
técnicas porque nós vemos que, pelo lado téc· 
nico, nós podemos normalizar em muito o 
controle da venda de medicamentos, da auto
medicação, etc. 

O SR. LEITE CHAVES- Qual é o número 
da Lei? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIG<JES - O 
número da Lei é 5.991n3. 

O SR LEITE CHAVES - Ela carece de 
regulamentação? 

A SRA ANA MARIA S. RODRIG<JES - Ela 
é uma iel sánitária. 

O SR. LEITE CHAvEs- Ela é de 1973? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES -Isto, 
é de 1973. Nós temos leis básicas. Uma ê 
esta, a de n9 5.991, e a 3.860. 

OSR. LEITE CHAVES-Existe movimento 
da dasse no sentido de fazer algwn projeto 
para o Congresso Nacional? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Exis
te. Nós já e$Unos fazendo e, inclusive, nós 
nos reunimos, aqui, nesses últimos dias e há 
um ano já vimos discutindo e elaboramos uma 
comissão de especialistas para sugerir, num 
prazo máximo de 2 meses, uma proposta de 
lei 11nlca para farmácia, à seme1hança de paí
ses mais desenvolvidos. Inclusive, os nossos 
técnicos estão se baseando em várias legisla
ções de outros países da América Latina e 
dos próprios Estados Unidos da América e 
da Et.itõpapara nós podermos elaborar uma 
lei única e que seja suficiente para cobrir toda 
~ nossa necessidade sanitária na área farma-
'Cêutica. ---- --

O SR. LEITE CHAVES - A senhora sabe 
qual-é o percentual de laboratórios que atuam -

no País de nacionalidade estrangeira e qual 
o de nacionalidade brasi1eira? 

ASRAANAMAR!AS.RODRIGQfS-Trou
xe um dado da Abifarma, para dizer esse dado 
mais especificamente. 

Não tenho o dado aqui em números especí
ficos, mas seguramente podemos dizer que 
praticamente 80% do mercado é dividido en
tre laboratórios internacionais, que são em nú
mero menor enquanto qu~ de 20 a 25% do 
mercado é dividido com ã indústria nacional, 
que abarCa um número muito maior de labo
ratórios, mas Que em compensação não tem 
poder para concorrer com essa indústria far· 
macêutica internacional. 

Inclusive, isso que o doutor se referiu em 
relação à blodlsporllbilidade do medicamento 
é algo que compromete a nossa indústria na
cional, uma vez que ela não tem condições 
de desenvoMmento e não consegue colocar 
no mercado produtos que concorram com 
a qualidade desses produto~ e~angeiros. 

O SR. LEITE OiAVES ~O que a -senhora 
acha? Aqui no Brasil, os produtos feitos por 
estrangeiros e brasileiros, há diferença dequa
Hdade? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Infe
lizmente há. Acho que o Professor Andrejus 
Rorolkovas poderá até entrar mais nesse mé
rito da questão. Infelizmente há. Porque ao 
nosso laboratório brasileiro não é dada, diga
mos assim, condições de pesquisa adequadas 
de desenvolvimento adequ~do, e ele aç:aba 
colocando no mercado um produto que mui
tas vezes é de péssima qualidade, infelizmente. 

OSR LEITE CHAVES-Quer dizer, inferior 
ao do laboratório estrangeiro que o manipula 
mesmo aqui no Brasil. 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES -l;xa
tamente, porque esse já traz uma tec:nol()fJia 
pronta. Ele muitas vezes traz a matéria-prima 
pronta apenas para ser efetuado no Brasil o 
último passo da sintese, e aqui ele mantém 
também laboratórios de controle de qualida
de, etc, e consegue col~ar no mercado um . 
produto de qualidade. Embora, se comparar
mos um produto fabricado mesmo por um 
laboratório estrangeiro no Brasil com o seu 
mesmo produto fabricado no seu país de ori· 
gem há uma significativa diferença. Tenho tido 
a oportunidade de verificar isso. 

O SR. LEITE CHAVES - Quer dizer _que 
a aspirina feita na Alemanha, nos EstadÓs Uni-. 
dás, é melhor do que a feita aqui? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIG<JES - É 
melhor do que a_ feita_ aqui, mesmo por urp 
laboratório estrang'eiro. 

O SR. LEITE OiAVES-Diga-me uma cai· 
sa: no inído da nossa interpelação nós mani
festamos a nossa preocupação de que esse 
percentual nacional tem receio de represálias, 
ou no fornecimento de matéria~prima dos la
boratórios estrangeiros que fornecem a(JuL -ou 
por outras razõe_s. A senhora .a_cha que tem 
procedência issO? A senhora sente .isso como 
fannéfcêutlca? 
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A SRA ANA MARIA S. RODRIGUES -Sim, 
a gente sente, sim. A gente sente como essa 
represália a curto prazo. Digamos, nós tería
mos que passar por um período em que sofre
riamos esse problema, até que a nossa tndús
bia pudesse desenvolver a sua pesquisa e a 
sua tecnologia, e adquirir o know-how sufi
dente para desenvolver fármacos com quali-
dade suficiente. · 

Acho que isso é passive) de qualquer pais 
que se propõe a atingir um nível de indepen
dência. ou seja, um período de sacriffclo. 

Realmente, a gente Sabe que existe esse 
boicote, que a maior parte da matéria-prima 
usada - Não temos uma indústria nacional 
- o Professor Korolkovas poderá dizer para 
vocês. Nós temos uma indústria reprocessa
dora, ela não é uma indústria de síntese. Então, 
a meu ver, não podemos chamá-h! de "indús
tria nacional", porque ela simplesmente rece
be a matéria-prima do exterior, no máximo, 
realmente, elabora apenas uma fase final da 
síntese e processa, ou seja, elabora o processo 
fannacotécnico de produção de medicamen
tos, mas não de sfntese, não de pesquisa. 

Provavelmente, como essa indústria é total
mente dependente, teremos seguramente um 
boicote, wna represália muito grande num pew 
ríodo. Agora, a duração desse período vai de
pender da nossa competência de desenvol
vennos a pesquisa e a síntese no Brasil. 

E é ar que a gente vê que é o grande proble
ma ligado à área de química fina, porque, para 
o· Brasil se tornar independente na área de 
medicamentos ele precisa se tomar indepen
dente na área de química fina. Só que, se 
ele se tomar independente nessa área, ele não 
o fará somente na área de medicamentos. A 
química fina vaf propiciar ao Brasil se tomar 
Independente em várias outras áreas: automo
bi11stica, etc. 

E a gente vê que o grande poder interna
dona], a grande pressão é de que a gente 
não tenha independência na área de químicã 
fina mesmo. 

O SR. LEITE- CHAVES- A Senhora falou 
· ai sobre certificação de qualidade. Os labora

tórios estrangeiros primam mais neste setor. 
Existe algum organismo oficial ou privado que 
trate da certificação de quaJldade desses pro
dutos? 

·A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Exis· 
te. Temos a nivel nacional a Fundação Oswal
do Cruz. o Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde, que hoje é o órgão ofi
cial no Brasil de controle de qualidade. E mes
mo, se temos dúvidas em relação a ess_es pro
,dutos, o enviamos a este Instituto, que nos 
\:lá laudos de controle de qualidade, que são 
da nossa confiança como profissionais. 

O SR. LEITE CHAVES -A Senhora pode 
repetir o nome? - -

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES -Insti
tuto Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, do 
. Rio de Janeiro. 

o·SR.FRANCISCOROLLEMBERG-Inter· 
rompo V. Ex', porque dev9 me reti_rar dentro 
de poucos instantes, para ir votar na Comissão 
de Constituição e -Justiça. Ê para relatar uma 
experiência minha nesta Casa e que o Profes
sor Andrejus Korolkovas, que também está 
aqui, e conhece.. . 

Twemos, aqui, wna denúncia da Dr' Bren
daJise, de São Paulo, que fazia quimioterapia 
para tratar de leucemia em crianças. Ela ob~ 
servava que, com os produtos adquiridos direw 
tamente na matriz dos Estados (Jnidos, ela 
conseguia o controle das leucemias. Quando 
usava o produto fabricado e vendido no Brasil,, 
ela não conseguia o controle. 

Foi levantada a suspeição de que, realmen
te, naquelas ampolas, o produto existia, só 
que não existia na quantidade que a bula dizia. 
Então, eles nos vendiam o mesmo produto 
com __ uma diminuição jnfinitesim"al, quase que 
homeopática, não dava resultado coisa algu
ma. 

·Não tínhamos pelo menos na época, labora
tórios em condições de fazer essas dosagens. 
Essa briga foi muito séria. Essas amostras fo
ram para os Estados (Jnidos. Não sei se o 
Dr. Koro1kovas participou desse tipo de aná
lise. 

O SR. ANDRÊJUS KOROLKOYAS - To· 
mei ciência 

O SR. FRANOSCd ROLLEMBERG- En· 
_tão, o que ternos que ver, Sr. Presidente, não 
é s6 a qua1idade da coisa, mas a sua seriedade 
a honestidade da coisa. Eles podem nos estar 
vendendo o produto realmente que apre
goam, mas em doses não terapêuticas. Esta
mos pagando por wna _coisa que não resolve 
o problema. Tinhamos que também criar no 
Brasil condições para fazer esse controle, esse 
"dosar", para ver se realmente o que contém 
na bula contém na ampola. 

ASRAANAMARIAS.RODRIGUES-JI\uito 
bem lembrado. 

O SR. FRANOSCOROLLEMBERG-Lem· 
brei-me de contar esse fato, porque é uma 
coisa muito séria. 

ASRA.ANAMARIA$. RODRIGUES-Indu· 
sive gostaria_ de acrescentar um fato. Na nossa 
área de farmáda hospitalar tivemos wn pro
blema recente· no Paraná, que deve s_er do 
conhecimento de todos vocês. Foi o problema 
da contaminação numa solução de nutrição 
parenteral, através da qual morreram onze 
crianças num hospital. 

Em nosso hospital, então, passamos a exi
gir, mesmo da indústria farmacêutica. de labo-
ratórios multinacionais, os laudos de controle 
de qualidade interno. A nossa,surpresa é que 
eles estão atualmente nos dificultando a entre
ga de medicamentos por essa exigência nossa 
dos laudos, que é um direito que temos. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - O 
Professor Korolkovas está nos passando agora 
um trabalho da sua lavra- Fraudes em Espew 
dalidade Farmacêutica- chamando a aten
_ção para o problema do ácido acetilsalicilico. · 

J\lguns dos nossos laboratórios estão nos ven
dendo comprimidos de drágeas de talco ou 
com coisa que o va1ha. Não deu tempo para 
ler o trabalho todo. 

Este é um problema muito sério,esse con
trole, o verificar a veracidade que contém a 
bula e que existe na ampola ou no compri
mido. 

Houve uma ocasião em que se vendeu mui
ta vitamina 812, e depois se descobriu que 
era um mero corante que não tinha nenhum 
efeito vitamínico, não tinha nada a ver com 
essa ac:ionabasalinina. 

Produtos à base de amplacilina e ampli
cilina, alguns laboratórios foram autuados por
que vendiam cápsulas com 250 rriiligramas 
que não tinham nem 50 mlliQramas. Então, 
esta.W:-se to-mando pó inerte, talco ou c:ofsas 
desse tipo. 

Os problemas são muito complexos. Te-
mos que nos estruturar para dar seguimento 
a esse acompanhamento da saúde no Brasil, 
inclusive na ~r~a farmacêutica, porque nós 
corremos para ela. Nós, médicos, somos os 
funcionários mais baratos dos laboratórios. 
Eles não investem na nossa formação, na nos
sa manutenção como estudantes, não inves
tem no nosso aprimoramento cultural nem 
científico, mas nos transformam depois nos 
seus pregoeiros, nos seus vendedores melho
res, com a caneta com que prescrevemos em 
nossos gabinetes e nossos consultórios. 

O SR. LEITE CHAVES- Senhora Ana Ma
ria Silveira Rodrigues, nesse setor, sobre o qual 
a senhora depõe, existe responsabilidade de 
setor público ou privado pela ocorrência de 
infração que possa prejudicar o povo? 

A SRA ANA MARIA S. RODRIGUES -Acho 
que otórre, realmente, a responsabilidade das 
duas áreas, tanto pela omissão como falta da 
atuação, da área privada, por não prestar um 
bom serviço para a comunidade, uma vez que 
cjualquer iniciativa privada que se propõe a 
prestar um serviço à comunidade, deve fazê-lo 
coril (Jt.ialidadee eficácia E pelo setorp(blico 
pela omissão, pela referência sempre à falta 
de estrutura, a falta de recursos humanos, de 
náo fiScalizar, e de não proceder ao seu tra~ 
balho. 

Vemos, hoje, a falta de esbuturação para 
esta estratégica, por exemplo, falta de_controle, 
de qualidade técnica, etc. Por que no nosso 
País a nOssa Divisão de Medicamentos do Mi
nistério da Saúde não tem uma estrutura se
melhante a uma FBI nos Estados Unidos, que 
seriam órgãos semelhantes? Por que noSSP.Is 
autoridades, por que nós, povo brasileiro, gas
tamos tanto com tantas estruturas e não estru
turamos adequadamente um órgão que podew 
tja fazer sozinho todo esse lrabalho·de controle 
de qUalidade, de registro, de fiscalização, etc:.? 
Então, a gente vê lá uma estrutura da Dimed 
sem espaço, sem pessoal, sem informatiza
ção, sem condições. Estive lá nos últimos dias, 
estão lá com 30 mil processos, tem lá vinte 
e poucos técnicos para trabalhar. Então, acho 
que isso é competência nossa. 

O SR. LEITE CHAVES- Em que set<>r? 
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A SRA. ANA MARIA S. RODR!(lCIES- Divi
são de Medicamentos do Ministério da Saúde 
- Dimed. Quer dizer, por mais boa vontade 
que tenha, a pessoa a qual esteja assegurado 
o cargo de chefia de coordenação desse órgão 
não consegue fazer, porque não tem estrutura, 
não tem autoridade, não tem autonomia. Vi
mos que as últimas pessoas que estiveram 
lá, duram no máximo seis, sete, meses num 
cargo desses, nos últimos dez anos, as que 
tentaram fazer um trabalho sério, por pressão 
da própria indústria, na primeira denúncia de 
fraude, na primeira denúncia de falta de con
trole, foram colocadas para fora do órgão. 

Então, acho que existem soluções práticé!s· 
Temos que ter força política, técnica, para che
garmos a ela. 

O SR. LEITE CHAVES -AS~ teria condi
ções de nominar uma dessas pessoas demi
tidas em razão disto? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES - Em 
razão disso foi a Dr" Roseli Rosenfeld, foi a 
última Diretora do Dimed; a própria Dr' Marta 
Martinez procurou desenvolver um trabalho; 
tivemos o Dr. Luiz Felípe de Moreira Lima, 
ab.ialmente estamos com wna pessoa quere
conhecemos ser competente, que a Dr' Suza
na Machado de Avila, Agora, o que vimos é 
q.~e por mais que esta pessoa se desgaste, 
se ela não tiver estrutura, ela não vai conseguir 
fazer. 

Em outros programas do Ministério, tam
bém vimos pessoas demitidas. Temos, pOr 
exemplo, um programa na área de saúde, 
que é o programa de capacitação de recursos 
Humanos para o controle de infe~ão hospi
talar no Brasil, e ao qual só foi_ dada força 
maior depois da morte do ilustre Presidente 
Tancredo Neves. E vimos pessoas que estão 
fazendo um trabalho maravilhoso nesse pro-
grama terem sido demitidas por picuinhas, 
por divergências politicas pequenas. Agora, 
não sei como é que está esse setor. É impor
tante que ele tenha força e que continue fazen
do o seu trabalho. Porque é aquilo que vemos, 
não basta tentar segurar a coisa de um lado 
só, temos que chegar as resoluções e às solu
ções dos problemas de todos os lados. De 
que adianta eu tentar segurar a infecção hospi
talar com uma medida somente dentro do 
hospitaJ, quando o antibiótico é vendido na 
farmácia de qualquer Jeito, quando se lança 
no comércio brasileiro qualquer antibiótico 
que não esteja registrado no FD ainda? Vemos 
que as medfdas têm que ser seguras e em 
todos os parâmetros da nossa assintência far
macêutica d'esde a simples dist_rlbuição, co· 
mercialização e fiscalização. 

O SR. LEITE CHAVES - A Senhora tem 
conhecimento de alguma pessoa ffslca ou jUrí
dica que, agindo com dolo ou má fé, omissão 
intencional ou não, tenha ocasionado fraude, 
na importação ou exportação de produtos ou 
insumos farmacêuticos? 

ASRA ANA MARIAS. RODRIGUES- Olho~ . 
fatos concretos, realmente não tenho para po
der afirmar aqui com segurança. O que vemos 

é que a coisa é sempre tão veleda ~..levada 
de fonna a não se dar nomes para ~s pessoa~_ 
a não ser que pudéssemos estabelecer aí um 
fundo de investigação secreta ou alguma coisa 
que, de fato, pudesse dar nomes aos culpados. 

O SR. LEITE CHAVES- Mas a senhora 
sente que existe? 

ASRA.ANAMARIAS. RODRIGUES -Sinto 
que sim. 

O SR. LEITE CHAVES- Dona Ana maria, 
a senhora dis_se que há uma desproporção 
grande entre o fncüce de: laboratórios nacionais 
e os que não são naciona[s no País. A senhora 
disse que mais ou menos em tomo de 80% 
de um lado e 20% de outro, é o que temos 
mais ou menos aqui. _A senhora acha que essa 
desnacionalização continua a ocorrer, conti
nua a aumentar a desnado_nalização? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Con
tinua sim, incl~sive tenho um artigo recentJ?, 
acho que dessa semana ainda, publicada na 
Gazeta Mercantil 'e que mostra exatamente o 
que está acontecendo hoje com a indústria 
farmacêutica. Ou seja, até há algum tempo 
a indústria farmacêutica dO ramo capitalista 
de empresas era a que mais se respeitava entre 
si, hoje estão comeÇando a se "abocanhar", 
a penetrar uma nas outras, a tentar comprar, 
ou seja. não está mais havendo mesmo entre 
elas, as poderosas, esse respeito à propriedade 
industrial de cada uma e também fazem acor
dos. 

Então, sentimos que estamos caminhando 
para uma síncope a nível de indústria farma
cêutica a nível mundial. 

O SR. C LEITE CHAVES -Para registro. a 
senhora poderia ler o nome do artigo e dizer 
qual a sua fonte? 

A SRA ANA MARIA S. RODRIGCIES -Sim. 
A ''Reorganização do Setor Farma~êutico", 
consta na Gazeta Marcantil de quarta-feira, 19 

de março de 1989. Até posSo deixar as cópias 
com V. Ex" para registro. 

O SR lEITE CHAVES- Houve uma infor
mação aqui de parte, tanto de produtores do 
setor estrangeiro como do n_,donal d~ que 
não havia rentabilidade maior nessa atividade 
laboratorial, de farmácia. Então, por que a se
nhora acha que continua a haver aumento 
do percentual das indústrias estrangeiras? 

A SRA. ANA MARIA S. RODR!GCIES - Ve
mos que por trás dessa informação há algo 
que não pode ser verdade. A própria Gazeta 
Mercantil afirma que a indústria farmacêutica 
sempre se considerou como algo relativa

mente esp"ecial, e que realmente em termos 
de faturamento mundial, o faturamento da in
dústria farmacêutica isoladamente das outra$ 
empresas internacionais, é relativamente bai
xo, em tomo de 100 milhões de dólares 
anuais. Mas, em compensação, a proporção 
de lucro que advém desse faturarnento é alto, 
em tomo de 15% ao ano. 

Então, por trás dessa desculpa de baixo fa
turamento se esconde uma grande margem. 
de lucro.. Se não fosse verd.ade, eles não esta· 
riam aí, apesar da desCulpa do prejuíio, e con-

tinuam aumentando os seus ramos na nossa. 
indústria nacional e a tentar tirar do merc-ado 
c:ada vez mais a ia1dóstria genuinamente bra· 
süeira. 

O SR. LEITE ·cHAVES - D~ Ana maria, 
quais são as causas reais que têm detenni· 
nado o progressivo aumento dos remédios 
no Pais? Nota-se_ que ainda se leve em consi· 
deração a desvalorização, a inform~ção que 
essa Comissão de_ Inquérito tem é de que os 
preços continuam em progressão acentuada, 
a ponto de, paulatinamente muitas camadas 
sociais deles se afastarem. A despeito de existir 
muita concorrência entre as farmª-cias~ entre 
elas há tabelamento de preços para o medica
mento riuma livre concorrência neste setor 
de laboratórios e de farmácias? 

A SRA ANA MARIA S. RODRIGUES- Esta 
última colocação é uma pergunta? 

O SR. LEITE CHAVES- Sim. 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES -Real
mente, existe um tabelamento entre as fariná
c:ias, embora sempre haja uma lista de medi
camentos de preço liberado. O que ocorre, 
como já citamos, é wna concorrência desen
Freada entre esses estabelecimentos, embora 
o consumo pela população, dos que têm aces
so à compra indMdualizada de medicamentos 
é muito baixo, representa menos de 20% da 
população que tem acesso à esta estrutura 
de farmácias públicas comerciais. Mas há uma 
coocorrênc@ desenfreada pelo excessivo nú
mero de farmácias como jâ ficou demons
trado na nossa explanação, ou seja, não Que· 
haja ug;1a política de preços, uma liberação 
entre as farmácias, mas uma concorrência de
senfreada pela própria lei da sobrevivências 
entre essas farmácias. 

E, em relação à indústria, o que vemos co
mo causa, realmente, des_s~-c~os QQ sf;$)_r_ê. 
a falta de uma política séria de medicamentos 
no País, uma política que seja realmente se-
guida. . 

Nós tivemos várias CPis de medicl:)rn_entos, 
temos vários outros eventos da dasse da área 
da saúde e vemos que a implantação do siste· 
ma real na áreà de política de medicamentos 
não é feita, ou seja, nós não temos um modelo 
de assistência farmacêutica efetivo; não temos 
um sistema de informação que nos permita -
chegar a todos esses problemas de falta de 
oontrole, de saber como acontecem as frau
des. Nós temos wn sistema segurO de infor
mação e não temos um sistema rígido de as
sistência, e isso permite que a indústria com 
todo o seu poder econômko penetre em todas 
as nossas áreas, em outras palavras, em todas 
as nossas falhas. 

Acho que, antes de mais nada, o il.osso País 
tem que estabeleçer uma política séria de as
sistênciél como um controle, como uma coor
denação de todos os níveis, a nível de hierar
quia, ou seja, a nível federal, a nível do sistema 
único de saúde através dà Siplan, da CIS -
Conselhos Interinstitudonals de Saúde e, tam· 
bém a nível munidpal em que nãp se faça 
a manipulação do medicamento ·no sentido 
pord:icç da coisa e que não se use o medica-
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mento para outros fins que não seja para a 
saúde e o bem da população. 

O SR LEilE CHAVE$ ..:::. Se pelas drcuns
tâncfas, a Sr fosse conduzida a um posto em 
que a Sr' isoladamente pudesse deddir sobre 
este assunto e recebesse essa incunbência 
de melhorar a situaçao de um povo perante 
essa questão de laboratórios e farmácias que 
medidas a Sr' ap6caria nesse sentido? O que 
a Sr' faria? Manteria a nacionalização? Não 
nadonalizaria? Estabeleceria padrões? Com 
relação a quantidade de remédios a Sr' au
mentaria ou diminuiria? E com as embala
gens? O que a Sr' faria para que, digamos, 
o País não tlvessemos essas dificuldades no 
setor? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES - Em 
primeiro l.ugar, terfamos que estabelecer uma 
estrutura de assistênda farmacêutica, esse_ é 
wn dos tripés, e essa estrutura compreende, 
não medidas isoladas, mas um total de medi-
das ... 

O SR.L.EriE CHAVES -E o Que se entende 
por isso? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES - Es
butura farmacêutica? 

O SR LEITE CHAVES - De assistência 
farmacêutica. . 

ASRA.ANAMARIAS.RODRIGUES-Seria 
a legislação sobre medicamentos e o seu con
trole; a seleção dos medicamentos, a segu
rança na eficácia e na qualidade; o abasteci
mento; a pro-dução local, a distribuição; a fixa
ção de preços; o controle de recursos huma
nos; a pesquisa e o desenvolvimento; a utiliza
ção dos recursos naturais e, por fim, o com
traJe da automedicação. 

Na verdade não são medidas Isoladas, são 
medidas inseridas numa medida única que 
seria da estruturação. 

A segunda, seria a estruturação de fato da 
divisão de medicamentos ou outros nome que 
se dê para o 6rgão, para que tenhamos um 
órgão forte no Brasil, como existe nos Estados 
Unidos que ditam as regras internacionais. 

E a terceira seria, realmente, o cumprimento 
da legislação. 

O SR. LE11E CHAVES - Perguntei para 
a Sr' de que vivem os farmacêuticos no País 
e a Sr' respondeu dizendo eles vivem da profis
são. Mas como a grande maioria dos farma
cêuticos são donos de farmácias, eles são só
cios de farmácias, eles trabalham em farmá
cias, em laboratórios, como ê que eles traba
lham? Como está o seu mercado, O mercado 
de trabalho deste segmento importante do 
País, que a Sr' representa hoje nesta tarde? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Bem, 
os farmacêuticos dividem-se, como já falei, 
entre magistério, análise clínicas, ativldades na 
área de aiimentatos, na área de cosmétlcos, 
na indústria e, também, na área de farmácia. 
Pelo que me parece, o Sr. está querendo saber 
exclusivamente na área de farmácia, na área 
de distribuição. Temos farmacêuticos que se 
enquadram em todo serviço público, na área 
oficial, de medicamentos, tanto na área de 

síntese dos laboratórios oficiais de produção 
e os farmacêuticos na área de assistência. A 
farmáda pública, corno está não está inserida 
no sistema de saúde, e a grande maioria dos 
farmacêuticos não está nas farmácias. É aqui
lo que citamos em nosso depoimento, é uma 
ausência crónica do farmacêutico, pelo não 
cumprimento da legislação, que seria um ele
mento de ponta e que deveria ter a direção 
técnica da farmácia, que deveria ser quem 
escolhe os medicamentos que a farmácia vai 
vender, que deveria ser quem treina os profis
sionais que trabalhariam nesse estabeleci
mento e quem, enfiin, eStaria à ponta do esta
belecimento, orientando e controlando a po
pulação e toda informação e mesmo também 
trabalhando com a equipe profissional de_ saú
de. realmente, ele não está, hoje, ele está alija
do deste processo, por uma deformação des
se sistema, nos últimos 50 ou ao anos. 

O SR. LEITE CHAVES -A Sr' se formou 
e'!l que ano? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES - Eu 
me formei em 1981. 

O SR. LEITE CHAVES - Em que facul
dade? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Pela 
Universidade Federal do Paraná. 

O SR. LEITE CHAVES - Que motivação 
levou a ~ a se formar nesse setor? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Que 
me levou a entrar na universidade nesse setor? 

O SR LE11E CHAVES -Sim. 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Foi, 
realmente, uma vocação própria para esta 
área -de saúde. Sempre gostei !J1Uito da área 
que trata mais da saúde do ser humano. 

Quando entrei para a universidade, atê, eu 
estava dirigida para as análises dínicas, e já 
nos primeiros anos da universidade, quanto 
comecei a estudar farmacologia, microbiolo
gia senti que a área que eu queria era a do 
medicamento, e, desde que me formei, sem
pre trabalhei na área do medicamento. Inclu
sive, o meu primeiro emprego foi em farmácia 
púbfica. 

O SR. LEITE CHAVES - Essa eJ<Periêncta 
que a Srt tem, inclusive com a experiência 
classista, porque a Sr' foi wna representante 
da sua classe, a Sr' foi presidente da Federa
ção Paranaense de Farmacêuticos, a Sr' repe
tiria o gesto, com esta experiência qUe a Sr' 
tem no quadro, ou terÍa: outra p~ofissão. 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES-Não. 
Seguramente, eu repetiria o gesto. Acho que, 
apesar de tudo, está valendo a pena, porque 
se tem o idealismo da luta pela qualidade_da 
saúde da população. 

O SR LE11E CHAVES- A sr se formou
emqueano? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES - Em 
1981. 

O SR. LEITE CHAVES - Que idade a Sr' 

tem? 

ASRA.ANAMARIAS. RODRIGUES- Trin· 
ta anos. 

O SR. LEI1E CHAVES -AS!" é casada? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES_;_ Sou. 

O SR. LEITE CHAvES- --Tem ft.lhos? 

ASRA.ANAMARIAS.RODRIGUES-Não. 

O SR. LEITE CHAVES - D. Ana Maria, a 
Srt deixa um depoimento que, a nosso ver, 
do relator, satisfez. A Sr'!' prestou um juramen· 
to. A Sr' acha que teve algum engano que 
queira corrigir? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES- Não. 
Estou pronta a ser ·chamada novamente, se 
assim for necessário para esclarecer alguma 
coisa e para poder embasar melhor os_ traba-
lhos dessa CPI. -

O SR. LIDE CHAVES - Então, tudo o 
que a Sr' disse é verdade? -

A SRA. ANA MARIA RODRIGUES- Tudo 
o que eu disse é verdade. 

O SR. LEITE CHAVES - Professora, esta· 
mos tnuito satisfeito com o seu depoimento. 
Temos a certeza de que recebemo_s aqui uma 
profissional m-uito séria, muito qualificada, 
amplamente experiente, nova, ainda, mas bem 
entrosada no seu setor, vocacionada e, de res
to, "uma pessoa multo simpática, muito bonita, 
e o Paraná está satisfeito com isto, com a 
sua presença aqui. A Sr' poderá ser chamada, 
em outra eventualidade, mas custearemos as 
despesas. . 

Muito obrigado a Sr.r. 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES -Sou 
eu quem agradece. Muito obrigada. 

O SR PRESIDENTE (Severc Gomes)
A Sr', na sua exposição, fez referência à ques- · 
tão, sempre lembrada, das reivindicações para 
registro de processo e pàtentes na área farma
cêutica no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial. Nesses últimos anos, temos assis
tido o recrudescimento das pressões externas, 
principalmente por parte dos Estados Unidos,. 
para quebrar essa norma e já durante muitas 
décadas vem presidindo o controle desse se
tor. Gostaria que a Sr'! pudess_e nos dar a sua 
opinião sobre as conseqüências de uma even
tual quebra dessa norma que impede o regis
tro de processos e patentes ha área farma
cêutica, na área de alimentos no Bras11. 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES - No
bre Senador, acho que pela nossa exposição 
ficou clara que a conseqüência da quebrada 
dessas normas feitas no Brasil é simples: seria 
desastroso para o nosso País. Acredito mesmo 
que nunca mais chegaríamos a um estado 
de desenvolvimento de nossa_indústria, princi
palmente a nível de pesquisa e desenvolvi
mento. E a nossa visão é de que, assím como 
o conhecimento, essa área de pesquisa não 
é propriedade, embora o Brasil não respeite 
essas normas internacionais. Vimos que ele 
poderia se adequar a isso, num futuro próxi
mo. No momento, seria totalmente inadequa
do, porque não temos, como já citei em meu 
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depoimento, uma estrutura de assistência rígi
da e adequada. E não estamos preparados 
para, realmente, aceitarmos essas normas de 
propriedade industrial. E vemos o que fizeram 
outros oaíses, países da Europa, da Corou~ 
nidade Comum Européia, como a Hol<)nda, 
por exemplo, que passaram a respeitar as nor
mas das patentes depois de ter desenvolvido 
as suas tecnologias, tanto a nível de produtos. 
como a rúvel de processam,ento, porque regis
tro de produto é uma coisa~ e r5:gistro de pro
cesso, ou seja, da forma como se faz o medica
mento é outra. 

Então, vejo que, realmente, seria desastroso 
para o nosso País, neste momento, aderir a 
essa exigência internacional; e_~ dare que te
riamos que ter força suficiente para resistir 
às pressões, às tentativas de pressões interna
cionais. 

O SR. !'RESIDENTE {Severo Gomes) -
A senhora fez referência também ao probjema 
da publicidade, propaganda em termos de 
medicamentos. A senhora tem lnformaçõ_es 
sobre quais são as regras em outros países, 
de que modo essa publicidade_ pode ser ne
fasta ou inócua no caso dos medicamentos? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUES -Sim. 
Na verdade, nos países socialista a propagan
da é praticamente proibida, e nos países da 
Comunidade Econômiva __ E_L!rop'éia é dirigida 
e adequada por legislação própria. E, pelo que 
observamos, essa propaganda é diretamente 
por dois fatores básicos;_ primeiro, pelo direito 
à informação, para que se faça uma prescrição 
correta e, segundo, pelo direito à informação, 
para que se faça uma dispensação adequada, 
E tomo a liberdade, aqui, de referir a V. Ex" 
o que se situa, nessa legislação internadpnaJ, 
como sendo informa_ção sobre medicamentos. 
e que deve ser seguida à risca pela indústria 
farmacêutica na sua informação ao médica 
e a todos os profissiotJ.ais de saúde. 

lnformação sobre medicamentos segundo
a Organização Mundial de Saúde - é o con· 
junto de dados de qualquer característica físi. 
ca..química-biológlca·clinica, etc., recolhidos e 
comprovados desde o início da investigação 
de um princípio ativo e a sua correspondente 
formulação, só ou combinada com outros 
princípios, até as fases mais atualizadas de 
sua farmacovigilância que permita o seu em· 
prego rnais eficaz e seguro. 

Então, o que vemos em nosso País rião 
é esse respeito, não é o respeito a esse tipo 
de informação. Vemos medicamentos que 
ainda não foram aprovados em outros paises, 
muitas vezes medicamentos que, por exem .. 
pio, nos Estados {lnidos, não foram aprovados 
pelo FDA, lançados em.nosso meio, a propa· 
ganda indiscriminada normalmente dando 
muito mais valor apenas aos efeitos benéficos 
do medicamento e as ·bulas, principalmente, 
não conteitdo as reações adversas e os e~itos 
cOlaterais. Podemos até comparar bulas brasi· 
leiras com bulas de Outros países, e verificar 
que realmente isso não é respeitado em nosso 
País. Além disso, não há um cerceamento e 
nio há uma denúncia desse abuso de propa· 

ganda, tanto essa propaganda que é feita dire
tarriente sobre o proftssional da prescrição, 
que é o médico, como sobre a população. 

O SR. - Há .em tramitação, aqui 
no Senado, um projeto de lei que visa proibir 
a importa_ção de medicamentos e produtos 
químicos que não sejam aprovados para o 
consumo nos países de origem. A senhora 
teria, .vamos dizer, elementos para informar 
a respeito de determinados medicamentos 
que nãci sáo aprovados para o consumo na 
Aleinanhã, Estados_{lnidos e que são vendidos 
no Brasil e as razões pelas quais não são apro
vados lá, para enriquecer o nosso trabalho 
legislativo? 

A SRA. ANA MARIA S. RODRIGUEs ....:.Acho 
que quem melhor poderá enriquecer, nessa 
áreã., -o -nossO dej:>oim~nt6 é o nosso ilustre 
Professor Andrejus Korolkovas, que é um far
macolOgista de renome intemãcional. Temos 
alguns exemplos. Coisas simples, como, por 
exemplo, uma associação que temos no Bra· 
sil, uma associação de dois fármacos, ·que é 
a Sulfametaxasol mais o Trimetropin que é 
comercializado por vários nomes, de acordo 
com os nOmes comerciais dos laboratórios, 
entre outros Bactrim, Expectrin, Sus, etc, e 
que é fabricado pela própria Cerne, faz parte 
da nossa Rename. Ele foi lançado no Brasil 
e praticamente dez anos depois é que foi lan
çado nos Estados Unidos - isso é para que 
V. Ex' tenha uma idéia de como acontece esse 
trâmite. mas o Professor Korolkovas poderá 
esclarecer melhor. As nossas próprias infor
mações, nós os profissionais de saúde, vêm 
de bancos de dados internacionais. Inclusive 
a Organização Mundial de Saúde fundou um 
centro de farmacovigilância, que inicialmente 
funcionou em Genebra e depois foi transferido 
para os Estados Unidos, justamente baseado 
em denúncias desse tipo de lançamento de 
medicamento. Por exemplo, o fato daquele 
desastre mundial da talidomida que ocorreu 
no Japão, num fenômeno que se chama foco
mel ia, ou seja, um problema que foi um agra
vante enorme de saüde, à ép-oca, e essa de-
núncia levou à formação desse centro. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Solicitamos ao Prof? Andrejus Korolkovas que 
se aproxime, primeiro, para prestar seu com· 
promisso e, em seguida, para fazer a sua expo
sição. 

O SR. ANDREJOS KOROLKOVAS-Juro, 
como um dever de consciência, dizer toda 
a verdade, nada omitindo do que seja do meu 
conhecimento, sobre quaisquer fatos relacio
nados com a investigação a cargo desta Co
missão Parlamentar de Inquérito, destinada a 
investigar indicies e fraude na importação e 
exportação de produtos de insumos farma
cêuticos por empresas multinac::kinalS e oS 
passiveis desdobramentos da atuaçib dessas 
empresas no Pa1s, inclusive a desnacionali
zação do setor e a desmesurada elevação dos 
preços de -medicamentos. 

Primeiramente, desejo esclarecer que quan· 
do fui notificado do convite para depor nesta 
CPI. através de um telefonema de o~ Sônia, 
embora indagasse qual era o tema a ser abor
dado, ela informou que seria o mais geral. 
Por isso, apresento as minhas desculpas por 
não haver preparado um depoimento especifi
camente sobre este assunto que está decla
rado no juramento, mas sim sob aspectos ge
rais. Todavia, após a minha exposição, terei 
o máximo prazer em responder àquilo sobre 
o que me perguntarem, e se eu estiver em 
condições de fazê-lo. 

Esta é a terceita vez que compareço, como 
convidado, perante representantes do Poder 
Legislativo do meu Pais, para pi'estar ínforma
ções a respeito da indústria famacêutica na
clona.! .. A primeira foi nos dias 22 a 25 de 
junho de 1975, como-c::onferencista do 19 Sim
pósio .Nacional de Medicamentos e Indústria 
Farmacêutica, promovido pela Comissão de 
Saúde da Câmara dos Deputados. 

A segunda foi fio dia 12 de setembro de 
1979, para depor perante CPI, na Câmara dos 
Deputados, destinada a investigar as ativida
des ligad<ss à indústria farmacêutica em todo 
o território nacional. Meu depoimento foi pu· 
blicado na revista Química Nova de outubro 
de 1979. Deixo uma cópia deJe a esta CP!. 
Os depoimentos e debates. em ambos os 
eventos resultaram em poucas conseqüências 
de ordem prática, no que diz respeito à melho
ria de saúde de nossa população. Talvez por· 
que se realizaram durante o regime autoritário. 
Oxalá a atual CPI de produtos farmacêuticos, 
por realizar·se no regime democrático, produ
za resultados concretos. 

Os medicamentos constituem complemen
to para a satisfação de ·uma das necessidades 
básicas do homem: a saúde. Ressalte-se que 
o nosso povo, em sua esmagadora maioria, 
não tem atendidas, no grau desejado, nenhu
ma de suas necessidades básicas - alimen
tação, habitaç~o, vestuário, educação e saúde 
- para não mencionar a segurança pessoal, 
hoje gravemente ameaçada, sobretudo nu 
grandes aglomerações urbanas. 

Esta situação deplorável deve·se ao fato de_ 
sermos povo pobre. Desta verdade não nos 
devemos olvidar. Somos povo pobre! E o sere· 
mos ainda por muitos e muJtos anos. Por isso, 
não podemos nos dar ao luxo de esbanjar,· 
nem mesmo com a prevenção e tratamento 
das doenças que nos acometem. Precisamos 
economizar em tudo, até nos remédios. E por 
falar neles, o povo, em geral, pro~de irracio
nalmente quando os utiliza sem necessidade. 
É bem sabido que mu_itos sintomas dinicos 
são provocados por enfermidades autolimi
tantes, que desaparecerão sem tratamento ou 
apesar dele. 

Disse o'Dr. Lewis Thomas, em 1974: "no
venta por cento dos enfermos que consultam 
médicos acabariam curando-se espontanea· 
mente se se limitassem a esperar e, em caso 
de se"ntir uma dor, a tOmar um pouco de ácido 
acetilsalicllico". 

Graças principalmente aos esforços da in· 
dústria farmacêutica, a Humanidade dispõe 
hoje em dia de cerca de 6 mil fármacos, isto 
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é, substâncias ativas que entram na compo
sição dos medicamentos. Esses fármacos po
dem dar e dão origem a milhares de especia
lidades farmacêuticas, em suas diversas apre
sentações: cerca de 24 mil no Brasil, 15 mil 
na Repóblica Federal da Alemanha. 15 rrUI 
na Inglaterra, 14 mil e 750 na Espanha, 13 
mil e 700 na Itália, 7 mil e 900 na Bêlgica, 
7 mil e 800 nà França, 7 mil e 400 na Irlanda, 
3 mil e 700 na Finlândia, 3 mil e 400 na Holan
da, 2 mil e 700 na Suécia e só 1 mil e 870 
na Noruega. 

A maior parte dos 6 mil fármacos é perfeita
mente_ dispensável, porquanto, em sua maio
ria, são simples derivados, análogos ou congê
neres de outros, como mostram os livros de 
qufrilica farmacêutica, inclusive o meu, Essen
lials of Medicinal Chemistry. que acabou de 
ser lançado simultaneamente nos Estados 
Unidos e no Canadá. __ 

Foi levando em conta es~ realidade que 
vários"países resolveram seledonar, dentro os 
cerca de 6 mil fármacos, os classificados co
mo essenciais. A Organização Mundial daSaó
de incluiu, na sua lista modelo de medics
mentos essenciais de 1988. apenas 2Ô2 Jár
macos e 11 associações mendicamentosas. 

O Brasil, na sua Renarne, (Relaçao Nacional 
de Medicamentos EssertdãiS),--ae 24 de março 
de 1988,_ arrola 234 fármacos e 18 associa
ções. Este último número de fáirilacos basta 
para atender a 90% dos brasileiros que vierem 
a sofrer de alguma enfermidade. Todavia, as 
nossas autoridades não resb"ingem a nossa 
produção, importação e comercialização a es
ses fármacos. De fato, na Portaria n~ 1 de 
6-9-83, assinada por três Ministros de Estado, 
Portaria que resultou de enorine, demorado 
e fastidioso trabalho, estão incluídos 1293 
produtosativos, no total de 1.910sais e outros 
derivados. 

A meu ver, esse número é excessivo. País 
pobre que é o Brasil deveria contentar-se com 
metade deste número. Se o Brasil reduzisse 
o número de fármacos usados no Pais cerca 
de 600, economizaria quantia razoável em iin
portação de tais insumos farmacêuticos. A im· 
portação desses insumos corresponde a cerca 
de_ 1,6% do total de nossas importações; com 
elas desembolsamos, anualmente, mais de 
300 milhões de· dólares, capital nada despre
zível no gasto de insumos farmacêuticos. 

Movidos pelo sentimento· de patriotismo e 
alicerçados na razão e no bom~senso, devería
mos restringir ao máximo as importaçõe~ de 
insumos farmacêtlticos não essenciais. Vale 
dizer, seria prudente reduzir, em vez de aumen
tar, o número de fármacos arrolados na porta
ria acima citada. De fato, menor número de 
medicamentos significa melhor saúde. Entre
tanto, é bom que se diga, para não cairmos 
em equívocos, importa atualizar permanen
temente o arsenal terapêutico. 

Todos os anos são introdw:idos, no mer
cado mundial, cerca de 70 novos fármacos, 
ao custo aproximado de 100 milhões de dóla
res por fármaco. Alguns destes são inovações 
importantes, e não apenas lige1ras modifica
ções estruturais de fármacos já conhecidos. 
Estes. novos fármacos, verdadeiramente no-

vos; deveriam estar disponíveis em nosso Pafs. 
Infelizmente, a burocracia da Dimed dificulta 
extraordinariamente o licenciamento destes 
fármacos para o consumO interno. Há que 
agilizar este processo, para evitar que estes 
fánn_acos ·sejam disponíveis apenas àqueles 
que podem providenciar sua importação rápi
da do Exterior, não raro como obséquio espe
cial de Companhias de Aviação. 

Por-outro lado, a indústria farmacêutica -
sobretudo, para tristeza e vergonha nossa, a 
nácional - ·mantém no mercado prodútos 
desnecessários, muitos deles inócuos, quando 
não perigosos. É o caso, por exemplo, -de inú
meras associações- medicámentosas, algu
mas esdrúxulas e até irracionais. Maior rigor 
na fiscalização redundaria no fechamento su
mário da esmagadora maioria de nossos labo
ratórios farmacêuticos, pois eles não contam, 
sequer, com o controle de qualidade do que 
fabricam e, não raro~ lançam no mercado me
dicamentos sem r~ uti]_iQ~de terapêutica, ou 
cuja composição não corresp_onde quali e 
quantitativamente ao· que consta das respec
tivas bulas. 

Por exemplo, constatei, junto com um cole
ga, fraudes em três especialidades farmacêu· 
tica:s, fab_riçadas por dois laboratórios do Rio 
de Janeiro. Deixo aos membros da CPI o traba· 
lho cientifico que comprova isto. O que foi 
publicado na revista Ciência e Cultura, 40 (12), 
1220 1222 (198). E tainbéni um trabalho do 
colega Bruno CarJos de !llmeid~ Cunha. sobre 
"Desinformação farmacêutica", publicado na 
mesma revista39 (4), 367.....: 370 (1987). 

Isso ocorre porque, DO lado de indústrias 
fdôneas, que fabricam produtos de real inte
resse para a classe médica e .Para os pacientes, 
coexistem a$ ine~ri.tpulosas, cujo objetivo 
único ê auferir rapidamente_os maior~ lucros 
possíveiS. Pof issO, ·essas últimas recorrem a 
diversos expedientes, tais como lançamentos 
de associações medicamentosas inúteis e irra~ 
cionais. preparo de fórmulas farmacêuticas 
esdrúxulas, quandp não fraudulentas estímulo 
à ãutomedicação através de propaganda ma
ciça pelos canais de comunicação de massa 
....,.. rádio, televisão, imprensa - e prática de 
"empurroterapia", que consiste em tentar ven
der aos clientes produtos outros que não os 
que ele_s pedem ou de que necessitam. 

Repito, muitos medicamentos_ são inúteis, 
süéf eficácia terapêutica nunca foi comprova
da. Outros, principalmente as associações de 
dois ou mais ing_redientes atiyos, são inaçei
távels e devem ser retirados do mercado. 

Na Espanha, verific:o.u-se que 54,2% de to
dos os medicamentos consumidos em 1980 
tinham valor terapêutico potencial aC-eitável, 
22%- nãOUnham nenhum valor e mais de 20% 
tinham valor "inaceitável". Concluiu-se Que 
apenas 1 O a 20% de todos os medicamentos 
Usados no sistema de sã.úde espanhol são 
reaJmente necessários. E no Brasil, será me
lhor a situação? Oportuna seria pesquisa para 
verificar isso. 

O BrasD importa cerCa de 80% da matéria
prima de su~ _indústria_ farmacêutica. Para re
duzir nossa dependência no setor da produção 
de fármacos, é preciso que eles sejam fabrica-

dos internamente, com decidido e eficiente 
apoio governamental que for ne_cessário. A Itá
lia, o Japão e alguns outros países, cq::.iando 
os processos de fabricação de fârmacos, 
transformaram-se rapidanlente de importado
res em exportadores de fármacos. Imitemos 
estes e outros países dos quais importamos 
fármacos. 

Estreitamente relacionado com o problema 
da•produção de fármacos e medicamento~ 
é o seu controle. Para isso é necessário que 
o país tenha uma Farmacopéia atualizada Em 
7 de julho de 1982 lá se _vão, portanto, quase 
7 anos- foi nomeada, pelo Ministro da Saúde 
da época, uma Comissão Permanente de Revi
são da Farmacopéia Brasileira, da qual fui e 
sou um dos membros. Vencendo obstáculos 
de toda sorte, esta realizou trabalho intenso. 
Infelizmente, entraves burocráticos e a troca 
de Ministros da Saúde impediram que a Far
macopéia Brasileira, 4• edição, fosse publicada 
tão logo se completou a primeira parte, ainda 
no tempo do Presidente João Baptista Figuei· 
rede. Essa primeira parte só foi lançada em 
dezembro de 1988. 

EJ-la, é só a primeira parte. Ela contém ape· 
nas os métodos gerais de análise de medica
mentos. As monografias dos cerca de 600 
fármacos que constarão da Farmacopéia ain
da não foram publicadas. E o Ministério da 
Saúde não está atuando COJ!l a presteZé! ne~ 
cessária. A Cerne depende desse segundo vo
lum~ da Farmacopéia, a Dimed precisa dele 
como apoio para a legislação e o registro, 
o MIC e __ a Cacex também, para estabelecer 
critérios de fabricação, importação _e exporta· 
ção. Igualmente é ele necessário para as uni
versidades e as indústrias farmacêuticas. 

Por isso, faço, aqui e agora, veemente apelo 
aos Srs. Senadores, membros desta CPI, para 
que sensibilizem o Ministério da Saúde a reu
nir, urgentemente, a Comissão Pennanente 
de Revisão da FarmaCopéia Brasileira e pro· 
porcionar a ela condtções de trabalho, a fJm 
de que o segundo volume da farmacopéia 
seja lançado o quanto antes, se possível ainda 
este ano. 

Outro problema a que se deveria dar aten
ção é a retirada do mercado nacional de vários 
medicamentos, porque os fabricantes verifi
cam que os preços que o CPI autoriza não 
permitem que os remédios sejam comercia
lizados com valores compensatórios. De fato, 
não raros fabricantes, para manter certos me
dicameratos no mercado, arcam até com pre
juízos. E preciso lembrar que a indústria far
macêutica não é benemérita, ela quer lucro, 
se um produto não dá lucro, ou ele é menor 
do que ela deseja, a indústria simplesmente 
o retira do mercado. 

Essa falta de atualização de preços para de
terminados medicamentos não só desestimu
la os laboratórios a investir em novos produtos, 
mas. também, vem afugentando os labora
tórios multinacionais, alguns dos quais, ou dei
xaram de operar no País ou se fundiram com 
outros, a fun de sobreviver. 

A interferência do governo na economia~ 
freqUentemente desastrosa, faz-me lembrar 
do ditado do fllósofo americano Thoreau: "O 
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melhor governo ê aquele que menos gover~ 
na." 

Acrescent_e~se esse quadro a insistência de 
alguns laboratórios farmacêutícos, -seja por lg~ 
norância, seja por má fé, em não denominar 
corretamente os insumos farmacêuticos que 
entram nas fórmulas dos medicamentos que 
fabricam. Dal haver surgido a imperiosa ne
cessidade, reçém-preenchida, de a dotar deno
minações comuns brasileiras de medicamen
tos. Não há, desde_ 1983, desculpei para- os 
laboratórios farmacêuticos usarem -nomes de 
fantasia, nomes químicos (nàO--rãro íncorre
tos), ou nomes oficiais de outros países. 

Há vários anos a Organização Muil.dial da 
Saúde vem publicando os nomes ofici~is de 
todos os fáimacos, em cinco línguas. Esta 
é razãO adicional para não se tolerã.r o descaro 
com que o assunto de nomenclatura de fár
macos vem sendo tratado por aigumi"1abora
tórios farmac:êutlcos, não só estrangeirOs~ -
mas, principalmente, nacionais: É-o cãs9, pOr 
exemplo, do c:lioquinol. Foi ele proibido para 
uso sistêmico, por produzir neuropatia mielo-

• óptica subaguda, ou seja, cegueira. É penni
tido, para uso tópico em infecções ffi.ngiças, 
embora experiêndas recentes informem que 
ele é 40% absoMdoJlO sistema, mesmo quan
do aplicado na pele ou em 9utra superfícié. 
No entanto, com ·a n9me químico iododoroi_
droxiquinolina, faz ele parte de vários -antiaiar-
réicos tomados por via oral. Entre eles, das 
seguintes associa~õ_e:s (geralinente com sulfa
to de neomkina ou furazolidona): Ataco\y, 
Darm-Sept, Diapulgil, Diarrepax, Enterobron, 
Entefofilin, Enterovital, Furadtren, Furaz.olin, 
Neobacter e SUspensão de Furazolidona 
Composta. 

Para finalizar meu depoimento, permito•me 
oferecer as seguinte sugestões para a solução 
dos problemas da indústria farmacêutica na
dona!: 

1. Apoio à pesquisa básic:a realizada nas 
universidades e em institutos de pesquisa, re
lacionada com o setor_saúd,.e; 

2. Pesquisa farmaCo9n6stica, fitoquíin{ca 
e farmacológica de nossa flo.r.~: 

3. Elaboração da Farmacopéia Brasileira 
com a maior brevidade (e que a velocidade 
da publicação dessa Farma<:opéta seja mais 
rápidâ dó_ que a elaboração de leis comple
mentares da nossa Constitui!i;ão); 

4. Tratamento preferencial e proteção pa
ra as indústrias nacionais que fabricarem fár-_ 
macas e outras matérias-prir:nas de medica
mentos;~ 

5. Aproveitamento de nossa rica flora, es
pontânea ou cultivada, como fonte de matéria
prima: da indústria farmacêutica; 

6. Fabricação predominante, mas não ex
clusiva, dos cerca de 250 fármacos constantes 
da Relação de Medicamentos Básicos ~labo
rada pela Central de MedicamentoS; 

7. Estímulo à produção de especialidadeS 
contendo um único fármaco; 

8. Redução drástlça do elevado número" 
de especialidades farmacêuticas; · --

9. Retirada da linha de produção de asso~ 
dações medicamentosas irracionais e péfigo~ 
sas; 

1 O. Promoção de campanhas, de âmblto 
nacional, através dos veícu1os de comunica
ção de massa, para esclarecer o público quan
to aos perigos dã automediCação e do abuso 
de medicamentos- devemos incutir na men
te do povo que medicamento não é alimento, 
e sjm veneno em .põtencia1; 

_11. --__ Proibição terminante e definitiva de 
progaganda de remédios e medicamentos, 
mesmo dos ditos populares, através de rádio, 
televisãç_ e irhprensa; 

12. Com:::essão de preço atualizado para 
especialidades contendo um só fármaco e, 
finalmente; 

13. Aprimoramento dos ensinos médico 
e farmacêuttco. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE. (Severo Gomes) -
Com a palavra o Senaclor Francisco RoDem· 
b~rg. 

O SR FRANCISCO ROLLEMBERG- Pro
fessor KorlkoVas, éramOS Deputados Federais 
e membros ela_ Comissão de Saúde quando 
da CPl de Medicamentos, em 1979. Naquela 
ocai.Sião--ou\limos a expoSição ae- V. S• e tive
mos o cuidado de, quando indicados para esta 
CPI, mandar buscar na Câmara o relatório final 
e todos o_s depoimentos. Tenho· por norma, 
qllando sou avisado com certa antecehdência, 
e sei que um orador vai expor urri determinado 
tema s9bre o qual ele já explorou em outras 
oportunidades, procuro ler e mensurar o dado 
da exposição anterior. Não me foi possível fa
zer com V. S• isso, porque somente l;loje pela 
art'lanhã eu soube que seria um dos depoen
tes. Quando o V. S' ·começou o- seu depoi
mento mandei buscar em meu gabinete o ma
terial da CPI, e fui checando sua exposição 
e vejo que, de_uma certa forma, continuamos 
os mesmos, como V. S• mesmo mencionou 
no início da sua exposição. Nove anos ap6s 
V. S• retoma e se algumas diferenças existem 
talvez sejam Qas mais singelas. · 

Põr eXemplo, V. St sugere fabricação predo· 
minánte hoje de 250 medicamentos constan· 
tes da relação de medicamentos básicos, ela
borados pela Central de MePicamentos. Àque
la époCa o Sr. propunha fabricação pred.omi~ 
nante de 340. Então 90 medicamentos deSa
pareceram dessa sugestão de v. s~ e eu gosta
ria que· me explicasse -o- porquê do desapare
cimentO desses ga medicamentos? Seriá uma 
das minhas perQ-untas. 

No mais, as sugestões todas, por exemplo: 
aproveitamento da nossa ri_c:a flora _espontânea 
e CUltivada foi dita atê nos mesmos tE:rmos 
de nove anos atrás. Apoio à- pesquisa básica; 
preparo da 4,9 Edição de Farmacopéia; proibi
~o de fabricação de especialidade oom dosa
gens_ excessivas. ou insuficientes, estimulo à 
produção de espeCialidade contenUo ~;1m úni
co fármaco inc~ntivo às -associações medica
mentosas; conCessão de preço atualizado. 

O ~ep~_?.imento de y. S• foi mais ou menos 
idêntrcó ~ao outro, com algumas inovações, 
mas profundamente enriquecedor para essa 
CPI. Eu Só-queria cOmentar um dos últimos 
itens· ·que- V. S• enfatizou, que é o aprimora-

menta do ensino médico e farmacêutico, in
clusive citando WUiam Holmes quando diz: 
"Os primeiros deveres dO médlco consiste em 
educar as mas_sas a não tomar reméaíõS." 
Aliás, a máxima dos médicos é pninum i'ion 
hocere, isto é, primeiro, não prejudicar. 

Professor, quando eu estudava medicina, 
que já não se vai tanto tempo assim, mas 
é um tempo razoáVel, nós tínhamos urna ca
deira de Farmacologia Oínica e Terapêutica 
Clínica no imal do curso. O que ocorria? Estu~-
dávamos no terceiro ano a Farmacologia Clí
nka, aprendíamos a entender, inclltSive" na
quela época se manipulava alguma coisa, até 
o famoso julepo gomoso- eu acho até inte~ 
ressante o nome,. porque parece assim L;lma 
coisa do século passado, E_quando n<S$ ch_e~ 
gá.vamos no quinto ano, mi ca~eira de T era
pêutica Cünica, quando nós já sabíamos Pro· 
pedêuticar e um pouco de Clínica M~c;lica, éra· 
mos obrigados a examinar um doente, fazer 
a prescrição, justificar a receita., a dos~gem! 
e explicar o mecanismo de ação 4aquele --me
dicamento naquela doença citada. N_ão sei por 
que cargas d'água a cadeira de Terapêutica 
Qínica foi retirada das faculdades de MediCina, 
que passou a ser e_nsinada por qualqlJer anal
fabeto que tenha um bom indice de m,emori~~ 
zação, que decore bulas e que vá nos empurrar 
nos <:onsultórips, muitas vezes desde< o primei
ró _ano médico, quando somos tratado$ como 
do1,.1tores, -e ISso-empo_lga. O sujeito a<:al;fou 
de passar no vesbÕular e já é Dr. Fulano de_ 
tal e começa a ~~ceber pacotes e mais pacotes 
de amostras, e de bulas. COmo não teinos 
quem nos esclareça nesse sentido, na rriaiOria 
das vezes vamos ser orie~tados pelos senho
res representantes das laP.otatórioS e sofrer 
do dono da farmácia, que naO é o farmacêu
tico, e do balconista, a acusação de desatua
lizados, porque não estamOs a precfeYer -o-últi
mo grito ou a última apresentação farmacêu
tica 

Assim sendo, Sr. Professor, foi um dessér-
viço e·devem0$lutar para que volte a cadeirª
de T erapêutlc:a Clínica, porque não é pOsSível 
que os médicos brasileiros aprendam a recei
tar com o~ representantes de laboratório, tom 
os blaconisti:l.s de farmác~. com pessoas que 
não tenham nenhum preparo para isso. O que 
ocorre é que bons estudantes terminam o cur
so e não sabem realmente tratar um doente 
e vão aprender no exercício prático da sua 
profissão, cometendo erros e mais erros por 
não terem uma idéia exatá do problema. Esses 
colegas nossos, diante do quadro febril, pas
sam ceorogrina e penicilina, porque ou_ é rria
lâPia ou infecção. Assim, não é possível. Temqs 
que saber se o doente tem matá~_ ou uma 
infecção piogênica ou alguma coisa desse ti
po. São esses fatos que colocam em detri
mento a boa qualidade do médiCo brasileiro. 
Associado a isso há a extinção do curso seria
do para o curso de créditos, em que ó estu
dante praticamente faz uma mistura das espe
cialidades. Não há uma seqüênda, um enca~ 
deamento l6gko. Om cidadão pode não qUe
rer freqüentar a cadeira de Ortopedia e fazer 

. um crédito em Problemas Brasiliiros. DepOis, 
ele vai para o interior enfrentar fratUrados, aci-
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dentados, após ter estudado em lugar de Orto· 
pedia, Problemas Brasileiros. Tenho a impres· 
são que o curso médico ganharia mais se 
voltasse ao seu sistema seriado e incluísse 
no seu currículo a cadeira de Terapêutica Clí· 
nica, porque ninguém sai capacitado _a tratar 
bem se não aprender, se náo praticar. 
; Parabéns pela sua eXposição. 

,_ O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS- Obri· 
gado, Sr. Senador, concordo plenamente com 
a observação de V. ~ a propósito da neces· 
sidade de reintroduzir a cadeira de Clínica Te· 
rapêutka. Essa fãlta vem sendO sentida por 
quase todos os médicos com quem tenho 
conversado. De fato,- eJes se limitam, como 
V. Ex' bem informou, a recejtar com base no 
que lêem nas bulas trazidas pelos chamados 
propagandistas ou visitadores médicos. Com 
relação ao meu depoime'nto ser essencial
mente o mesmo- não o é-mas tem m-uita 
coisa semelhante. As recomendações são 
idênticas. Isso mostra apenas que o Brasil não 
Ô,udou, parou no tempo. Aquela Comissão 
f'ariamentar de Inquérito de que foi Relator, 
o Deputado Inocênio Oltveira produziu um re
latório oferecendo uma série de sUgestões, 
mas nada se fez. Agora, ele acabou de mandar 
arquivar o Relatório da Comissão Parlamentar 
de Inquérito sobre Corrupção. Neste País, pro
duz-se muito papel, discute-se muito, mas 
'pouco se faz. Isso explica por (Jue a situação_ 
, é a mesma e eu tenha que falar mais ou menos 
a mesma coisa. Com relação aos 90 fármacos
que desapareceram, é porqüe a CEfv1E emitiu 
uma nova relação. _A primitiva tinha 340 e a 
atual tem 250. · 

O SR. FRANCISCO ROL.LÉMBERG - O 
Sr. Inocêndo Oliveira foi o Presidente da Co
missão. O Relator foi o Deputado Sebastião 
Rodrigues Júnior, do Paraná. 

O SR. ANDRE.JUS KOROLKOVAS- Esse 
relatório eu tenho, pois participei dele. Nele 
consta parte de meu depoimento. Embora as 
sugestões fossem boas, em geral, elas não 
foram implementadas, pois a situação persis
te. Esta talvez seja a razão pela qual os Srs. 
Sênadores acharam por bem insta1ar esta no
va Comissão Parlamentar de Inquérito. Oxalá 

· esta dê resultado, porque estamos, agora, em 
re__gime quase democrático digo quase, por
que falta eleger o nosso Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Com a palavra, o Relator Senador Leite Cha
ves. 

O SR. LEITE CHAVES - Eu queria qile 
a secretária procurasse saber se a biblloteca 
do Senado tem esse livro ou ·então que anote 
o endereço para fazermos uma recomenda
ção de compra. Ele está na 2• edição, Pro
fessor? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS- Sim, 
aprimeirasaiuem 1976easegundaem 1988. 

O SR. LEITECHA\IES-Podeseradquirido 
em Brasília ou em outro lugar? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS- Pode. 
Doei um exemplar para o Ministério da Saóde. 

Infeilirnerlie as minhas posses não me permi
tem ser tão liberal porque ele custa caro. Posso 
conseguir, como autor, um desconto, ele está 
custando, para mim, NCz$ 120,00. 

O SR. LEITE CHAVES- Vamos-ver se o 
Senado tem, se não tiver, mandaremos com
prar. 

Professor Korolkovas, acho que o seu de
pOiffie.nto fói um highlight. um ponto alto para 
nós aqui. Acredito que além do registro algu
mas notas podem fi~ar, p9rque algumas des
sas informaÇões não serão facilmente tradu
zíveis; mandaremos tirar fotocópias ... 

Q SR. ANDREJUS KOROLKOVAS -AS~ 
Sônia já tirou cópia do depoimento, mas não. 
d.:ts anotações. Mas V. Ex• querendo posso 
anexar aqui. 

O SR. LEITE CHAVES - Ê, o Sr. anexa, 
ou elas tirqm fotocópias. 

Professor, entre seu depoimento produzido 
aqui na Câmara_ ein 18-9-79 e este há diferen
ças- fundamentais? Ou são Matérias diferen· 
tes? 

O SR. ANDRE.JUS KOROLKOVAS - Na
quele depoimento na Câmara dos Deputados 
não havia limitação de tempo. Eu fui o único 
depoente. O meu depoimento durou quatro 
horas. F'ti primeiro a exposição, durante cerca 
de 30 minutos, e depois fui argüido por mais 
de três horas pelos Srs. Deputados. 

o·sR. l.ElTE CHAVES - O Sr. acha que 
poderíamos juntar no seu depoiment_9, como 
complemento? -

O SR. ANDREJUS KOROLROVAS -Sim, 
seria . .ófúnO. Minha intenção em trazê-lo foi 
mesmo_esta. 

O SR. LEITE CHAVES - Aqui o Sr. não 
tinha alteração; esses dados são válidos ainda? 
Atuais7 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS- São 
válidos, atuais. 

O SR. LEITE CHAVES__: Qual é o conheci
mento-que homens do nível de V. s~ tem com 
a medicina oriental? Há alguma credibilidade? 
E1a tem entrado aqui no País, os Srs. acreditam 
nos seus princípios, nos seus fundamentos? 
Como é tida aqui no Bras1l a medicina oriental? 

O SR. ANDRE.JUS KOROLKOVAS - Hã 
certas práticas na medicina oriental, príncipal~ 
mente chinesa, para as quais não havia expli· 
cação c_i_entífica, mas se sªqia que funcionava. 

__ QSénador que também é médico deve estar 
lembr.:ido da acupuntura. Os chineses, prati
camente, não usam medicamentos para anes
tesiar pacientes, usam aquelas agulhas em 
pontos certos e o paCiente aparentemente não 
sente dOr. Não havia uma explicação plausível 
para o fenômeno, até que se descobriu que 
a acupunhiia tem base científica, porque a· 
colocação daquelas agulhas no lugar certo 
libera, no organismo, chamados endorfmas, 
por que têm a ação da morfina, e são endó
genas. 

-Embora não se soubesse coma as práticas 
chinesas agiam, elas eram eficazes, agora se 

sabe como elas agem. Muita coisa que os 
orientais praticam tem base cientifica. Com 
relação ao tratamento de_ algumas enfermi
dades, que _a medicina oriental parece curar, 
ele tem semelhança com a nossa homeopatia. 

Na opinião dos farmacólogos a homeopatia 
é uma forma elegante de placeboterapia. Ela 
funciona porque o povo que usa essa medi
cina acredita nela, mas ela tem apenas efeito 
psicológico. Tornando ou não tomando, o re~ 
médio, a doença iria desaparecer do mesmo 
jeito. O homem é animal que gosta de tomar 
remédio - aliás, o único que tem o víCio de 
tomar remédio. Se não ~orná-lo, parece~lhe 
que a dOença não- vai passar. Por isso, ele 
usa a homeopatia, usa o passe dos espúita.s, 
vai pedir a bênção do padre na Igreja, e tudo 
isso o ajuda, mas apenas psicologicamente. 

A medicina oriental tem também um pouco 
disso, mas muitas ervas que eles utiüzam apre
sentam realmente efeito terapêutico. A Orga~ 
nizaçáo Mundial da Saóde fez um levantamer:t
to em I 977 e verificou que, no mundo inteiro, 
se usam partes de cerca de vinte mil plantas, 
na medicina- folclórica e na nossa medicina 
tradlcíonal. Depois de estudo mais profundo, 
verificou que, no mfrUmo, 228 dessas plantas 
têm efetivamente prindpios ativos, isto é, com
postos químicos _que manifestam atividade te
rapêutica. A medicina chinesa, que se baseia 
muito no uso de plantas, em parte é realmente 
eficaz, porque aquelas plantas contêm bases 
medicamentosas e, em parte porque o povo, 
lá como aqui, gosta de tomar remédio, para 
qualquer dorzinha, para qualquer mal-estar, 
que passaria sem nenhum remédio, mas o 
povo o toma e ele, pelo menos, exerce efeito 
psicológico. 

O SR. LEITE CHAVES- Inclusive eSse gin-
seng coreano? -

O SR. ANDRE.JUS KOROLKOVAS- Esse 
ginseng coreano nem sempre é o ginseng 
real, há muita adulteração~ 

O SR. LEITE CHAVES- E o legftimo? 

O SR. ANDRE.ÍUS KOROLKOVAS- O ie· 
gítimo poderá ter vários efeitos - é possível 
que tenha, mas geralmente não é ele que é 
vendido aí. Há o ginseng brasileiro, que não 
é o legítimo, é muito .adulterado, porque o 
produto natural vindo da Córeia custa muito 
caro; por isso os que o comercializam aqui 
o adulteram, misturam ou diluem. 

O SR. LEITE CHAVES - J-TOie~r Andre~ 
jus Korolkovas, há cientistas e professores 
mais ou menos neste níVel, com quem V. S• 
convive aqui no Brasil e fora do Brasil; segwa
rnente quem escreve um livro desses tem que 
ter um relacionamento intemacionpl. 

·o SR. ANDREJUS KOROLKOVAS -Sim, 
tenho esse relacionamento. Após o meu dou~ 
toramento, passei um ano e meio nos Estados 
Unidos, na Universidade de Michigan. E tenho 
participado de vários congressos internado
nais em diversas partes do mundo. 

O SR. LEITE CHAVES -Quanto a essa 
redução de quantidade de fánnacos. outros 
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homens do seu nível também ;têm este enten
dimento quanto à necessidade de redução? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS - Há 
muita gente que tem real interesse na solução 
do problema de Saúde no Brasil. Esta redução 
é necessária, porque é impossivel um médico 
saber tudo sobre seis mil fármacos. 

O SR. LEITE CHAVES - V. S• falou da 
redução de cerca de 6 mil. 

O SR. ANDREJUS KOROLKÓVAS - Se 
nosso País tivesse cerca de 600, sem-pre reno
vados - pois não se pode enclausurar-se e 
impedir que um medicamento re:ainiente no-
vo e bom seja vendido aqui - este seria wn 
número adequado. 

O SR. LEITE CHAVES- A DI' Ana Maria 
Silveira Rodrigues também é desta opiniáo? 

A SRA ANA MARIA RODRIGUES - Sou. 
Aliás, esta é uma opinião internacional. HouVe 
wna conferência internacional da saúde, de 
onde saíram os princípios básicos sobre cui
dados primários de saúde, que foi realizada 
em Alma-Ata na Rússia, em 1979. Desta con
ferência é que saiu praticamente a lista que 
a Organização Mundial de Sadde preconiza, 
dos chamados 250 fármacos como básicos. 
Que cada país Complemente esta lista, e a 
aumente, na medida da sua necessidade. En
tão, nós fadamos o que chamamos de padro
nização: ter cerca de 600 fármacos e ser c::ons
tantemente renovada. 

Então, rião é apenas um parecer das autori
dades brasileiras, mas das autoridades sanitá
rias mundiais. 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS :_Com
plementando o que disse a Dr' Ana Maria, 
em 1985 saiu o número 2 da revista bevelop
ment Dialogue, que mostra que no mundo 
inteiro há um consenso, entre aqueles que 
têm a preocupação pela saúde, sobre a impor
tância e conveniência de se dispor dO rT.ínimo 
possível de fánnacos. Se q Senado estiver inte
ressado, nesta publicação, posso deixá-Ia'aqui. 
V. Ex'$ verificarão que o que deciárámOs aqui 
é opinião unânime de espedalistas de todos 
os paises que se preocupam com a saóde. 

O SR. LEITE CHAVES- Professor, se o 
Brasil se consdentizasse disso, mesmo atra
vés desta Comissão, de que forma poderia
mos atacar o problema, através de atas admi
nistrativos, ou seriam necessários procedi
mentos legais? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS -Ates 
administrativos seriam os principais; quantO 
à legislação ·existente, creio que ela já é sufi
ciente. 56 que no Brasil, como V. Ext- sabe 
muito bem, a lei- como declarou certo advo
gado- é uma virgem ~sJosa para ser violen
tada. No Brasil algumas leis não são c:um
pridas quer dizer, muitas leis existem apenas 
no papel. Por exemplo, a lei com relação à 
nomeação do Ministro Aluizio Alves é dara: 
10 anos de exercício profissional efetivo como 
advogado. O Presidente da República passou 
por cima da !e~ da nova Constitt.lição. ao indi
cá-lo, e o Senado id~m. ao aprová-lo.· Isso -

causou revolta no poVo, porque dos seus re
presentantes não obedecem àquilo que aca
baram de legis1ar. Repfto, leis boas nós temos, 
s6 que algumas não são cumpridas. 

O SR. LEITE CHAVES-'- Professor, estáva
mos com o propósito de ouvir o representante 
da Cacex,. inclusive sobre o volume das expor
tações e das importações, e V. S• nos deu 
uns elementos encorajadores para esta convo
cação. São, hoje, campos diferentes! Se n6s 
o trouxermos aqui, e for necessário um diálo
gO;Uma acareação; V. S• estaria disposto a 
isso? -· 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS - Cida
dão brasileiro que sou, por opção, por escolha, 
e fiáo por nascimento, tenho todo o desejo 
de coJaborar com o nosso País. V. Ex' pode 
me-cotMdar a qualquer momento. Sou pro
fessor em tempo integral, nunca estive ligado 
à indó.stria farmacêutica, há 30 anos sou do
cente da Universidade, de modo que a qual
quer ocasião que V. EX' acharem oportuna 
·a minha presença, basta avisar à dona Sônia, 
qÚe ela tomará as providê_ncias necessárias. 

O SR. ~ CHAVES - Professor, o livro 
de V. S• é um livro de fôlego, de dentista e 
alguém. para escrevê-lo, tem que ter uma vida 
longa de cátedra, um grande relacionamento 
internacional, um conhecimento de ou~ros 
paíseS: Algum outro país no mundo está em 
situação semelhante à do Brasil, em que 80% 
dos seus laboratórios são estrangeiros e 20% 
são nacionais? Isso é o que ocorre-no mundo, 
nos Estados (.Jnidos, no Japão, no Canadá, 

- na América Latina, nos paises europeus e co
munistas? --- · -

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS -,- No 
que diz respeito as bases medicamentosas, 
nenhum país é auto-suficiente. Mesmo os pat: 
ses que fabricam e exportam muito_, como 
os Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Suécia, 
têm que Importar alguma coisa. Mas as impor
tações desses países só chegam a 1 O% ou 
20% do total_ 4e matéria-pdma usada na in
dústria farmacêutica. A Argentina, nosso vizi
nho, chegou a um nível que de~a ser o nosso 
alvo. Agora importamos 80%; o nosso ideal 
seria exportar 80% Mas isso não é exeqüível, 
pelo menos a prazo curto. A Argentina chega 
a ter um equilíbrio; fabrica· 50% dentro· do 
país e importa 50% 

No caso de haver uma guerra e nos vermos 
privados do abastecimento de certos medica
mentos, serâ um bem para muita gente (que 
não vai mais se envenenar com medicamen
tos, pOrque existem muitos hipocondríacos 
que tomam remédio sem necessidade}, mas 
muitos outros vão morrer por falta de medica
mentos. O ideal seria que nós, lentamente, 
já que não respeitamos patentes nem de pro-
dutos nem de processos, tentássemos fabricar 
cada vez mais, internamente as nossas bases 
medicamentosas. Há países em condições 
piores do que a nossa, pois são completa
mente dependentes, onde quase tudo vem do 
estrangeiro. A ltáJia, o Japão, a Espanha esta
vam, há 15 anos, mais ou menos na nossa 
situação atual, l1,18.S usaram de bom senso e 

aprenderam a sintetizar fármacos, primeirO 
para seu próprio consumo e depois para ex
portação. 

Não podemos pensar somente em fazer 
pesquisa básica avançada. Vamos copiar os 
processos de outros países, que enviaram far
macêuticos, engenheiros químicos e quími
<:os para os Estados Unidos, Inglaterra, Suíça 
e Suécia, para aprender como fazer a slntese 
de fármacos e abolirem, como nós, o direitO 
de patentes. A medida que esses cientistas 
voltavam a seus países de origem,-começaram 
a fabricar, em quantidades crescentes, bases 
medicamentosas. Assim, em pouco tempo, 
passaram de importadores para exportadores 
destas bases. Nós as compramos deles! De
pois que aprenderam a copiar, passaram a 
inovar. n Japão hoje é um grande inovador 
em medlcamentos,lançando cerca de 1 O pro
dutos por ano- a Itália idem. Uma vez domi
nado este setor novo, financeiramente, volta
ram a pagar patentes, para poder exigir paten
tes pelos seus produtos. 

Nós, como lembrou a colega Ana Ma~. 
não devemos. por enquahto, abolir a lei dê: 
patentes. 

Devemos continuar t:Ja mesma :Situação-. 
Mas, quando começarmos a ihOVár, talvez 
dentro de 1 O ou 20 anos, vamos abolir esta 
lei e pagar patentes, para também cobrar pa
tentes pelos nossos produtos e processos. 

O SR. LErtE cHÃ~- Segundo consta, 
quando houve a_ Guerra ~asM.alvinas. os forne
cedores tradicionais_, pelo menos de penicilina, 
suspenderam o fornecimento, houve uma 
grande dificuldade na Argentina e laboratórios 
nossos"tiveram que suprir esse fornecimento. 
No caso hipotético do Brasil, por exemplo, 
uma guerra com os grandes paise~ fqmec_e
dores, poderíamos sofrer esse impac'tp? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS P\o'r 
ainda, porqu.e como lembrei, aArgentin~ab'ri
ca 50% da sua matéria~prima; nós fabric mos, 
no máximo 15% ou 20%. Por isso, p ena
mos sofrer e muito. Entretanto, não so ,ere
mos falta de penicilina, porque a indústria {af
macêutica brasileira produz penicilina e ate 
a exporta. Mas há muitas doenças no Pal's, 
mormente as endêmicas, para as quais os me
dicamentos_ vêm do estrangeiro. Em conse
qüência muita gente iria sofrer e até morrer. 

O SR. LEITE CHAVES - V. s• deixÓu stia 
biografia aqui, Professor? V. S• é farrriacêutiC:o? 

O SR. ANDREJClS KbROL.KbVAS :._:.Sou 
farmacêutico bioquímico. 

o sR. .LEITE: CHAVES- v.-s' é prOfessOr 
da USP há quanto tempo? 

O SR. ANDREJUS' KORÓLKOVAS --, Há 
pouco mais de vinte e seis anos. 

O-SR. lEITE CHAVES - Que idade V. s~ 
tem, Professor? -· · 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS- Ses
senta e cinco. 

O SR. LEITE CHAVES - V. S• se formou 
onde? 
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O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS - Na 
antiga Faculdade de Farmácia e Odontologia 
da USP, em São Paulo. 

O SR. lEITE CHAVES - V,_ S• é Professor 
Catedrático? 

O SR. ANDREJUS_KOROLKOVAS- Sou, 
aliás, não catedrático; mas tity]ar. Pois o nome 
·catedrático foi abolido pela reforma univer
sitária. Sou Doutor, Professor livre docente, 
Professor-Adjunto e Professor titular fiz toda 
a carreira por concurso. Professor, titular é 
o título máximo. Sou titu1ar de Química Far;.
macêutica. 

O SR. LEITE CHAVES --Como se pronun-
cia o seu nome? -

O SR. AN_DREJUS KOROLKOVAS- Não 
sei. Devia ser André. 

O SR. LEITE CHAVES-----.- é: Korolkovas? 
De que origem? -

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS - Rus
sa. 

O SR. LEITE CHAVES- O Sr. não é brasi
leiro de nascimento? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS - Fui 
trazido para o Brasil aos 4 anos de idade. Sou 
brasileiro naturalizado. 

o SR. LEITE CHAVES- v._S' é na~do 
há muito anos? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS- Des-_ 
de 1961. 

O SR. lEITE CHAVES - É casado aqui 
no Brasil? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS- Sim,' 
sou casado no Brasil. 

O SR LEITE CHAVES -Tem filhos? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS - Te-
nho uma ftlha, que _é arquiteta e mestra em 
Belas~Artes, e uma netinha. 

Se V. Ex' me permite, eu queria dar uma 
informação para o Sr. Senador médico. S. EX' 
falou sobre a malária e outras enfermidadeS. 
Quero contar um caso que ocorre-u comigO, 
para mostrar como a formação médica deixa 
muito a desejar. 

Em 1944, ·minha mulher e eu estávamos 
em Marília, interior de Sãó Páulo. Fomos até. 
Tupã. Na-..volta viemos de ônibus e_ este parou 
- na época se chamava jardineira - para 
consertar o pneu furado. Voltamos a Marília 
e, depois de uma semana, começamos a so
frer de ataques febris. A febre passava, mas 
o médico chamado a domicilio diagnosticou 
gripe forte. Prescreveu analgésicos e antitér
micos, mas a febre continuou. 

Fomos a São_ Paufo e o prfiii.elrO médico 
que consultamos logo dignosticou malária. 
Receitou quinino e tirou amostra de sangue 
para confirmar o c;üganósticO. 

OSR LEITE CHAVES-Tomou-se Cõnhe-. 
dmento, no Brasil, que Cuba tem um determi
nado método para a cura do vitiligo. Atgumas 
pessoas vão até lá e voltam. Qual é o material 

que eles usam? Que medicamento, que fár
maco, e até que poitto tem fundamento? 

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS - Eu 
li a respeito, mas não sei muito. Aqui temos 
o trioxfsaJeno que, até certo ponto, tem ativi
dade. 

O SR: FRANCISCO ROLLEMBERG - É 
um--fotO-sensibilizante, tomam sol e dePois 
·sensibilizam e pigmentam a pele. Mas, a doen
ça nªo é \~cal 

O SR,,ANDREJUS KOROJ.KOVAS- Tern 
efeito apenas temporário. 

_O SR -LEITE OfA VES - A causa é hepá
tica? 

O SR. - Não de hipóf!S_e. 

O SR. LEITE CHAVES- Dr: mais alguma 
pergunta? --

OSR. _ -Sógóstari_adedizeroseguinte: 
é o desC-Onhecimento da Terapêutica Clínica 
e de uma coisa que também não se ensina, 
que é a Patologia Oeogi'áfica. Quando nós 
h'abalhamos em wn determinado Estado ou 
determiando país, temos a obrigação de co
nhecer a patologia daquela região. Conl c:i co
nhecimento da P~tologia Geográfica, você po
de fazer um diagnóstico até por telefone, não 
predSa-eJcatamEmte hem eXaminar o paciente. 

· -A SRA ANA MARIA S. ROD!'IGUJ;S- Exis
tem atré normas internacionais a prescrição 
por telefone. . . _ ' 

Gostaria de deixar mais uma contrib1,.1ição: 
talvez a CPI possa solicitar ao Ministério da 
Saúde, o número. do relatório da Organização 
Mundial da ~aúde que fala a r-eSpeíto dessa 
diminufçaô do n&nero dê fármaCos no mun
do: é __ o relatório técníCo h~ .õ41, cjue pode 
ser solicitado ao Ministério. E, capo- seja do 
iritere§~e dos senhores, ·o- relatório da Confe
rência Internacional de Alma-Ata, - realizado 
em 1979, de onde saíram os princípios bási
cos da reforma sanitária i:Jue estão contidos 
no texto constitucional. -

O SR. ANDREJUS KOROLKOVAS- Gos
taria de fa1ar mais sobre duas coisas. Os medi- -. 
camentos que são proibidos no exterior e ven
didos aqUi ho Brasil. São mUítos como por 
exemplo, a dipirona, que é muito usada na 
novalgina.- NoS Estac{os Unidos é proibido, a 
não ser que um médico acompanhe, porque 
pode causar agranulocltise, s.er até fatal. O 
clofibrato proibido na Alemanha, é vendido 
aqui no Brasil, como vários n.itrofuramos. Mas, 
a organização Mundial da Saúde publicou um 
calhamaço desses medicamentos, mostrando 
todos e dando a causa. caso o Senado esteja 
interessado, um colega meu tem isso e eu 
poderei encaminhar uma cópia a V. Ex~" 

_ Outro ca$Q dessa publlcação_de agosto de 
1988, dlz: "40% dos fármacos vendidos pelas 
companhias alemãs no Brasil, em 1981, não 
era_m vendidos na Alemanha. Muitos fárma
coS .vendidos exduisivamente no Terceiro 
M~ndo são muito perigosos ou desnecessá
rios. Nós somos considerados o lixo da indús
tria farmacéutica - não só o Brasil, mas os 
países do Terceiro-Mundo em geral- porque 

nós não temos controle. NO&SOs laboraiórios 
compram e nem sabem o que estão com
prando, a não ser os_ grandes laboratórios -
colaborando a Ana Maria ---:que são as multi· 
nacionais, em número de 70 a_ 75. Nós temos, 
de acordo com a maior parte das autoridades, 
460 aO todo. Entretanto, alguns chegam a afir
mar que o número total, incluindo os labora· 
tórios de porão é de 910 aqui no Brasil. 

O SR. LEITE CHAVES -Professor, não 
sei se V. 8' conhece outros países, como oS 
socialistas, mas gostaria de saber qual o com
portamento, qual a posição deles em relação 
a esses setor de fármacos? Eles têm um con
trole melhor? Como é que procede a união 
Soviética que é, inclusive, o seu país de ori
gem? 

O SR ANDREJUS KOROLKOVAS - Eu 
nur1Cá voltei à União Soviética. NaSCi nã Utuâ: -
nia porque _o_ meu pai russo e residente em 
PetrOgrado, não gostou do comunismo e saiu 
da Rússia. Ele tinha sido convidado para assu
mir algum posto no novo governo, porque 
no início os comunistas dispunham de poucos 
homens letrados. 

Meu pai, porém, não aceitou. Prefeiu emi
grar. 

Na Rússia, antes da Revolução Comunista, 
s6 a realeza, os nobres e o clero é que tinham 
educação escolar. Alguns poucos. meu pa~ 
felizmente, e _também a minha mãe, eram le
trados: 

Estive duas vezes 1973 e 1976 na Suécia, 
em Estocolmo, pE:rtinho da Rússia. Quis visi
tá-la par;a o conhecer o pais dos meus pais 
tenho parentes lá: tios, tias, primos, mas minha 
mulher não deixou, com receio de que oão 
me permitissem sair. Mas eu já era ddadão 
brasileiro, não correria-este ·nsc·o. 

Tenho lid_o. mL!ito sobre a Rússia. No país 
socialista, não há a competição comercial co
mo no país capitalista. Neste, como sabemos. 
se _uma companhia farmacêutica produz um 
medicamento que vende bem, vinte ou trinta 
ou mms companhaias lançam o mesmo pro
duto, com outro nome comercial. Em conse
qüência, criá-se-o problema de fiSCalizaçao. 
A nossa Dimed, mesrrio que quísesse traba
lhar bem, não conseguiria, porque o número -
de especialidades farmacêuticas é enorme. No 
país sqcialista, não aocntece isso. O número 
de especialidades farmacêuticas é reduzido,· 
porque só o Estado fa,brlca, distnbui e vende 
os_ medicamentos. . 

O sistema de saúde lá é muito melhor do 
que o nosso, porque o Estado orienta e o 
faz com eficiência. _ . __ _ 

Quem esteve em _Cuba? O Sr. esteve em 
Cuba? 

Em Cuba, deve ser a mesma coisa. pelo 
menos, lê-s_e, nos jornais, qu_e __ Cuba tem uma
situação de saúde muito boa. 

O SR; LEITE CHAVES·- Permita:me inter
ferir inicialrriente, a Dra. Ana Maria Siqueira 
Rodrigues. 

A SRA ANA MARIA S. RODRIGUES - Só 
complementando. Tive oportunidade de assis
tir a algumas palestras no plano do Ministério 
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da Saúde. Realmente, nos países socialistas, 
eles não têm o problema que enfrentamos 
aqui, porque é o EStado que controla toda 
a produção. É ele, praticamente, que permite 
a venda ou não 

Gostaríamos de citar e acho que é um 
exemplo para nós, são Países capitalistas que 
têm controle, como é_ o- caso da Inglaterra. 
Eles têm, digamos, a iniciativa privada é livre. 
desde que controlada pelo Estado, ou seja, 
que preserve a qualidade, etc. Inclusive, a titulo 
de colaboração à CPI, posso enviar, pelo Con
selho regional de Farmârcia do Paraná, toda 
legislação internacional que temos para que 
possa ser avaliada pelos Senadores, durante 
o acontecimento da CPL 

O SR. LEITE CHAVES - Professor, aCho 
que estamos satisfeitos. Um depoimento não 
muito longo, um depoimento curto, mas mui
to abrangente. Creio que, não especificamente 
sobre _o assunto, mas sobre matérias colate
rais, das quais, temos grande interesse V. S• 
foi multo útil. -Creio que isso pode gerar leis 
futuras, aqui dentro. Temos o seu endel-eço_ e 
o Sr. tem sido um bra'sileiro muito servidor ao 
Congresso Nacional, e de resto, ao seu próprio 
povo, 

AcreditO (.Jue o conhecimento humano vale 
somente na mectida em que ele é posto à 
disposição .dos seus semelhantes. Toda cultu
ra isolada, circunscrlta a um temperamento 
fechado, é uma cultura sem grande valor. En
tão, a humanidade se beneficia muito de pes
soas que estudaram a vida toda, acumularam 
grandes experiências e são capazes de fazer 
como o Sr. um livro desse porte, sendo brasi
leiro e professor universitário, e dar um depoi
mento dessa natureza. 

Muito grato, professor. 

O SR. ANDREJUS KORólliOVÁS - Eu 
é que agradeça pela atenção disp'"ensaC;Ia. 

O SR. PRESIDENTE - (Severo Gomes) 
- Prof:> Andrejus Korólkovas, a9radecémos 
a sua presença e colaboração. Muito Obri
gado. 

Está encerrada ã reunião 

7~ Reunião, realizada 
em 21 de junho de 1989 

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte 
e um de junho do ano de mil novecentos e 
oitenta e nove, na Sala n~ 6, presentes os Srs. 
Senadore Severo Gomes, Presidente em eXe"r
cído, e Leite Chaves, Relator, reúne-se a Co
missão parlamenter de [nquérito, destinada a 
.. investigar indícios de fraude na importação 
e exportação de produtos e insumos farma
cêuticos, por empresas muütinadonais, e os 
possíveis desdobramentos da atuação dessas 
empresas no País, inclusive a desnadonali
zação do setor e a desmesurada elevação dos 
preços de medicamentos". Comaprece, ain~a, 
o Sr. Deputado José CarJcis Coufiilho. · 

É dispensada a leitura da Ata da reunião 
anterior que, em seguida, é aprovada. 

Havendo número regimental o Sr. Presiden
te declara abertos os traba1hos. 

O Sr. Presidente solicita ao depoente, Sr. 
George Washington Bezerra da Cunha, presí~ 

dente da CEME, que proceda a leitUra do jura
mento e, em seguida, concede-lhe a palavra 
Após sua exposição coloca-se à disposição 
dos Srs. Senadores para quaisquer esclare
Cimentos. 

Na fase interpelatória, usam da palavra, pela 
ordem, o Sr. Senador Leite Chaves, Relator, 
o Sr. Deputado José Carlos Coutinho e por 
último, o Sr. Senador Severo Gomes, presi
dente em exercício. 

Finalmente o Sr. Presidente em exercício, 
agradece a presença do Sr. George-Washing
ton Bezerra da Cunha e, deterrnioa que as 
notas taquigráficas tão logo traduzidas e revi4 

sadas, sejam publicadas, em anexo, à presente 
Ata. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Sônia de 
Andrade Peixoto, Assistente da COmissão, la
vrei a presente Ata que, lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA 
COMISSÃOPARúlMENTAR DE INOOÉ· 

- RITO, DESTINADA A '1NVES770AR lf'iDf
CJOS DE FRAUDE NA IMPORTA(:40 E 
t::XPORTAÇÁO DE PRODutOS EINSU· 
MOS FARMACÉ071COS, POR EMPRE· 

- SAS MULTlNACJONNS, EDS POSS/
VE!S DESDOBRAMENTOS DA AT&\
(:40 DESS\5 EMPRESAS NO PAfs. lN·' 
QUS!VE A DESNAC!ONAUZAç40 DO 

~:f{;ogrf,1f/$1fg~~~= 
TOS'; REAliZADA EM 21 DE JUNHO 
DE 1989, A FIM DE OUVIR O DEPOI· 
MENTO DO SR. GEORGE WASHING
TON BEZERRA DA CC!NHA, PRESIDEN
TE DA-CEME, Q(JE SE PUBUCA COM 

- A DEWDA AUTOR!ZA(:40 DO SR. PRE
SIDENTE DA COM!SMO. 

Presidente . em exercido: Senador Severo 
Gomes 

Relator: Senador Leite Chaves 

O. SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Damos início à Comissão Parlaméniar de ln

:_ quérito, destinadã a investigar indícios de frau
de na importação e- exportação de produtos 
e insumos farmacêuticos por empresas multi
nadonais_ e os possíveis d~sdobramentos da 
atuação dessas empresas no País, inclusive 
a desnacionalização do ~tore a desmesurada 
elevação dos preços de medicamentos. 

Nós temas, hoje, como depoente, o Dr. 
George Washington Bezerra da Cunha, Presi
dente da _Central de Medicamentos. Pedimos 
a S. S• que se aproxime, primeiro, para prestar 
seu compromisso e, em seguida, para fazer 
a sua exposição. 

O SR. GEORGE WASHINGTON BEZERRA 
DA CUNHA -Juro, como dever de consciên
cia, dizer toda a verdade, nada _omitindo do 
CJl.le seja ·ao· meu conhecimento :sobre quais
quer fatos relacioõados com a investigação 
a cargo desta C6n1issãci Parlamentar de [nqué
rito, destinada a investigar fndícios de fraude 
na importação e exportação de produtos e 
insumos farmacêuticos por empresas multi
nacionais e os possíveis desdobramentos da 
atuação dessas empresas no País, indugjVe 

a desnacinalização do setor e a desmesurada 
elevação de preços dos medicamentos. 

Exm"' Sr. Senador Severo Gomes, Presiden
te desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
Sr. Semidor Leite Chaves. Relator· da Comis:
são, Sr. Senador francfsC:o Rollemberg~ EXm.~ 
Sr. Deputado José Carlos Coutinho, demais 
autoridades, minhas ~enhoras_ e meus s_enhC?
res: 

É mais do que um prazer, é uma honra 
participar aqui nesta Casa e explicitar alguns 
conceitos que nós temos sobre os assuntos 
que foram o motivo da nossa convocação para 
depor nesta Comissão Parlamentar de Inqué
rito. 

Preliminarmente, SrS., eu gostaria de dedi
nar a minha condição de recém-empossado 
na Presidência da_ Central de Medicamentos, 
há três meses, quando tivemos a honra de 
o Exm~ Sr. Ministro da Saúde. Seigo T suzuki, 
nos ter indicado. Somos oriQinãrio da área 
hospitalar do Instituto do Coração, onde 9cu
pávamos o· cargo de Diretor Técnico da Area 
de Medicamentos em São Paulo. A nossa pri
meira condição de_uma limitada capacidade 
e de uma pequena experiência no assunto 
foi motivo da Resolução 48, de 30 de junho 
de 1988, quando foi instituída esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Gostaríamos de, an:
tes de entrar no cerne da questão, pedir autori· 
zação dos Srs. Senadores pãra fazer um rápido 
briefing, para podermos avaliar a ilação do 
órgão que presidimos, a Central de Medica
mentos, com todo esse assunto, ou seja, a 
problemática da importação e exportaçã:o de 
matéria prima, a desnadonaJq:ação elo setor 
e a desmesurada elevação de preços dos me;. 
dicamentos. · 

Eu gostaria de pedir a autorização dos Srs. 
Senadores para projetar uma transparência 
sobre o sistema cerne. 

A Centrai de Medicamentos foi criada em 
1971 e atinge a sua maturidade em 198, coni 
18 anos, mantendo O seu· objetivo primordial 

. de fazer chegar o medicamento essencial A 
popúlação mais carente. Durante todos esses 
anos, a Central de Medicamentos, não s6 con· 
tinua exercitando aquilo que foi dito como fi.. 
nalidade precípua e básica de um órgão do 
governo, hoje ligado ao Ministério da Saúde, 
como ampliou o seu espectro. 

Vamos iniciar pela operacionalização pro
priamente dita da Central de Medicamentos. 
Como todo sistema, temos uma entrada, uma 
saída, um processamento e uma retroalimen~ 
tação. O nosso sistema come-ça aqui nos servi
ços de saúde, interpretados pela Secretaria 
de Saúde, pelo lnamps, pela Fundação Sesp 
e_ _outros que preparam a sua programação 
anual de medicamentos baseada na Rename 
-Relação Nacional de Medicamentos Essen~ 
dais. 

Comá os Srs. sãbern, a Organização Mun· 
dia! da Saúde preconiza a utilização ·apenas 
de 500 fármacos para atender a 85% das 
doenças do globo terrestre. A Rename foi uma 
das estratégias, um dos veículos, criado pela 
política nacional de medicamentos, pra servir 
como balizamento da utilização dos medica
mentos essenciais. Ela contém 303 fármacos, 
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em 471 apresentações, e tem sido, anos após 
anos, melhorada_no que se refere a medlca
mentos que, farmacoJogicamente, deixaram 
de ser importantes e medicamentos .que o 
arsenal terapêutico preconiza como mais-mo· 
demos e, conseqüentemente, cam·a excluSão 
de medicamentos cuja eficácia e eficiência te
rapêutica já hão correspondem aos avanços 
da tecnologia farmacoténica. 

Esses serviços -de saúde, enviando a sua 
programação anual para a Central de Medica
mentos, baseada na Rename, têm o seu intUi
to, dentro do sistema Cerne, juntamente cOm 
os recursos advindes principalmente do Minis
tério da Previdência e Assistência ·Social, que 
este aro foram aprovados, pelo Congress_o 
Nacional, em tomo de 895 milhões e chega
ram ou estão chegando à Central de Medica
mentos na ordem de 716 milhões, com as 
correc;ões e descontos devidos, e-· esses recur
sos são !nJetados, juntamente com a consoli
dação da Cerne, para ser Programada a sua 
produção, a sua distribuiçao e o seu controle 
de qualidade. 

Nesta consolidação, apurado que precisa
mos de comprimidos, xaropes, etc, temos 
duas vertentes, como a Central de Medica
mentos; que começa a operacionalizar essa 
programação feita pelos serviços de_ saúde _ào 
País, ou seja, os laboratórios oficiais existeri:tes 
no País, que hoje são responsáveis por 70% 
da produção dos medicamentos Cerne do 
País, constituído pelos laboratórios militares 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, por 
laboratórios pertencentes aos Estados, como 
a Fwp- Fundação do remédio Popular, em 
S. Paulo -, a Bahiafarma e _outros, por não 
disporem de um capital de giro e por serem 
lobarabSrios que, desde a fundação da Central 
de Medicamentos, constam no Regimento (n. 

temo da Cerne, que deveriam ter um apoio 
e trabalhar de mãos dadas e vontade em ca
deia com a Central de Medicamentos, rece
bem desta a matéria-prima importada pela ln
terbrás, uma subsidiária da Petrobrás. A Cen
tral de 'Medicamentos importa essa matéria
prima e repassa-a para os laboratórios oficiais, 
que começam a produzir o medicamento Ce
me. 

Como a Jnterbrás é -Umã empresa brasileira 
subsidiária da Petrôbrás, a primeira ilação do 
aspecto de importação e exportação pouca 
tem a ver com o que fazemos em termos 
de laboratório oficial. 

Numa segunda vertente, aqueles medica
mentos que os laboratórios oficiais não têm 
capacitação tecnológica ou por algum motivo, 
não ofertam a possibilidade de produzir para 
a Central de Medicamentos, esses produtos 
~o licitados, e os laboratórios privados, por 
conta e risco, com todo o seu capital, produ· 
zem para a Central de Medicamentos. 

No momento em que esses laboratórios ofi
ciais e os laboratórios privados produzem os 
medicamentos da Cerne, originados daquela, 
programação, consolidadoS no ln put do siste
ma, repassam para a Secretaria de Saúde, pa
ra o lnamps, para a Fundação Sest e outros, 
através das gestoras desse programa, que se 
chama CDN- Central de Distribuição de Me-

dicamentos, pertencente ao Inamps, CMB -
COordenadoria de Medicamento Básico, hos· 
pitals universitários, Fundação Sest etc. 

Essãs unidades gestoras, através dos seus 
inúmeros postos de atendimento, Postos- de 
saúde, etc., fazem chega"r, nos s_erviços de saú
de, o medicamento_que, inicialmente, foi licita
do, programado, etc. E aqui se_ processa a 
distribuição. · - --· - - · 

Então, um dos mitos que temos em assis
tência farmacêutica é que está faltando remé
dio da Cerne. Na verdade, o remédio _é produ
~ido pela Cerne, mas toda a programação, 
toda a distribuição é feita, é executada peloS 
serviços_ de saúde, ou .seja, se aquele medica
mento não ·chegar em quantidade suficiente, 
com certeza pode ter ocorrido duas coisas: 
a primeira, uma programaÇão rião baseada 
na nosolÇ>gia, na regionalidade das doenças, 
porque o atendimento dos pacientes, neste 
País,_ ainda rião dispõe de um sistema de con
trOle que permita avaliações de produtos cícli
cos, saionais, de demanda reprimidª. Quando 
uma pessoa chega em uma farmácia do 
lnamps, e aquele medicamento não existe na 
farmácia, aquela receita não é computada co
mo consumo; simplesmente, aquele medica
mento não é entregue. E essa demanda repri
mida, muitas vezes, precisa ser computada, 
porque, na verdade, as programações de me
dicamento referem-Se àquilo que saiu da pra
tele[ra, e não ao que deve_ria ter __ s--ªíçlo. 

Neste aspecto, a central de Medicamentos, 
embora seja partícipe do processo, tem uma 
ingerência muito pequena, em função do que 
a Central de Medicamentos gerencia toda a 
política de assistência famacêutica para fazer 
chegar o medicamento certo, na hora certa, 
para a pessoa certa, com a receita certa. Este 
seria o sistema Cerne, mas não parava aí a 
esquematização, a viabilidade do sistema Ce
rhe. · 

Além de produzir, controlar, distribuir o me
dicamento para as diferentes unidades, a Cen
tral de Medicamentos também apóia alguns 
projetaS" preconizados no plano diretor da 
Cehtral de Medicamentos, como de apoio à 
cOmunidade científica do País, como, por 
exemplo, o projeto de síntese de fármacos. 

Coino os Srs. sabém, a matéria~prima, ha 
sua grande maioria, em quantidade elevada, 
é importada E dentro do que falamos ou se 
diz em termos de química dos projetas que 
viabili~riam a idéia de um- grupo farmacêutico 
até chegar à formação da marca do produto, 
temos diferentes estágios. O primeiro seria o 
que resultaria, para o País, gastar 1 O anos de 
trabalho e aproximadamente 120 milhões de 
dólª.(es, que é o projeto da idéia, da literatura, 
patentes, sínteses originais, screamfng, com 
as análises e estudos de toxicidade, de farma
cologia, de bioquímica e de teratologia, ou 
seja, tudo aquilo que implicaria, num futuro, 
transformação ou p110cessamento de um fár
macO em medicamento. 

EsSe aspecto não interessaria ao Brasil. Mas 
esse segundo aspecto, como um·a forma de, 
aos poucos, termos uma auto-suficiência, em 
termos de matéria-prima, é que fez com que 
a Central de Medicamentos, em 1983, com-

a admi[).istração do Dr. João Felício Scardua, 
começ_asl:;e a desenvolver, juntamente com 
empresas bra_sileiras, o aspecto de síntese de 
fármacos, com planta-piloto e com a conse
qüente prâdução de fárma'cos. Esta seria a 
razão que faz com que ·a Central de Medica
mentos destine, hoJe, 13 milhões do seu orça
mento para apoiar a síntese de fârmacos. Des
se prójêtCÇjá ternos, aproximadamente, 19 fãr
mac05 sintetizados e em escala de produção. 
E temos, se não me falha a memória, 129 
substâncias que estão sendo estudadas, anali
sadas e desenvolvidas por algumas firmas na
dO"Oãis, para que possamos obter, futtiiamen
te a produção de fármacos em escala. Esse 
seria o primeiro projeto além do sistema de 
comprar, distribuir, produzir etc. .. 

O segundo projeto se refere aos fitoterá
ptcos, ou seja, a nossa flora riquíssima permite 
que as indústrias se conscientizem que o me
dicamento partiu da natureza e da natureza 
com certeza voltará. A utilização de plantas 
medicinais que os nossos avós já recomen
davam, sem saber qual seria o seu conteúdo, 

-oU O Seu preceptivo e que a Cent~al de Medica
mentos, sabendo dessas informações, das tra
dições culturais que norteiam a utilização de 
plantas, por se tratar de um remédio mais 
barato, por ter um baixo número de efeitos 
colaterais e reaçôes adversas, a Central de Me
dicamentos também entrou no apoio desses 
projetes fitoterápicos de plantas medicinais. 

Esses fitoteráp!cos, essas plantas medici
nais são em tomo de_sessenta. Dessas sessen
ta, temos sete de comprovada eficácia e efi
ciência terapêutica, ou seja, pesquisadores fo
ram ·contratados para chegarem à conclusão 
de que o quebra-pedra é uma planta que tem 
eficiência, eficácia terapêutica com compro
vação pré-clínica e com comprovação de que 
ele pode ser usado, porque as reações adver
sas, os efeitos colaterais são mínimos. Essas 
sete pl.:intas são mais Ou menos do domít1io. 
São elas: o mentrasto, o guaco, o quebra
pedra, o maracujá, o alho, a espinheira santa. 
Já chegamos ao nível de detalhamento da 
espinheira santa de dizer que o medicamento 
similar, quimicamente falando, seria o antice
roso, a cimetidina, comercialmente conhecida 
como tagamete, a espinheira-santa corres
ponderia a uma ação e meia desse anticeroso 
e custaria 1/3 do preço, se conseguíssemos 
vi_é!pilizá-la em cápsulas gelatinosas. Isso foi 
feltO pelo profe-ssOr !saldo Carlini -da Escola 
Paulista de Medicina. Estamos com os estudos 
baStante avançados, mas teremos que fazer, 
para finalizar, todo o aspecto de viabilidade 
económica pelo problema da depf-edação da 
planta pelo problema de colheita, de cultivo 
etc ... Essa seria a segunda vertente. 

Voltando__ ao motivo da nossa convocação, 
no que se refere aos vestígios de corrupção 
na importação e exportação de medicamen
tos, preliminarmente estaria conversando com 
o Senhor Leite Chaves,_ explicitando_ que este 
assunto já data de algum tempo e já se tem 
uma nítida impressão que é de um equacio
namento bastante difícil, não só pela exigüi
dade de dados como também pela dificuldade 
de comprovação. Até que ponto os segmentos 
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envolvidos disporiam de provas documentais 
para enfatizar o aspecto de dumping ou o as
pecto de remessa de divlsas ou coisa que o 
valha. 

Para responder, cumprindo a· juramento 
que fiZ antes de depor, eu deveria dizer que 
desconheço informações precisas ou qual~ 
quer outra informação que pudesse levar a 
esta Comissão algum subsídio no que se refe
re ao problema de vestígios de corrupção na 
importação e na exportação de medicamen
tos. Mesmo porque a Central de Medicamen· 
tos, quando realiza a importação dessas maté
rias-primas, utiliza a lnterbrás, subsidiária da 
Petrobrás. Portanto, por ter pouCas informa
ções ou quase nenhuma, eu diria a esta Co
missão que não tenho condição de aportar 
a1gum subsídio que esdarecesse mais do que 
os que me precederam e os que me sucederão 
nesse depqimento. __ 

Quando se refere a ComisSãO-na desnaclo
nalfzação do setor, eu me permitiria colocar, 
fazendo uma ligação com o Sistema Central 
de Medicamentos, que a Cerne trafega exata
mente em sentido contrário, quando apóia a 
síntese de f~rmacos, fitoterápicos, e quaii.do 
nas suas duas vertentes, importando a maté
ria-prima e fazendo com que a indústria priva
da nadonaJ tenha uma participação efetiva no 
processo de restituição, saúde e bem-estar do 
doente brasileiro, referia-me ao aspecto da 
desnacionalização. Acredito que o problema 
Será maior, quando trafegarmOs apenas com 
o problema da matéria-prima. Hoje, o proble
ma não é apenas o da matéria-prima. Existem 
companhias, empresas que produzem essa 
matéria-prima no País e que têm necessidade 
ao produzi-la daquilo que chamamos em Far
macotécnica de intermediários. Acredito que 
esses intermediários, corno no caso do anti-hi
pertensivo metiodopa ou audomete, o t:aso 
da lã, que é um componente para se obter 
a metiodopa. Essa- seria urna aposta que eu 
poderia adiantar nesse tempo em que estou 
na área de assistência farmacêutica e temos 
ouvido falar que a matéria-prima também é 
o problema, mas que o intern1ediário tem sido, 
quem sabe, um problema mais difícil de solu
cionar. 

No qu_e dfz respeito à desmesurada elevação 
de preços nos medicamentos, Senador, gosta
ria de posicionar a minha ética de cidadão 
comum. A meu ver, pelo baixo poder aquisitivo 
do cidadão brasileiro, determinadas catego
rias terapêuticas de medicamentos, como, por 
exemplo, os jungstáticos homostáticos te· 
nharn preços que o consumfdor, com certeza, 
não vai ter acesso se não houver um subsidia
menta -s_e é que existe essa palavra- desse 
medicamento. Daí a importância da Cefli:fal 
de Medicamentos que faz chegar a milhões 
de brasileiros o medicamento essencial gratu[
tarnente. Mas temos um elenco limitado de 
trezentos e sete fármac_os- e quatrocentos e 
trinta e uma apresentações. O País tem hoje 
registrado e não comercialtzado, aproximada
mente, em tomo de sessenta mil medicamen
tos, o que é diferente de fárn1acos, evidente
mente. São medicamentos registrados e que 
na discussão entre indústrias, órgãos que re-

gistram etc. esses produtos estão registrados, 
mas muitos deles não são comercializados. 
A minha opinião como cidadão e como técni
co é que este País tem medicamento demais 
para as nossas _necessidades. Essa desme· 
surad~ elevação visto pela 6tica do consumi
dor brasileiro. 

Pela ótica da indústria, pela ótica dos técni
cos, temos tido, através de órgãos do Governo, 

-uma: fixação- e não um controle de preços, 
ou seja, são ftxados os valores dos medica
mentos, baseados em planilha de custos e 
aquela decisão é final, aquele preço está arbi
_tr_a_d_o.Tivemos, por exemplo, no dia 9 de janei
ro, antes do Plano Verão, o congelamento dos 
preÇos dos medicamentos. No dia 13 de janei
ro, fiZemos o aumento dos preços de matéria
prima. Se a composição de custos do medica
mento baseia-se fundamentalmente na maté
ria-prima e se esta é Comprada em dólar -
pelo que eu saiba o dólar não c:ongelou -
os produtores dos medic:amentos que tiveram 
os seus preço_s_congelados por uma determi
nação do Governo, que está dentro da política 
ec;_onõmica do GQvemo, que no nosso modo 
de ver é correta, no que concerne às matérias
primas, ou seja, a importação em dólar, aquele 
produtor nacional foi penalizado em função 
do que ele continuou comprando, isto é, a 
matéria-priina em dólar, e o preço do seu pro
duto final acabado permaneceu congelado. 

ESsa cOntribuição que fez com que o Sr. 
Ministro da saúde; Di. Seiko Tsuzuki reivindi
c:asse, solicitasse, junto à Comissão lntermi
nisterial de Preços a partfctpãção de um repre
sentante do Ministério da Saúde na condição 
de assessor técnico para avaliação do preço 
final da composição de custo dos -medica
mentos. 

Um coisa que eu gostaria de explicitar para 
os Srs. senadores é a de que uma Comissão 
lnterrninisterial de Preços, a própria Cacex teria 
de se assessorar de elementos da área técnica, 
mesmo q!Je- não fossem ou não tivessem o 
poder decisório, mas que pudessem- aportar 
essas informações aos especialistas que ter
-miham fiXando o preço do medicamento. 
Quando se faz o apreçamento de c:ustos de 
matéria-prima de embalagens, de edukoran
te, de <;Qrretivos, de veículo, de excipiente, é 
Pr&íso·se cciilliecer, não basta_ uma nota fiScal 
porque existem produtos que sofrem dois, três 
processos -de- tranSfor-mação para.c:hegar 
àquele produto fmal acabado. E esses proces
Sos demandam pessoas, escalas industriais, 
automatização de produção e alguns fatores 
que, às vezes, são desconhecidos pela área 
financeira, como, por exemplo, a quarentena, 
ou seja, produz-se uma solução parenteral e 
ela é obrigada a ficar "x" tempo para saber 
se, realmente, depois de feitos os controles 
de qualidade e análises bioquímicas, etc., se 
ele não vai apresentar alguma oxiredução, ou 
Se_ aquele produto, realmente, está apto para 
não ter nenhuma reação adversa ou efeito co
lateral. 

Então; essa análise que é feita pela Co:nlis
são lnterministerial de Preços, não como uma 
critica, mas como urna Constatação óbvia, ca
rece da presença- de um profissional da área 

da saúde, e a Central de Medicamentos_dispõe 
de especificações técnicas dos produtos cohs
tantes da Rename para dar todas essas infor
mações para as áreas do Governo· que neces
sitarem~ para termos uma fJXação de preços, 
talvez, mais justa e mais realística. 

Isso é o que nós teríamos para fomentar, 
em termos do que foi objeto da nossa conv_o
cação. Voltamos a_ declina~ a nossa çondição 
de estar apenas há 3 meses no cargo da Presi
dência da Central de Medicamentos e, conse
qüentemente, este assunto, que já vem, de 
aJgum tempo, talvez tivessem, naquela oportu
nidade, outras cir.c:unstâncias que, hoje, já não 
sejam verdades. Então, estou à disposição pa
ra esdarecimentos, que a minha pequena ca· 
pacidade possa ofertar a esta Comissão. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Muito obrigado, Dr. George Washington Be
zerra da Cunha. 

Com a paJavra o nobre Relator, Senador 
Leite Chaves. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Obri
gado, Presidente. 

Dr. George Washington Bezerra da Cunha, 
eu vou ocupá-lo com algumas perguntas mais 
especificas, em razão da sua condição de estar 
apenas há pouc:os meses na Cerne. Mas, mes
mo resumida, a sua paJestra satisfez. O Sr. 
_mostrou ser um homem muito competente, 
muito qualificado dentro do setor farmacêu
tico. O Sr. parece ser farrriacêUtico. O Sr. me 
pareceu que, honestamente, disse o que sabia 
a respeito. -

Eu lhe adiantei que nós estambs frustraç:los 
nesta Comissão. O Senador Severo Gome"s, 
que _é_o Presidente atual desta Comissão, o 
Presidente anterior exerceu o cargo na Mesa 
e teve que deixá-la, o Vice_-Presidente, juiz ex
periente, eu advogado há longos anos, acostu
mado a fé!l-er proces~os, nós não_ consegui
mos um CODtraditório. Como lhe afirmei, e 
lhe informei, chegou um texto, aqui, que o 
linguajar era o mesmo, tanto dos setores labo
rato_riais externos como dos internos, parecen
do, até, haver uma prévia concordância a res
peito dos depoimentos. Dive.rsos depoimentos 
houve, aqui, mas nós não chegamos a um 
satisfatório convencimento de que estejamos 
clareando neste setor dos ]~oratórios. EU, 
mesmo, tenho, até, a pretensão de fazer um 

-discurso no Senado contando essa nossa frus
tração. Se V.- Ex!' vir, nos depoimentos, pode, 
até, haver frases semelhantes entre homens 
dos diverSoS setores internos e externos. 

Preocupa-nos o fato de ser wn país destas 
proporções, 120 milhões de habitantes e ser 
o setor famacêutico o único no quaJ é o Brasil 
dependente, haja vi~ que 80% dos nossos 
produtos neste setor são de laboratórios exter
nos, e apenas 20 % internos. É o único setor. 
Tem um pouco de dependência no petróleo, 
é coisa que, até os combustíveis, como o ál
cool, renováveis, supriria, p~rfeitamente. Se o 
Brasil tivesse que viver do que prodU4 numa 
eventualidade dessas, porque ninguém, tam
bém, pode se isolar, o único s_etor de depen
dência manifesta seria este. E nos preocupa, 
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inclusive, o caso que houve na Argentina, 
quando da guerra das Malvinas. Bastou que 
houvesse a guerra das Malvinas, .e a Argentina 
ficou sem penicilina. Um laboratório nacional 
que é, mais ou menos, qualificado neste setor 
é que supriu a Argentina de antibióticos, por
que os Estados Onidos e outros países cessa
ram o fornecimento. Evidentemente, o Brasil 
é um pais pacifico, mas isso nos preocupa, 
pois é um país onde a fome é endêmica e 
se procura compensar problemas de fome 
com medicamentos. Um pafs, que, diga-se 
que no mesmo estágio de pobreza, que era 
Cuba, partiu para outra a1ternativa que não 
foi a do Brasil, e nós desejamos, e eu vi, lá, 
hospita1s, assim, com leitos, esperando o po
vo. Leitos limpos, parecendo hostéís de 4 es-
trelas. Esperando gente, esperando pacientes. 
Aqui, no Brasil disputa-se tudo, inclusive essas 
chocantes, comprometedoras e denunciantes 
filas de INPS. 

Então, o seu depoimento nos satisfaz e eu 
lhe perguntaria o seguinte: pela pouca expe
riência que o Sr. tem no mando, mas o Sr. 
está envolvido neste setor. Como farmacêu
tico o Sr. conhece bem, a CEME, no mo
mento, ela tem atingido as suas finalidi:rles? 
Ea está realizando as metas efetivas, objeto 
da sua criação? Qual a sua experiência ante-
rior, e mesmo agora, no comando? O Sr. acha 
que a CEME está satisfazendo, ela pode com
plementar bem, neste setor, pode avançar na
quela primeira fase? O qUe o Sr. diz especifi
camente? 

O SR. GEORGE WASHINGTON BEZERRA 
DA CUNHA --Agradeço a V. Ext pelas suas 
colocações, Senador. As suas perguntas são 
inteligentes. Eu me senti, talvez, inibindo, em 
fazer um depoimento autopromocional, já que 
toda a vist6ria da CEfv\E é de antigos presi· 
dentes, dos antigos diretores e eu apenas es
tou na CEME, nem sou da CEME, porque 
pertenço ao Estado de São Paulo, Secretária 
de-Saúde. 

Mas devo dizer a V. Ex' que- a CEME, no 
aspecto de política nacional de medicamentos 
e política de assistência farmacêutica estaria 
atendendo ao que foi preconizado no seu pla
no diretor. Mas passaram-se 18 anos, Sena
dor, e a mentalidade de um recém-nascido, 
de uma criança e de um adolecente ganha 
aspectos mais grandiosos. E em todo esse 
turbilhonamento que existe entre a disputa do 
nacional, do multinacional, a Central de Medi~ 
camentos, como que garimpou, nesse seu 
exercício de fazer chegar o medicamento es
sencial à popu1ação mais carente, armazenou 

'informações e dispõe desta para aportar a poli
tica de saúde do governo. 

Reportar-me-ia, Senador, à questão dos 
, medicamentos que são deixados de fabricar, 
neste país. como, por exefTl_plo, os antiparkin
.sonianos, n6s, há pouco tempo, quando asso
mimos dois ou três antiparkinsoníanos, sendo 
que um deles é preferencial, que é uma asso
ciação de carbidopa e levodopa e que, sim
plesmente, quando ele é deixado de ser fabri
cado, por qualquer fator, já nem vou analisar 
o aspecto de custo, porque acho que há uma 

necessidade de um rée.studo em termos de 
termos um preço mais justo para o consu
midor, para o Governo e para o produtor, este 
medicamento, nós fizemos a importação da 
sua matéria-prima_ por solicitação e determi
naçãO âo Sr. Mbi_lstro -da Saúde, que está fã
zendo um trabalho na área da Saúde, já que 
ê um técnico, e nós necessitamos, também, 
de vez em quando, de um técnico para chegar
mos a equacionar problemas que, diria antoló
gicos, e-que param neste mesmo impasse 
que esta comissão tem e que V. Ex' bem retra· 
tau, que, muitas vezes, até as próprias frases 
são iguais. E continuamos justificando os nos
sos erros sem pensarmos em rnedidas alter· 
nativas. 

A Central de Medicamentos importou a ma
téria-prima carbidopa e levodopa, produzi
mos com a indústria nacional privada, este 
medicamento. mas não basta importar e pro· 
9uzir. Chamamos a presidente da Associação 
dos Doentes de Parkinson, porque tem, na 
desgraça, a associação e essa presidente da 
Associação nos listou todos os doentes de 
Parkinson do Estado de São Paulo e fiZemos 
uma interação com a Secretaria de Saúde e 
encaminhamos toda essa medicação para a 
Secretaria de Saúde que at_endia nominalmen~ 
te· por receitas esses pacientes. 

E a preocupação desses pacientes se era 
realmente isso era apenas um apaga~fogo ou 
se eles iriam ter esses rriedicamentos definiti.
vamente já que tinham sido retirados do mer~ 
cada por qualquer motivo que não me com
pete analisar uma vez que a Central de Medica~ 
mentosnáo é o órgão fiscalizador de produção 
de medicamentos. 

Então, esse é Um exemplO daquilo que po-
deríamos chamar de estoques- ewatégicos. 
Quaritas vezes os Srs.Já ouviram falar de medi
ca~mentos que deíxaram de ser fabricados? 
O colírib de doranfenicol é um exemplo, assim 
como -óutros me-dicamentos elementares e 
que não há a menor possibilidade de se recor
rer a ninguém. O exemplo dos anticoagulantes 
é outro; medicação que tem que ser tomada 
a vida toda e que de repente é retirada do 
mercado. 

Enquanto Isso, com aqueles 60 mil registra-· 
dos, temos casos de antibióticos como a am~ 
picilina, antibiótico de amplo espectro, com 
vários nomes comerciais, Binotal, PoUcilin, e 
etc., que possuem 32 slmllares, Sénador! Trin
ta e _dois similares! Ou seja, há uma neces
sidade de se reordenar não apenas o problema 
do preço, não apenas o produtor, o segmento 
dstribuidor, mas uma setorização de a1ocação 
de produção adequada. Ao invés de produ~ 
zirmos 32 ampici1inas, que tal produzirmos 
3, 4 ou meia dúzia'? E direcionannos essa pro
dução e darmos incentivos para aquelas maté
rias--primas que serão produzidas com maior 
custo te(:nológico e apoiar até um preço dife
renciado para quem tem coragem de prcxluzir 
a Carbidopa e Levodopa. 

Esse é um aspecto que gostaria d~ posicio
~ar que apesar de ter atendido do que se pre

. conizou, ou seja, de fazer chegar o medica~ 
menta essencia1 à população carente, eu não 
diria 100% em função do que a Cerne porque 

ela não controla a malha de distribuição que 
pertence à secretaria de Saúde e eu não posso 
dizer para o Secretário de Saúde de São Paulo 
que ao invés de 5 milhões de aspirinas, ele_ 
peça 50 milhões de aspirinas. 

É foro íntimo ou é foro decisório das pes
soas que trabalham na programação mandar 
dizer quais são as necessidades _reais do Es
tado. 

Então, no aspecto de fazer chegara medica
mento, por não ter este controle da malha 
de distribuição; estaJOOS atendendo razoavel
mente ao que está preconizado, mas acredito 
que não s6 aquele aparte no apreçamento 
de custos a que me re[eri na CIP -Comissão 
Interministerial de Preços-, mas também na 
normalização da produção, ou seja, vamos 
setorizar essa produção brasileira no sentido 
de que tenhamos menos nomes e mais efetivl
dade nas substâncias que integram o elemen
to de medicamentos essenciais. 

Por que será que a Organização Mundial 
da Saúde preconiza um número de [ármacos 
que é 1/3 de quedispóe o Pais como cobertura 
total de 85% das doenças? Será que nós, em 
desenvolvimento, temos condição de estar 
nos comparando com países mais adiantados 
do que o nosso como os Estados Unidos, 
Japão, Inglaterra ou Itália que têm um elenco 
de 70, 8_0 mil, será que nós poderíamos fazer 
essa comparação com os americanos, com 
os italianos em termos de quantidade de medi
camentos? Esse é um aparte. 

Om terceiro aporte, não de efeito, mas de 
causa, seria o aspecto terrível da automedi
caçáo. Essa nós teríamos condição de aportar 
algum subsídio, Senador, da mais alta valia. 
E vou explicar por que a Cerne também entra 
nisso. 

O Ministério da Saúde, a partir do próximo 
mês, está desencadeando uma campanha em 
todo o território nacional dizendo que medica
mento não é guloseima; medicamento é co
mo escova de dente, cada um tem que ter 
a sua, e prescrito pelo médico. Temos que 
acabar com essa "empurroterapia" genera
lizada que_ existe no País, ou seja, a população 
brasileira se consulta nos ba1cões de farmácia 
com balconistas inescrupulosos e eles recei
tam os medicamentos que querem e que 
acham de acordo, 

Essa é umá. das distorções que nós quando 
usamos medicamentos Cerne dizemos que 
"medicamento Cerne s6 pode ser atend~do 
com receita médica". Medicamento Cerne pa
ra ser distribuido tem que ter a presença do 
Doutor dos Remédios que se chama farma
cêutico._ Ninguém pode dispensar medica
mentos- que-é diferente de distribuir, Sena
dor-, dispensar medicamentos é o ato técni
co de entregar o medicamento ao L'aciente 
e perguntar: o Sr. -sabe tomar este remédio? 
E esse paciente tem um acompanhamento 
farmacológico, não recebeu uma receita para 
voltar um ano depois, porque quando ele leva 
mil, mil. e duzentos comprimidos, passados 
dois, três meses, eles vendem o remédio para 
comer, eles vendem para ter o dinheiro da. 
passagem e ele promove uma automedicação 
através da "parenterápia" terapia dos parentes, 



Agosto de 1989 DIÁRIO DOCONGREssONACIONAL.-Suplemento (Seção II) Sábado. 26 19 

a "am!goterapia", etc. As própri_as unidades 
de saúde por suas deficiências de atendimento 
no aspecto médico com a formação de enor
mes fiJas promovem uma automedlcação na
quelas mas de atendimento. 

E os pacientes dizem: você está esperando 
por quê? Minha mãe teve isso e tomou aquilo. 
Por que você não toma também? É um hábito 
cultural, advém dos nossos avós, dos chás 
caseiros: tome chá disso, tome chá daquilo. 
S6 que aqueles chás caseiros não tinham rea
ções adversas constatadas dentro do que cha
mamos de reações químicas onde existe uma 
metabolizasão, uma absorção, uma meia Vida, 
etc. 

Então, esses medicamentos que hoje-nãd 
têm um controle efetivo em função do que 
são medicamentos considerados de distribui
ção sem receita e essa conseqüente partici
pação da Cerne no processo educativo do me
dicamento porque com toda a certeza o me
lhor medicamento ainda está na quitanda que 
é a boa alimentação. 

.Já que o paciente ou o doente não tem 
acesso à quitanda que pelo menos a gente 
possa dizer para o paciente que quando ele 
toma novalgina desbragadamente ele pode 
contrair uma outra problemática que se cha
ma discrasia sangüínea. E por aí vai o p-roble
ma da automedicação, 

De sorte que, a Central de Medicamentos 
pelo menos nesses três aspectos: formação 
do preço justo, no aspecto de normatização 
da produção dizendo quais seriam os proces
sos salutares e tecnicamente aceitáveis para 
que tivéssemos uma melhor qualidade de me
dicamento e, principalmente, orientando a po
pulação através do seu logotipo, da sua ffiêlrca, 
medicamento Cerne, poderiamos aportar 
wna contribuição muito mais efetiva sem falar 
da problemática dos medicamentos estraté-
gicos que deixaram de ser fabricados, que saí
ram de circulação ou que, de uma fonna ou 
de outra, são considerados medicamentos 
crónicos, isto é, as pessoas têm que tomar 
durante a vida toda e que, muitas vezes, ao 
chegar na farmácia dizem: ele está em falta 
e deixou de ser fabricado. _ 

Esse. é o nosso modõ de ver as contribui
ções que a Central de Medicamentos, am
pliando o seu espectro, poderia ofertar à polí
tica nacional de saúde. 

O SR LEITE CHAVES ....... No momento ela 
está atendendo? A Cerne atende, no momen
to, as suas expect<ltivas? 

O SR. GEORGE W. BEZERRA DA CUNHA 
. - Atende, mas eu diria, assim, quase que 
cwnprindo exatamente aquilo que foi preconi
zado, mas que com a dinâmica dos 18 anos 
de vida poderia realizar mais. 

O SR. LEITE CHAVES ....... Quais são os moti
vos para tantos remédios, tantos nomes para 
o mesmo produto? Natureza comercial? 

O SR. GEORGE W. BEZERRA DA CUNHA 
-Eu procurarei ser sintético no que se refere 
a isso porque essa é urna discussão bastante 
antiga e, digamos, várias correntes definem 
posições. 

Nós acreditamos que o melhor gerencia
mento na liberação ou uma quantidade me
lhor e maior de recursos em termos de fiscali· 
zação pudesse, digamos assim, reduzir esse 
número grande de medicamentos, mas tam
bém não basta só isso. 

Tenho a impressão de que o aspecto de 
medicamento_passa por uma gfahde negocia
ção com setores produtivos porque a indústria 
nacional privada ressente-se da problemática 
de política de preços, do lobby existente com 
a implantação no País de marcas. 

Dificilmente um brasileiro nao vai saber o 
que é um melhorai; dificilmente um brasileiro 
não vai saber o que é novalgina. Na verdade 
a_ [l_ovalgina é um princípio ativo chamado de 
dípirldamol, cujo mar.fceting foi viabilizado no 
Pais e as pessoas acreditam que seja um medi
camento que sirva para tudo. 

Então, o market!ng que é desenvolvido no 
sentido de marcas é muito forte. O que leva 
até 9 proflsSioÍ'lal médico, de vez em quando, 
a se esquecer de. que nome comercial não 
cura doença; nome comercia] é apenas uma 
_e:str_éit~gia da indústria para tomar muito mais 
fácil ....... ao invés dele prescreVer 1 ,2,3,4 difenil
metano sulfonato de sódio, prescrever noval
gina. Então, o marketing, no nosso entendi
mento, é o que tem desequilibrado o relacio
namento indústria nacional-multinacional, no 
sentido de que o marketfng é uma instituição 
que outros países suficientemente trabalhada 
e estudada a fundo çom o c;:onsumidor, com 
o prescritor, com o distribuidor; e já se sabe 
que aquele marketing dificilmente falha. En
tão, uma das razões que creditamos ao núme
ro grande de medicamentos seja a normati
zação, que poderia ser um pouc:o mais aper
tada. A setorização de produção que poderia 
Ser negociada com a- indústria e, até, Uma 
limitação maior de determinados malketing 
desenvolvidos por produtos que, graças a 
Deus, estão acabando, como doril etc. Produ
tos cuja eficácia, eficiência terapêutica no que 
se refere a ser um polivitamínico, perfeita. Mas, 
no momento em que se coloca o melhor joga
dor de futebol do mundo chamado Pelé para 
tomar doril, todo mundo toma doril. E, nor
malmente, esse marketing é forinallzado, é 
inserido na cabeça daquela população, que 
tem um baixo poder aquisitivo mas, que, im
pressionado por aquele markeling, ela termina 
indo ao balcão da farmácia e querendo tomar 
aquela novidade. 

Então, dentro desse espírito nós, do Conse
lho Regional de Farmácia do Estado-de São 
Paulo, estamo_s desenvolvendo uma campa
nha, principalmente, chamando às falsas de
terminadas _empresas que têm farmacêuticos 
responsáveis e que permitem a utilização de 
pessoas públicas para falar. de um medica
mento que nunca tomaram e que, conseqüen· 
temente, é uma propaganda danosa, embora 
dentro das leis de propaganda seja permitida, 
mas, que, em última análise, levam pacientes, 
levam pessoas desinformadas ao Consumo 
desregrado, incompreensível, de medicamen
tos. 

O mesino Se passava com os anúncios dEi 
determinados medicamentos que p-odem ser 

obtidos por telefone, como remédio para Caví
cie; dá-se um telefonema e esse medicamento 
chega a sua casa. Isso é crime! Todo esse 

_markenting , que chamaríamos marginal do 
markenting real de explicitação das funções 
do medicamento, sem pregar curas milagro
sas nem que vai criar cabelo, todo esse marke
ting também tem uma influência muito gran
de. E há uma necessidade, mesmo tendo aca
bado a censura, de um disciplinamento mais 
correto, com a participação, inclusive, dos pró
prios técnicos, que poderão fazer um julga~ 
mente de determinadas propriedades atribuí
das a um produto que cria penugem na cabe
ça, e não _cabelo, e seis meses depois que 
toma cai de novo. Seja alertada a popu1ação! 
Sem falar do preço, caríssimo, inacessível! Re
presenta, talvez, 40% do salário mínimo, En
tão, todos esses fatores, Senador, poderiam 
ser aventados. 
_ O SR. LEITE CHAVES -Sr. George, gosta· 
ria de saber qual é o organismo, no Pais, res
ponsável pela permissão da venda do remé
dio. Quer dizer, quem assegura que a marca 
seja vendida no Pais? E se os remédios tam
bém entram em marcas e patentes. 

O SR. GEORGE WASHINGTON BEZERRA 
DA CUNHA --Senador, 'o medicamento, 
quando vai ser re_gistrado, tem que cumprir 
uma série_ de etapas que passam por dentro 
de uma legislação-que começa a nível de Esta
do e depois- -chega ao âmbito federaL Pare
ce-me, salvo melhor jufz_o a que a Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária seria o baliZa
dor, porque também nunca trafeguei nesse 
registro de medicamento, já CN-e a minha atua
ção era a dispensa do medicamento na área 
hospitalâr. O Sr. bem sabe que a nossa atua
ção baseava-se em trabalhar em equipe multi
nacional, orientando. as pessoas como tomar 
o med~c_amento correto, dispensando medica
mentos, preparando soluções parenterals -para 
aqueles doentes em fase terminal. E me pare
ce que a Secretaria Nacional de Vigilâilcia Sa
nitária seria o órQão que fariá isto, mas a secre
taria é um componente, ou seja, ela durante 
algum tempo teve uma superprocura em ter~ 
mos de registras de produtos e evidentemen

'te, os orgãos públicos não acompanham no 
seu pessoal, no seu equipamento, no seu ma
quinário as demandas e este órgãos normal
mente tem um dimensionamento de pessoal 
parã atender a um determlnado tipo de traba
lho. Quando aquele momento toma-se 3, 4, 
5;"ou 6 vezeS il1aiS com:a demanda mais carre
gada este órgão ressente-se da necéssidade 
de ter 1 O vezes um número de técnicos 1 O 
vezes um número de fiscais para poder anali
sar esses processos e dar um parecer. 

Por outro lado, quem pega um registro não 
se conforma de esperar um tempo maior em 
função do excesso de trabalho, com certeza 
esta secretaria Nacional de ViQJ1ânda Sanitária 
que agora está nas mãos. de uma pessoa bas
tante competente, ela necessitaria - e para 
isto já tenho notícias de que ela esU! fazendo 
-se informatizar. Temos que estabelecer que 
este País continental hoje nada pode funcionar 
sem- urna informatização, para que todos os 
dados que possam servir como mecanismo 
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de avaliação para agflização dos processos de 
registro possam ser executados. 

O SR. LEITE CHAVES - A Cem e é um 
orgão oficial e ela tem uma finalidade vincu
lada com a saúde do povo. Hoje, nós temos 
wn Ministério Público organ[zado ao nível da 
magistratura, promotor é promotor com po
deres inclusive até de atuar sponte sua No 
;caso de falsas curas a Cerne tem condições 
de levar ao conhecímento do Ministério Públiw 
co e inclusive fazer denúncias na polícia des
ses produtos de falsos resultados. E com a 
sua direção não seria uma grande oportuni
dade para o Sr. encarregar pessoas para Isto? 
O Sr. não levaria notícias crimes ao promotor, 
o sr. não teria o direito de ação, seria um 
poder potestativo. O poder potestativo na Jus
tiça seria aquele não dQ Sr. diretamente fazer 
mas o Sr. fazer com que alguém fizesse. Pro
moveria o setor do Ministério Público para esta 
finalidade. Está dentro do seu poder, dentro 
do poder da Cerne que está no setor dos remé
dios e que tem interesse nisso~ Então é apenas 
um lembrete para que o Sr. pudesse ter sem
pre uma vigilância. 

O SR. GEORGE W. BEZERRA DA CUNHA 
-Eu até agradeço ao Sr. esta opor\unidade. 
No primeiro mês que assumi a C~ntral de 
M.edicam~ntos, fui entrevistado no "Bom-Dia 
Brasil" por um problema de massaQem do 
ego eu comecei a assistir ao Bom-Dia Brasil 
já que me tinha visto, e achei 6timo

1
- eu 

não estou acostumado a ter um desempenho 
de homem público eu sou um técnico e bas
tante limitado- assisti a um Sr. chamado 
se não me engano, Dr.João Batista, do Conse
lho Nacional de Defesa do Consumidor em 
que ele dizia que o Conselho Nacional de Defe
sa do Consumidor estava sendo reativado etc. 
etc .. tomei a liberdade de ligar para ele, passei 
um telex parabenizando-o pela entrevista eco
locando a Central de Medicamentos à dispo
Sição. E que, por favor, me permitisse uma 
audiência para que eu explicitasse para ele 
o que a Central de Medicamentos teria a con
tribuir neste aspecto. Um pequeno hiato. 
Quando as indústrias produzem os medica
mentos Cerne, mesmo levando em conta -
e nós partimos do pressuposto de que todo 
mundo é sério até qUe prove o contrário -
a Central de Medicamentos faz uma análise 
de controle de qualidade que significa um du
plo controle que nenhum medicamento no 
mundo tem. Por melhor que seja a empresa 
ela faz as suas análises de qualidade e solta 
o medicamento. Nós não alocamos a produ
ção e o laboratório faz o controle de qualidade 
e manda para a CBNS e quando chega lá 
é obrigatória a retirada de uma ali quota e man
dar aquela alíquota para os laboratórios de 
controle de qualidade que não são bem da 
Cerne mas que foram fmanc::iados pela Cerne. 
Esses laboratórios encontram-se nas universi· 
dades brasileiras, na faculdade de ciências far
macêuticas e na Cadeii'ã de Controle de Quali
dade. São esses laboratórios que nos dizem 
que aquele mecUcamento corresponde às es
pecificações do laboratório, quer seja nacio
nal, privado, oficial, famoso ou não. Nós temos 

tido, digamos, uma atividade intensa a partir 
do que em medicamentos, enquanto se tergi
versar sobre controle de qualidade não dá para 
se continuar o diálogo. Este ano, depois da 
nos;;a ~censão já interctitamos 2laborat6rios 
que não cumpriam as exigências técnicas do 
que é preconizado pelo Manual de Especi
ficação Técnica da Central de Medicamentos. 
Essas inspeções são feitas de surpresa. 

Voltando ao Laboratório de Controle e Qua
lidade. O Dr. João Batista não só me privile
giou com a presença de seu assessor Já na 
Central de Medicamentos, como eu coloquei 
o representante com o Dr. Geraldo Fenerfch, 
Diretor do Controle e Qualidade e vamos fazer 
um convênio com o Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor e Procon. em todos 
os Estados, dizendo que qualquer pessoa que 
compre na farmácia um medicamento estra
gado ou não, prazo de vãlidade pairem dúvi
das, que aquele medicamento a amostra seja 
entregue no Procon e o Procon envie para 
a universidade para ser feita a análise de quali
dade daquele produto. A partir dai o problema 
é policial e judidal. Esse ê o primeiro aspecto. 
Segundo aspecto: receb~emos, sistematica
mente, denúncias de vendas de medicamento 
Cerne, que é totalmente gratuito. Há pouco 
mais de 15 dias nos telefonou um engenheiro 
dizendo que a sua mulher tinha comprado 
hipocloridro de sódio - Cerne - e que não 
acreditou, voltou e comprou de novo o hipo
doridro de sódio, que é um antisséptico. Nova
mente pagou pelo medicamento Cerne e o 
medicamento estava vencido. O medicamen
to Cerne estava vencido, _Fizemos_ um ofício 
à Polícia Federal que foi lá com a fiscalização, 
fechou a farmácia e_ etc:.,_ etc. 

Qualquer que seja a denúncia, indusive, 
sempre que vamos a algum lugar - e as 
pessoas fazem menção de que determinada 
coisa se passou ou está errada, ou está faltan
do o medicamento Cerne, temos solicitado 
para que as pessoas escrevam, diretamente, 
para o Presidente da Central de Medicamen
tos, para que o Presidente tenha condição de, 
tomando conhecimento ·da gravidade do as
sunto, já possa desencadear as providências, 
antes mesmo dessas denúncias ficarem pas
seando em torno do sistema Cerne, vai para 
o diretor de qualidade, vai para a distribuição. 
Caso de polida não necessita de nenhum dire
tor, qualquer cidadão comum pode apresentar 
denúncia. Estamos bastante atentos a isso aí. 

O SR. LEITE CHAVES -=.--Dr. a·eorge, são 
duas perguntas fmais e eu as formulo em con
junto, porque sinteticamente o Sr. as pode 
respár.der. 

OS r. adiantou af que o orçalnento da Cerne, 
para este ano é de 800 -milhões de cruzados 
mas,-Que por descontos chegariam, apenas, 
lá, em tomo de 700 milhões. EsSa é a informa
ção, é o pedido, E, a segunda pergunta: qual 
é o número de funciOnários diretos da Cerne? 
Quaritos funCionários ela tem em sua folha 
de pagamento? 

O SR. GEORGE WASHINGTON BEZERRA 
DA CUNHA - A Central de Medicamentos 
tem em torno de 230 fundonários. De 230 

nós temos alguns requisitados por alguns ór
gãos como o próprio Ministério da Saúde pre
sentemente estamos apartando uma contri
buição à DIMED com farmacêuticos, o nosso 
quadro de farmacêuticos está dentro de uma 
certa efetividade e nós apartamos a Divisão 
Nacional de Vigilância Sanitária, esses técni
cos que têm experiência para poder auxiliar. 
E, nós efetivamente trabalhainoS na Central 
de Medicamentos - e eu me referi a um dia 
comum porqUe estão em greve- eu me referi 
que nós temos 206 funcion-ãrios. No que se 
refere ao dinheiro, a dotação orçamentária 
aprovada pelo Congresso Nacional foi de 895 
milhões e - eu não sou muito afeito aos nú
meros - mas sei que quando é aprovado 
pelo Congresso Nacional é permitido descon
tos de" até 20% daquilo que foi aprovado -
não sei bem se a palavra correta é essa -
e que esse orçamento que deveria ter chegado 
à Central de Medicamentos, que deveria ter 
sido repassado pelo Ministério da Previdência 
e Assistência Social,_ chegará no dia 25de 
junho, 716 rnflhões. Só que não Chega 716 
milhões, chega uma primeira parcela de 179 

_!Jlilhóes 895 mil cruzados. Essa ê a primeira 
parcela que vai chegar em junho, porque co
rno o Ministério da Previdência e Assistência 
Social tinha problema de caixa - e é do co
nhecimento de todos -depois de uma nego
ciação bastante dolorosa em função da falta 
do caixa, iremos receber em 6 parcelas. E 
ue a Central de Medicamentos vai receber 716 
milhões, e toda vez que nós reivindicamos al
guma coisa em algum Ministério, alguém diz 
assif!"t você~ são muito ricos, não precisam 
do nosso dinheiro. Só que esse dinheiro que 
deveria chegar no principio do ano, está che
gando em junho, e faz três meses que o novo 
Presidente da Cerne ainda não viu a cor do 
dinheiro, mas nem por isso a Central de Medi
camentos parou. Estamos saindo com a pri
meira licitação, de medicamentos. E o que 
acóhtec::eu com os m-edicamentos que deve
riam ser distribuídos no primeiro e segundo 
trimestre? Como a Central de Medicamentos 
importa matéria-prima e corno a matéria-pri
ma é sempre importada numa· quantidade que 
dê uma margem de segurança para o estoque 
estratégico, a quantidade al_ocada para o ano 
de 1988, foi totalmente alocada_-para a produ~ 
ção de 1989, pririi.eiro p-onto. MaS só isso não 
seria sufidente; convocamos aqui, em Brasília, 
junto com o INAMPS e outros órgãos, todos 
os coordenadores de medicamentos básicos, 
todos os coordenadores da Central de Distri
buição de Medicamentos e dissemos que pre
cisariamos gerenciar a escassez, e começa
ríamos gerenc::iando avaliando o aspecto, de 
remanejamento de medicamentos. Porque da 
mesma forma que as programações podem 
não atingir a quantidade de medicamento ne
cessária, também, por problemas explicáveis 
sobre os aspectos terapêuticos,-pode.sobrar 
medicamentos e não ter sido totalmente utili
zado. 

Çonlo aqUele medicamento que está so
brando em determinadas áreas por problemas 
cídic::os, problemas de incidência de patolo
gias estariam sem uma utiiização devida, nós 
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assumimos um compromisso_ de remanejar 
e pagar o remanejamento desses medicamen~ 
tos de Estado a Estado, de Região a Região, 
ou de ponta a ponta. Ou seja, no primeiro 
trimestre e no segundo trimestre a Central de 
Medicamentos cumpriu todos os seus objetiw 
vos, embora financeiramente devesse ter de
clarado que é impossível fazer chegar medica
mentos para a população carente sem ter di
nheiro. 

Essa negociação foi feita e não cabe respon
sabilizar a "A" ou "B". Mas todo este aspecto, 
esta conjuntura política e econômica, que não 
é uma problemática apenas do País, se agrava 
na medida em que esses recursos não che
gam, em momento hábil, para serem proce
didas as devidas aquisições de medicamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) ~ 
Com a palavra o Deputado José Carlos CouR 
tinho. 

O SR. JOSÉ CARLOS COcrrJNHO - Sr. 
Presidente, excelentfssimo Sr. Relator, antes 
de começar esta reunião aqui hoje, com o 
Dr. George We.shington, o Senador Leite Cha
ves conversava sobre a importância dessa Co
missão Parlamentar de Inquérito. Realmente, 
Senador, se tivemos um projeto nuclear em 
que foram investido bilhões de dólares, a ques-
tão de produção de fármacos e medicamentos 
no País, que o Senhor rri.Wtó bem c_olqcou 
como uma questão de segurança nadonal so
cial, como o senhor citou o caso da Argentina, 
nós podemos citar, também, o caso do Pana
má. Com Certeza-;- hoje há outros países do 
mundo sofrendo esse tipo de retaliação. O 
objeto desta Comissão Parlamentar de Inqué
rito, quando ela diz da desnacionalização do 
setor, ela fala muito bem desnacionalização, 
porque a indústria nacional há 25 ano~ res
pondia por 65%, principalmente produtos far
macêuticos e alguns fármacos e, de lá para 
cá, houve um intenso processo com a cumpli
cidade dos governos, na desnactonalfzação 
desse setor. Hoje, sofremos retaliações a nível 
internacional por não estarmos abriando mão 
das patentes. Isso está acontecendo hoje e 
reforçando agora com a medida do atual pre
sidente dos Estados Unidos da América. 

Fora isso, Senador, tanto a questão de im
portação, como a questão da desnacionali
zação do setor, elas têm que ter uma solução. 
Hoje, a Central de Medicamentos, talvez -
eu não tenha certeza absoluta desse dado que 
eu vou dar ao senhor - ela seja responsável 
por 60, ou 70% do desenvolvimento tecnol6~ 
gico do setor, através da Codet~~ com peque
nos recwsos. São recursos muito pequenos 
que essa Central de Medicamentos tem, atra
W:s do Funceme; sendo parte dessa Funceme 
é alocado para o desenvolvimento de fárma
cos no Brasil que nós, através desse desenvol
vimento, pelo menos na questão de desnacio
nalização e dê!S importações, já coloc:aóamos 
alguns obstáculos. 
· O seta r nacional e o multinacional, também, 

reclamam muito dd CIP._ Nós tivemos naCo
missão de Saú_de _qma_ reunião conjunta com 
a Comissão de Economia da Câmara dos De
putados e vamos constituir um grupo de traba-

lho para, junto com os setores envolvidos -
a Central de Medicamentos, o CIP, as indús
trias nacionais e as multinacionais -, exami· 
narmos eSsa interferência do Governo, nessa 
área que, segundo os laboratórios nacionais,é 
um dos principais entraves ao desenvolvimen· 
to, considerando que as indústrias multina
cionais têm o aparte de recursos do exterior 
e recursos fortes, dólares , enquanto nós lida
mos tom o nosso cruzado aí bastante desvalo
rizado. 

Fora isso, Senador, temos questões funda
mentaiS. Nós temos aqui presente a D~ Sl.l%a
na e a D~ Marta. Dr" Marta foi presidente da 
Cerne e respondeu pelo Dimed. da Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária; a Dr" Suzana 
atua1mente responde pelo Dimed. Nós coloca
riamos a seguinte questão: o desenvolvimento 
desse setor, a nível mundial, principalmente 
Coin a biotecnologia .. : No Brasil, a impressão 
que tenho é que nós estamos numa situação 
de absoluta inérc:ia nisso. O licenc:iamento de 
medicamentos no Brasil, de novos fármacos, 
não é feito há alguns anos. Então, veja V. Ex' 

_a importância que esse seta r, pela total e abso
luta falta de uma política coerente, tem para 
o· futuro do nosso País. Se hoje n6s imagi
narnios que o Mercado Comum Norte-Ame
ricano já existe, o Mercado Comum Europeu 
e o Mercado Comum do Leste europeu já 
existem. O Mercado Comum Asiático partica
mente já existe, nós e a África vamos ficar 
como quintal do mundo, num setor tão vital 
-do nosso desenvolvimento? 

Então, Senador, n6s consideramos de 
transcendental importância o papel da Cerne 
hoje, a nível de governo, a nível de uma política 
nacional de medicamentos, uma vez que o 
Ftnep e o -CNPq, destinam alguns recursos 
à pesquisa, mas muito pequenos. A Cerne, 
não, a cerne- já destina com praticidade, ela 
faz um acompanhamento do desenvolvimen~ 
to da síntese dos fármacos, fármacos esses 
que virão para o mercado, substituindo impor
tações. S6 que esses recursos são muito pe
quenos, muito pequenos e, a partir daf, com 
uma política de desenvolvimento tecnológico 
via Cerne, talvez, nós tivéssemos a Solução 
a curto e médio prazo para todo o setor. Não 
há, hoje, em nosso país, um órgão que esteja 
trabalhando ou que tenha trabalhado tanto 
quanto a Cerne, no sentido do desenvolvimen
tO tecnológico de fármacos. 

Essa questão teria que ser colocada quando 
se fala no orçamento da Cerne. Esses recursos 
são extra-qrçamentários, são recursos que a 
cerne obtém através das li~it?Jçôes que fat. 
e que ficam retidos 5% para esse Funceme. 
Além de ser um quantitativo muito pequeno, 
não é só para o desenvolvimento tecnológico, 
esse Funceme tem outras aplicações tam
bém. 

Hoje, nós temos políticas para diversos seta
-res da nossa ~anomia, com alguma prote
ção, se a proteção que fiZéssemos fosse via 
deSenvolvimento tecnológico, via Cerne, apor
te de recursos - por exemplo, com essas 
importações que estão noticiadas af nos jor-' 
nais diariamente as irregularidades cometidas 

pelas multinacionais, o que, inclusive, não é 
coisa nova, já houve aJgumas Comissões Par
lamentares de Inquérito sobre esse _mesmo 
problema -, se nós através_ dessas alíquotas 
de importação tivéssemos aí um aparte maior 
de recur..sos para a Cerne, não só o Funceme 
constituído disso, nós terlamos os recursos 
para o desenvolvimento. 

Então, nobre Senador, desnacionalização é 
J .. li:U processo que hoje, no mercado nacional, 
as multinacionais detêm 73%. Mas nós temos 
diversos outros medicamentos c;:uja tecnolo
gia é das multinacionais e que, simplesmente 
por uma questão mercadológica, não produ
zem_ e ficam em falta aqui, no BrasiL Não hou
ve uma guerra para haver Isso, houve uma 
guerra econômica do CJP contra todo o setor. 

Inclusive, nós temos que prestar bastante 
atenção para esse setor porque senão vamos 
ficar fora de todo esse desenvolvimento, prin
cipalmente com a biotecnologia, terá que 
~çontecervia Comissão Parlamentar de Inqué
rito e via legislaçãeJ específica aqui dentro para 
que tenhamos o setor convenientemente aten
dido e não termos amanhã problemas maio
res. 

Então, fica a nossa sugestão de darmos a 
devi<;la ~teQçao_~o- desenvolvimento tecndó
sico via Cerne e irmos mais à fundo nessa 
questão de desnacionalização em face dos 
problemas da segurança nacional social. A Ce
me, hoje, atente 45"milhões de brasileiros. 

O' SR. LEITE CHAVES -V. Ex' teria uma 
sugestão concreta para isso,já que é tão versa
do no assunto? sena inconveniente rii.anter 
esse desequilíbrio, já que V. Ex' também é 
bem vinculado, que sugestão? Desapropria
ção, critérios? Cõmo se precederia isso? 

O SR. JOSÉ CARLOS COUllNHO- Nós 
já tivemos, em determinada época, o· apoio 
do BNDES ao setor. _N6s temas casos especí
ficos: a questão de remessa irregular de lucras 
ou quaisquer outras coisas via ImportaçãO dos 
medicamentos. 

Isso aí, V. f:x1' há de convir, Senador, que 
depende do CPA, da Cacex, porque dentro 
de uma política mais global, não teríamos tan
tos meios de ação. 

Agora, a questão do desenvolvimento tec
nol6gico trará de voha a participação das em
presas nacionais num quantitativo maior do" 
que temeiS hoje. Nós não podemos ficar nas 
mãos deles como esmmos hoje. 

Na minha opinião, pela forma como .. tem~se 
COnduzido, é o Codetec da Cem e, apenas cóm 
recursos não tão minguados como tem hoje. 
Então, teríamos os bancos de desenvolvimen
to e aí afé-fe"cursos orçãineritários que vamos 
votar aqui a alguns meses, porque a única 
forma de recursos que eles têm são parcos 
5% Sobre o valor de licitação que não são 
integralmente destinados a esse desenvolvi· 
menta tecnológico. 

O SR. LEITE CHAVES-O que V .. Ex~' acha 
de criarmos aqui uma sociedade de economia 
mista para este setor, em que a Cerne conti
nuasse com essa função mas tivesse. partici· 
pação nesse setor? Quer dizer, ela crescesse 
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com disputa comercial, assim como o ·eanco 
do Brasil é no setor bancário. V. Ex' acha que 
seria um modo de, "Progressivamente, termos 
uma tecnologia para isto? 

O SR. JOSÉ CARLOS CO(!TINH() .:....Inclu
sive não sei ;;e o Dr. George poderia fãlar -sobre 
isso. Acredito que não, mas já foi pensando 
nisso inclusive em relação à própria Cerne, 
A própria Cerne se transfontiari.:l numa autar
quia e através dessa autarquia haveria uma 
política para o setor globalmente. É exatamen
te o que V. ~ está falando. 

Agora, o fundamental é essa questão da 
ação do Cadete<::, cujos recll{SOS são inuito 
pequenos. Hoje, paises do leste europeu, paí
ses sem expressão a nível mundial de desen
volvimento tecnológico eu poderia citar a Hun
gria, a Bulgária- investiram no setor, e, hoje, 
são exportadores de matérias-primas para 
nós. Quer dizer, países que têffi 20,25 milhões 
de habitantes. Será que com uma economia 
tão mais desenvolvida do que a nossa? Não 
acredito. Apenas houve um apoio efetivo ao 
setor. Nós temos que cuidar disso, é questão 
de segurança nacional. Dentro de três anos 
vamos estar fora do mercado, vamos estar 
sendo retaliados pelo Mercado Comum Euro
peu, pelo Mercado Comum do Leste Europeu, 
vai ser um embate de gigantes, e o Brasil, 
a América do Sul como um todo e' a África 
serão os quintais de todos esses mercados, 
que vão impedir o nosso desenvolvimen~. co
mo já estão fazendo hoje. Se não abrirmos 
a questão de patentes, será que vamos agUen
tar? Até quando vamos agüentar? 

O SR. LEITE CHAVES - Existe outro país 
no Ocidente que esteJa na situação do Brasil, 
isto é, numa dependência de 80% das fontes 
externas? O Canadá, por exemplo, estaria as
sim? 

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO- Não, 
porque lá eles têm o Mercado Norte-Ameri
cano, qüer dizer, há franquia, inclusive,· de bar
reira. E uma economia totahnente dife~ente 
da nossa. 

O país que mais poderia se aproximar do 
nosso que se compararia ao nosso, nas di
mensões do nosso, seria a fndia, assim mes
mo com cinco vezes o número de habitantes 
que nós temos, mas rnesmo assim já tem, 
politica para o setor. 

Para V. Ex' ter uma idéia, Senador, nós te
mos aqui uma única indústria nO Brasil que 
produz antibiótidls. Não são duas, não; é ape
nas urna. 

V. Ex" predsa vei em que situação chegaw 
mos. Amanhã se essa indústria pegar fogo, . 
por exemplo, acabou, só temoS essa, e essa 
índústrià foi apoiada pelo BNDES e pela pró
pria Central de Medicamentos. Hoje, as barrei
ras alfandegárias, que eles querem, que extin
guamos no Pais, se isto acontecer haverá a 
desnacionalizaçáo total do setor. 

V. Ex!' fez uma pergunta ao Dr. George Wa
shington, quanto a essa questão de similari
dade. Se acabarmos com fsto no Brasil, acaba 
a indústria nacional. Nós estamos lidando com 
dólares ... 

d ~SR. RElATOR (Leite Chaves) -Acabar 
com_quê? 

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - A 
questão- da -similaridade, nós acabamos total
mente com a indústria nacional. A indústria 
nacior:ml_privada responde por 17% do setor, 
a indústria oficial os laboratórios oficiais resw 
pendem por 10% e as multinacionais por 
73%. 

Então, V. Ex• veja que é uma situação de 
instabmdade absoluta no Brasil. 

O SR. RELATOR (Leite Chave5) -V. Ex' 
participou da Comissão de_ Inquérito _similar 
que houve na Câniara há alguns -anos? 

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Nao, 
senhor. Eu apenas sou um estudioso desse 
assunto pela preocupação que traz da situaw 
ção, porque 4'!lvez seja o único setor industrial 
brasileiro nessa situação. 

Se V. Ex" pegar, por exemplo, a indústria 
pesada de geradores elétricos, indústriais alta
mente especializadas, o Brasil hoje já tem, 
através dejoint ventures e através de indústrias 
nacionais, os ~eus representantes trabalhan-

- do. Essa indústria é a únka a nivel nacional, 
que está totalmente desassistida. 

O SR. RELATOR (leite Chaves) - V. Ex" 
tem formação universitária no setor de fárma
cos? 

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Não, 
senhor. Sou engenheiro. Apenas é a questão 
social, Senador. A questão social é fundamen
tal ... 

O SR. RI;:LATOR (Leite Chaves) - V. Ex' 
pode ser muito útil aqui a mim na finalização 
desse relatório. Estou com dificuldades. A úni
ca vez na vida que encontrei dificuldade no 
Parlamento foi nesta Comissão. Estou sem 
condições de finalizar algo consciente e ho
nestamente. 

____ A Cerne, hoje, para mim cresceu, agora, 
como uma coisa que devemos prestigiar, co
mo um vetor a entrar nesse setor muito difícil 
para nós. Não podemos hoistilizar as frrmas 
estrangeiras, mas, também, não podemos 
permitir que um país com essa vocação possa 
ficar nessa absoluta dependência. 

Então, dentro deste-contexto, nós havere
mos de ouvir depois de V. s• apenas Ministro 
da Saúde _e haveremos de concluir. Vamos 
convocar o nosso pessoal. Antes vou dar um 

- depoimento no plenária. do Senado, mas, vejo 
que V. S? poderia__ser_ útt1, indusive,depois di
zendo se conhece alguém que possa dar de
poimentos eficazes à feitura de um relatório 
conclusivo nesta Comissão. 

O SR. JOSÉ CARLOS CCXJ11NHO - Eu 
sugeriria a presença do representat:~te do CIP 
para que seja entendido que esse processo 
de desnaciopnalizaçção passou pela política 
governamental de controle de preços. É fun
damental ser entendido isso porque hoje nós 
temos, para V. Ex~ ter uma noção três Iabora
tórlos multinacionais se retirando do Pais. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) -0 Diretor 
da CACEX teria alguma coisa de validade a 
dizer aqui? 

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - O 
Diretor da CACEX poderia tentar explicar algu
mas coisas inexplicáveis. Porque nós temos 
importações de fármacos por preços diferen
ciados em milhares de dólares por quilo? 

•O SR. RELATOR (Leite Chaves)- En~o, 
nós vamos convocá-lo e gostaria que V. $f 
estivesse presente, inclusive com essa... 

O SR. JOSÉ- cAALOS COUTINHO - Te
nho os dados para isso. Agora, o importante 
é a s_aída para o setor e isto é via desenvol

'virnento tecnólogico e via ÇEMJ;: porque a CE
ME, pelo seu corpo técnico, pelo direciona
mento da política nacional de medicamentos 
é, talvez, hoje, no País, _a mais indicada para 
ter a visão global daquele fármaco que deve 
ser desenvolvido hoje. Isso para não entrarmos 
no setor de desnacionalização. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Sr. Presiw 
dente estou satisfeito. 

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO- Agra
deço e estou às ordem. 

O SR. RELATOR (LOite Chaves) - Mufto 
obrigado, então. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
pr. Georg~. V. S• gost_aría de fazer algum co
mentário? 

O SR. GEORGE W.BEZERRA DA CUNHA 
- Não. Queria agradecer- a oportunidade e 
a honra de falar aqui. Esse era um sonho que 
tinha. Evidentemente, não perlsava em' chegar 
a umá Con1issão Parlamentar de Inquérito, 
porque não" vivenciei toda a problemática. Mas 
tenho algumas aspirações n~ vida, uma delas 
é poder falar sobre algumas verdades que são 
individuais e que representam a necessidade 
de dar uma contribuição para o País, indepen
dentemente de posicionamento político. por
que pertenço ao "Partido do Farmacêutico 
Brasile[ro", o PFB, aquele que quer aportar 
à Nação uma contribuição dessa categoria, 
que detém um conhecimento importantíssi
mo para equacionar toda essa probleinática, 
que não pas;;;a apenas por ser um profissionaJ 
da área;· mas passa, prinCipalmente, para dar 
uma contribuição à Nação. _ 

Estou tentando, na medida do possível, fa
zer com que a Central de Medicamentos possa 
ampliar o seu espectro e, mais do que nunca, 
participar com os representantes do povo, que 
são os senadores .e deputados, no equacio
namento de problemas que se arrastam há 
anos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESfDENTE (Severo Gomes) -
O teinpo está avançado, mas ainda tenho al
gumas perguntas a fazer. Vou procurai' ser 
breve, pedindo ao depoente que me acom
panhe nesse exercício, para que terminemos 
logo a nossa reunião. 

Aqui, V. S• salientou muito os rna1es da auto
medicação, da propaganda. Apenas acho que 
V. 8' cometeu um engano: o Pelé é mais ven-
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vendedor de vitaminas do que de Doril. é: de 
outra área. 

Mas, aí vem uma questão, quer dizer, a pro
paganda de medicamentos não devia ser proi
bida? Porque temos hoje uma associação de 
auto-regulação da propaganda. Mas, pelo jei
to, ela não funciona. Se é possível fazer propa
ganda, as pessoas estão s_e_medicando pelo 
que vêem na televisão. Ach.o que o nível pode 
baixar tanto que médicos venham até a medi-_ 
car pelo que vêem na televisã_o, ou quando 
lêem a bula de uma amostra grátis, porque 
já esqueceram o modo realmente .. _ 

Então, essa é a pririleii"a questão, _e _que cha
mo a atenção do nobre Relator, porque acho 
que é importante, ou que pelo menos que 
houvesse limitações sérias, de resto, como 
acontece em todo o mundo. 

O SR. GEORGE WASHINGTON BEZERRA 
DA CUNHA- Peço desculpas pelo erro: onde 
tem Doril, leia-se Vitassay. 

A pergunta do ilustre Senador é quase que 
uma resposta. Termmôs -qUe repenSar os crité~ 
rios que estão balizando ou norteando esta 
propaganda danosa, porque, _evidentemente, 
a propaganda é uma instituição da sociedade 
capitalista e acredito que sejam e que possam 
ser enfatizadas as reais propriedades de um 
medicamento, mas entre reais_ propriedades 
e medicamento que faz tudo que resolve todos 
os problemas, há uma grande diferença. 

Mesmo tendo havido umo:t normatização, 
acredito que as estratégias e as táticas de mar
ketfngsuplantam e superam todas e quaisquer 
proibições, em função ·de que o marketing 
pretende vender e satisfazer às necessidades 
de alguém. 

Então, faço minhas as palavras de V. EXI' 
de que há uma necessidade dessas propa
gandas. Há pouco tempo vimos uma divulga
ção de um livro de medicina nas te1evisões 
aqui, em Brasília, porque no País não cheguei 
a ter conhecimento, dizendo que tinha tudo, 
como se curar, como não se curar. É um 
livro editado para profrssionals, mas a livraria, 
a editora resolveu pôr no ar e qualquer pessoa 
que queira comprá-lo pode fazê-lo. O liVri:)C_US~ 
ta cem cruzados novos •. 

O.SR .. PRESIDENTE (So:vero Gomes) --' 
A segunda quesWo: temos acompanhado a 
vida da Cerne e a imagem que fazemos é 
de altos e baixos, Quer dizer, houve um mo
mento em que a Cerne quase foi morta, não 
houvesse forças que_surgiram dentro da sode
dade. E a razão fundamental acho que está 
nas palavras que V. St colocou aqui durante 
a sua exposição, que o povo brasileiro não 
tem dinheiro para comprar remédios. Quer 
dizer, se não houver uma_instltuição como 
a Cerne, _caímos numa calamidade e daí a 
importância do seu fortalecimento. _ 

Mas gostaria de avançar um pouco, nesse 
sentido, com algumas questões. Uma, é aque
la questão de vestígios de sub e de superfatu
ramento, a exigüidade de dados. Entendo que 
a Cerne devia ter uro_a preocupação grande 
com isso e, certamente, teria na Cacex fontes 
de informação. A Cacex, até certa altura, publiw 
cava o montant~ dos fármacos importados 

e os seus preços e, por esses preços, era muito 
fácil verificar que havia uma enorme manipuw 
lação nesses preços_, geralmente com um s_u
-peifaturamento muito alto. 

M:as. tarribéin, ocorre a questão contrária, 
quer- dizer, no momento em que se começa 
a produzir um fármaco no Brasil, que haja 
a venda, por preços muito abaixo, para praticar 
o dumpfng e impedir o seu desenvolvimento. 

Sugeriria à Cerne que fizesse um esforço_ 
de procurar essas informações da Cacex, porw 
que elas terão muita importância nas suas de
ci_s_ões e reflexos fundamentais no desenvol
vimento da_ indústria nacional._ Seria, mais ou 
menos, como a Cerne -fisCaliza- também Os 
coti:tPOnentes dos remédios ... 

O SR. GEORGE WASHINGTON BEZERRA 
DA CUNHA - O controle de qualidade, não 
é? 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
É, o contr_ole __ de qualidade. Como V. s~ diz, 
é o único lugar do mundo onde se faz. Mas 
precisa fazer porque, de repente, aquela cm
presa que vai fornecer o fármaco produz Com 
20% do que deveria ter. 

E assiin, também, o controle dos preços 
de importação tem que ter uma importância 
muito grande para que se possa avançar na
quilo que seria uma politica industrial, no caso 
da indústria farmacêutica da química fina. 

E aí, entramos num campo dificil, porque 
o Brasil, hoje, sofre uma pressão tremenda 
na área farmacêutica. A questão das patentes, 
registro pelo INPI. Gostaria de saber do Senhor 
qual a sua Idéia? O INPI deveria estar, vamos 
dizer, registrando essas patentes e processos 
oii Continuando dentro da sua tradição de re
cusar o registro de patentes e processos na 
área de produtos farmacêuticos, de alimentos 
ou de sementes? 

O SR. GEORGE W. BEZERRA DA CUNHA 
-A sua primeira sugestão, Senador, foi acei· 
ta. . 

Vou pro-curar balizar a Central de Medica
mentos. Nós inclusive, dispomos de econo
mistas que, na medida em que os pacotes 
económicos, os preços são descongelados, 
temos que fazer, novamepte, um amp[o estu

- do de apreçamento de custos, de planilha de 
custos, d~ laboratórios oficiais. E está presente 
aqui o Dr. Roberto Pereira Costa, que já está 
enviando esforços nesse aspecto de ciências 
exalaS. Então a sua sugestão está aceita e 
me comprometo com V. EX' de, em breve 
tempo; encáminhar o que vamos fazer nesse 
sentido, como garimpador de informações, já 
que não temos a condição de gestão ou de 
interferência. 

Com referência às patentes, vou tentar ser 
breve, porque é um assunto qUe dá margem 
a _ampla discurssão. Diria que países em de
senvolvimento e países desenvolvidos como 
o Japão dizem "não" as patentes. Acho que 
as patentes têm uma situação de fato e de 
direito. Ninguém nega que é uma usurpação 
de uma tecnologia, que grandes multinacio
nais ou grandes empresas e grandes finnas 
no mundo têm o direito de reivindicar. Mas 
~mos uma história de um tal de usucapião. 

Há a1gum tempo, não sei se tenho idade para 
dizer quanto tempo, esse procedimento vem 
sendo exercitado. E para revertemos todo esse 
processo, tenho impressão de que precisa
ríamos passar uma borracha no que não foi 
feito até hoje e estabelecermos novas regras 
do jogo com quem tem as patentes ou quem 

- de direito tem as patentes. 
Acho-me, digamos assim, Umltado para di· 

zer Como seria esse jogo, o estabelecimento 
das novas regras. Para ser breve, como V. EX' 
solicitou e, nós,_nordestinos, somos um pouco 
prolixos, eu diria "não" às patentes. Neste mo
mento, até prova em contrário do estãbele
cimento de novas regras do jogo, tendo em 
vista tudo_ o que o Deputado Couti'nho tão 
bem explicitou, não temos condições de trafe
gar no sentido contrário dessa minha afuma
tiva. 

O. SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Só chamaria a sua atenção quando for mergu
lhar nos grandes arcanos da Cacex: cuidado! 
Mesmo porque, quando _o _nosso Parlamento 
-começou a fiscalizar esses indícios - aliás, 
não eram indícios, eram evidências - de su
perfaturamento, os boletins da Cacex. daquele 
tempo para cá, apenas registram as quanti
dades das importações e não estipulam mais 
o preço. É preciso que uma autoridade do 
Governo vá lá, como nós também estamos 
procurando conheçer para que a nossa ação 
seja correta. 

A questão das patentes tem uma porção 
de ilações. É preciso lembrar um fato conhe
cido de que na Europa, o primeiro Pais, vamos 
dizer assim, muito rigoroso com relação ao 
registro das patentes. 

Foi a França e o menos rigoroso a Alema
nha e a Suiç'a, pelo fato de não serem rigoro
sos é que houve o grande desenvolvimento 
ela indústria farmacêutica na Alemanha e na 
Suiça. Na verdade, as regras mais pesadas 
são estabelecidas por aqueles que têm paten
tes a venda e não por aqueles que têm paten· 
tes a cõmprar, além do fato de que o registro 
de uma patente pode permitir wn laborátcrio 
não fabricar e nos obrigar à sua importação 
porque aquele processo, aquele produto, esta 
lá com um dono, com Uma propriedade. 

. Temos hoje na indústria farmacêutica, em 
toçla a ~rea da química fin;a um dos problemas 
centrais do nos~ desenvolvimento tecnoló-
gico. No caso da informática o Congresso vo
tou uma lei que pode ter as suas imperfeiçOes 
mas que está permitindo uns avanços impor
tantes no setor. Devemos nos preocupar com 
~~elação ao desenvolvimento tecnológico da in
dústria farmacêutica e, nesse caso, eu chama
ria a atenção para aquilo que a Cerne está 
razendo com rela~ão ao apoio à comunidade 
científica, ao apoio a diferentes instituições pa
ra busca de síntese de fármacos. Então, eu 
entendo que isso deveria ter urna apoio muito 
grande da Cerne porque nós ainda não temos, 
vamos ~er, wn formato daquilo que devêssc 
ser uma politica brasileir~ .. na indúst_ria fruma~ 
cêutica. Portanto, essas açõeS de _deSenvol
vimento e na síntese de fármacos no Brasil 
consideramos da maior importância. 
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V. S• poderia nos dar o nome de labora~ 
tórios, ou instlMos de pesquisa que têm mais 
avançado nesta área de síntese de fármacos 
no Brasil? 

O SR. GEORGE W. BEZERRA DA CUNHA 
- Senador Severo Gomes parece-me salvo 
melhor juizo, que a Codetec, em termos. de 
Central de Medicamentos, inclusive, foi criado 
praticamente dentro da Centrai de Medica
mentos em 1983, é uma das empresas que 
reúne ma[ores condições de poder ofertar es
se desenvolvimento tecnicológlco que V. ~ 
faJa. Já temos isso, inclusive, de forma bas-
tante comprovada. Projetas em andamento, 
projetas que já foram concretizados e produ
ção de fármacos. Tenho notidas de que há 
outros segmentos e outros grupos interessa
dos também em participar desse processo pa
ra também não ca[rmos na exclusividade, que 
eu acho que é sempre menos vanguardista, 
que é a possibilidade de _outras empresas na~ 
cionais também participarem e até intercam~ 
biarem experiências, principalmente com o 
aporte da universidade que, se não tem uma 
agilidade ou uma efetividade de um resultado 
final, pelo menos possui as melhores, as cabe~ 
ças mais preparadas ou capacitadas para en~ 
trar dentro desse esquema. Então, a junção 
da universidade com empresas e continuando 
com a Codetec como um suporte do que já 
foi desenvolvido e do que tem para desen~ 
volver é o que eu tenho de conhecimento do 
assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Orna última pergunta. V. S• fez referência aos 
fito-fármacos, trabalho que está sendo desen~ 
volvido pela Ceine -e que despertá- um: inte
resse muito grande. Eu-gostaria de Saber se 
além desse trabalho laboratorial, de produzir, 
vamos dizer fito-fármacos, se há instruções 
para o uso caseiro dessas plantas com pro
priedades ativas para resolver certos proble
mas. E nisso eu quero colOcar à mêu interesse 
porque eu sou um tomador de tisanas e estou 
sempre atento a essas plantas, não posso me 
libertar do laboratório. 

O SR. GEORGE W. BEZERRA DA CUNHA 
-Senador, sendo bastante sllltético, nós co
meçamos das plantas. Temos exemplos bas
tante influentes e potentes das plantas, o digi· 
tálico, o cardiotônlco que ainda é receitado 
no mundo todo, extrafdo da digita/is /anata 
purpuria, da dedalera, nós temos ametildopa, 
que antes de ser química foi extraído da bana
neira. E para os não iniciados nós temos o 
ácido acetil sallci1ico, que era extraído do sal~ 
gueiro. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Ou do cactos, a mescalina. 

O SR. GEORGE W. BEZERRA DA CUNHA 
- Exato, e nós passaríamos por aí demonst 
trações de que uma grande parte substancial 
dessas plantas foram e serão uma esperança, 
independente da slntese de fármacos, para 

que, populações que dispondo de plantaçJ'?es 
ou de acesso fácil a essas plantas, pudessem 
ser medicadas por elas. 

A preocupação da Centra] de Medicamen~ 
tos ê porque russo que se chama de terapêu
tica alternativa existe _mui~ gente que atra
vessa. V. Ex' lembra do caso do confrei, que 
virou uma mania nacional e que era bom para 
tudo, para câncer etc. A Central de Medica~ 
mentos só conseguiu provar as propriedades 
farmacológicas do confrei como cicratizente, 
e conseguiu provar que ele é altamente epato
tóxiCo. Então, o grande medo da Central de 
Medicamentos é que, patrocinando essas pes~ 
quisas, possa, em algum momento, induzir 
aS pessoas para utilizai- essa medicação, com 
o aval da Central de Medicamentos. porque 
isso implica, primeiro em depredaçAo da flora, 
devastação. Na hora que anunciamos que sete 
produtos foram apoiados pela Cerne subiu 
três vezes o preço das ervas etc. E a Central 
de Medicamentos dentro do que V. Ex' per
guntou, está preocupada em tentar montar 
farmácias vivas, cujo gerenciamento, cuja 
operacionalização nós ainda iremos definir, se 
ê Secretaria de Saúde, se ê a própria Cerne. 
Só que essas farmácias vivas não vão estar 
com plantas, elas vão estar com formas farma
cêuticas extraídaS de plantas, como, por exem
plo, cápsulas de espinheira santa. Na verdade, 
existe uma confusão muito grande com refe~ 
rência às plantas, porque o princípio ativo não 
está em todas as partes _da planta; pode _estar 
no fruto, na folha, no caUle, e nós temos uma 
preocupação, essas sete plantas mesmo que 
sejam viabilizadas e que a populaçiio, princi~ 
palmente a comunidade médica, e aí os dou~ 
toies -médico vão me perdoar, eles não estão 
suficientemente "mobralizados" para isso, sa!M 

-vo prova em cOntrário dos chamadçs médicos 
naturalistas, estes médicos deverão receber 
as informações garimpadas pelos pesquisa~ 
dores da CE:me, pela própria Cerne, dizendo 
que esse medicamento tem ação x, y, z, a~ 
da forma tal e tal; apresentação x, a posologia, 
a doSagem usual etc. 

Com referência à preocupação da utilização 
indevida da planta, a Central de MedicamenM 
tos, antes de divulgar isso de uma forma nacio
nal, vai transformar e~ planta num produto, 
numa forma farmacêutica fmal acabada, que 
poderá ser um sachê, para preparação do chá; 
poderá ser um xarope, uma erhillsão, uma 
suspensão, uma drágea, uma cápsula, qual
quer que seja a forma farmacêutica, e, a utiliza
ção dessas plantas, segundo o que pensa hoje 
a Central de Medicamentos e os botânicos 
e-- farnlã:C-éi.iticos que n6s temos na Central 
de Medicamentos, deverá ser tornada sob re
ceita médica. Assim, nós entendemos que um 
processo digamos assim, avalizado por um 
órgào que faz um controle de qualidade duplo, 
como nós fazemos, também tem que exercitar 
este controle para evitarmos os raizeiros etc 
como forma oficial do Govemó. Mas que" eles 
vão continuar, evidentemente, vendendo suas 
raizes e preconizando as vantagens, vão. 

Quanto à automedicaçao que V. Ext diz que 
utiliza, esses produtos têm uma tradição que 

não é brasileira, é uma tradição milenar. A 
China e outros países já utilizam lssó e acredito 
que a forma que V. Ex' tem usado está devida
mente correta porque o que V. EX' está aqui 
hígido, falando aqui conosco e nos fazendo 
esta última pergunta. 

O SR PRESIDENTE (Severo Gomes)
Não havendo mais nenhum.:~ questão_, agra~ 
deço ao Dr. George, Presidente da Cerne, a 
contribuição que trouxe para a nossa Cernis~ 
são e até eleogiando seus cuidados porque 
o que houve de devastação dei _pê aí por causa 
do ipê roxo, deve aparecer até nos satélites, 
nos radares que controlam as nossas florestas. 

Muito obrigado a todos. 
Está encerrada a reunião. 

(LevantaMse a reunião às 13 horas e 
30 minutos.) 

8' Reunião, realizada 
em 21 de junho de 1989 

Às dezesseis horas e trinta e dois minutos 
do dia virite e um de junho- do _ano de mil 
novecentos e oitenta e nove na Sala n9 2, pre
sentes os Srs. Senadores Severo Gomes, Pre
sidente em exercício, Leite Chaves, Relator e 
Francisco Rollemberg, reúne--se a Comissão 
Pe:rlamentar de Inquérito, destinada a "'inves
tigar indícios de fraude na importação e expor~ 
taçêo de produtos _e insumos farmacêuticos, 
por empresas multinacionais, e os possíveis 
desdobramentos da atuação dessas empresas 
no País, inclusive a desnacionalização_ do seta r 
e a desmesurada elevação dos preços de me
dicamentos". Coinparece, ainda, o Sr. Depu~ 
tado José Carlos Coutinho. É dispensada a 
leitura da Ata da reunião anterior que, em seM 
guida, é aprovada. Havendo número reglmen~ 
'tal o Sr. Presidente declara abertos os traba~ 
lhos. O Sr. Senador Severo Gomes, Presidente 
em exercício, solicita _ao Sr. Rogérip César de o 

Cerqueira Leite, Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Tecnológico, que proceda 
à leitura do juramento e, em seguida conde
ce-lhe a palavra. O Sr. Depoente inícia fazendo 
um breve preâmbulo, sobre a questão da des
nacionalização, e o que ela significa, em que 
medida ela está hoje. Após o encerramento 
da sua exposição, coloca~se à disposição dos 
SI-s. Parlamentares para quaisquer esClareci
mentos. Na fase interpelatória, usam da pala~ 
vra, pela ordem, o -Sr. Senador Leite Chaves. 
o Sr. Deputado José Cralos Coutinho e, por 
último, o -sr. Presidente em exercício, Senador 
Severo Gomes. Fmalizando, o Sr. Presidente 
em exercício, Senador Severo Gomes, agra
dece a presença do Sr. Rogério C'ézar de Cer
Queira Leite, solicita a sua colaboração na fase 
final do Relatório e, determina que as notas 
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, 
sejam publicadas, em anexo, à presente Ata. 
Nada mms havendo a tratar, eu, Sônia de An~ 
te da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida 
e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente 
e irá à publicação. 
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NYEXO A .ATA DA ll' REUN!AO DA 
COMISsAO PARLAMENTAR DE JNQUÉ. 
RITO DES77NADA A '1NVES770AR INDf
C!OS DE Ff?!.UDE NA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇAO DE PRODUTOS E JNS(J. 
MOS FARMACÉU77COS, POR EMPRE· 
SAS MUL 77NACIONAIS. E OS POSSf. 
l<f!S DESDOBRAMENTOS DA AT(J)I. 
ÇÃO DESSAS EMPRESAS 1Y0 PAIS, JN. 
CWS/VE A DESNACIONALIZAÇÃO DO 
SETOR E A DESMESURADA ELEVA
ÇÃO DOS PREÇOS DE MED/CAMEN
TOS';REN.IZADAE/<121 DEJULHODE 
1989, A FIM DECXMR O DEPOfJ\!ENTO 
DO SR. ROOÉR/0 CÉSAR CERQUEIRA 
LEflE. PRESIDEJYTE DA COfrfPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓOI· 
CO, QUE SE PUBliCA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE 
E!<f EXERéfcro. 

Presidente em exercício: Senador Severo 
Gomes 

Relator: Senador Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Havendo número regimenta1, declaro aberta 
a reunião. 

Esta é mais uma sessão da Comissão Parla~ 
mentar de Inquérito destinada a investigar indí
ctos de fraude na importação e exportação 
de produtos farmacêuticos por empresas mul
tinacionais e os possíveis desdobramentos da 
atuação dessas empresas no País, inclusive 
a desnacionalização do setor e a desmesurada 
elevação nos preços de mecUcamentos. 

Teretrtos·como depoente, hoje o professor 
Rogério César Cerqueira- Leite, Presidente da 
Companhia de DesenvoMmento Tecnológico 
e uma das figuras mais ilustres do meio a cadê· 
mico do nosso País. 

Pedírla ao Professor Rogério que ... 

O SR. ROGÉRIO CÉSAR CEROOE!RA LEI· 
1E -Jwo, como dever de consciência, dizer 
toda a verdade~ nad_"' om[tindo do que seja 
do meu conhecimento, sobre quaisquer fatos 
relacionados com a investigação, a cargo des· 
ta Comissão Parlamentar de Inquérito, desti· 
nada a investigar indícios de fraudes na impoi"· 
tação e exportação de produtos e insumos 
farmacêuticos por empresas muJtinaclonais e 
os possíveis desdobramentos da atuação des
sas empresas no País, inclusive a desnacio
nalização do setor e a desmesurada elevação 
de preços de medicamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Com a paJavra o Professor Rogério Cerqueira 
Leite. 

O SR. ROGÉRIO CÉSAR CEROOE!RA LEI
lE-Mesmo assumindo o risco de estar repe
tindo coisas que todo mundo já conhece, voU 
fazer um breve preâmbulo, para que a gente 
entenda a questão da desnacionalização e o 
que ela signifique, em que medida ela está 
hoje. . . 

Acho que todos nós sabemos que há q"uatro 
décadas, aproximadamente, a situação era 
bastante outra, mais de 80% dos medicamen
tos eram produzidos no BrasU, 20% eram ou 

de origem externa ou produzidos por empre· 
sas multinacionais, empresas estrangeiras no 
Brasil. 
-- Entrentanto, houve uma revolução tecnoló
gica que causou isso, não aconteceu por um 
acaso. Foi a vinda para o Brasil de processos 
e de idéias que estavam relacionadas com 
a produção sintética dos fármacos, ou seja, 
das substâncias ativas 'do medicamento. Qb. 
viamente, com essa mudança, porque antiga
mente essas substâncias eram extraídas por 
outros meios, eram produzidas por métodos 
banais, mais simples etc. 

Então, o que aconteceu nesse momento, 
e foi _crucial, foi a possibilidade de produção 
maciça de substancias químic"as através de 
processos de síntese. 

Quer dizer, essa mudança tecnológica nâo 
poete ser acompanhada pelo Brasil por falta 
de cOnhecimento técnico. Nessas condições, 
se tornou mais ou menos natural a expansão 
do capital transnacional no BrasU. Lembrem
se que também é um momento crucial no 
r,esto do mundo, porque a empresa transna
cional que existia itté ·então ·erám empresaS 
de serviços, e passam a ser do setor produtivo, 
que é um fenômeno do pós-guerra, também, 
quer dizer, havia poucas empresas chamadas 
tipicamente transn,adonais até então. 

Esse setor sempre foi um setor extrema- -
mente bem -remunerado, os investimentos_ 
eram .elevados, é possível mas sempre o retor- _ 
no do investimento foi muito elevado. Isso fez 
também com que mais uma característica 
propidasse, digamos, essa invasão do capital 
transnacional no País- não só a competência 
-_e aí se formou _um círculo vicioso:_ quem 
tinha dinheiro podeda fazer desenvolvimento, ~ 
fazer pesquisa e desenvolvimento, e quem fi.:-_ 
nha pesquisa e desenvolvimento tinha as ino- _ 
vações, e tendo as inovações tinha o mercado _ 
e o mercado passou a ser, progressivamente, 
ocupado justamente por.essas empresas _que 
tinham malar massa, maior competência téc
nica de um lado e_ m_aior disponibilidade de 
capital. 

Entao o processo foi um processo de gran
de concentração, em que acabaram algumas 
empresas formando um sistema, e devido jus-_ 
tamente à alta remuneração passivei porque 
como diz um dos próceres do sistema do car
tel, o que determina o preço não é custo de 
produção mas é a demanda. Obviamente, 
quando você vive dentro de uma atividade ex
tremamente dinâmica, onde novos produtos · 
são apresentados com grande freqüência -
houve momentos em que eram mais de cin
qüenta novos produtos, chegando no merca~ 
do, novas moléculas, novas famílias prcitica
mente ~- nesse momento, o mercado teve 
características muito espécíficas: quando está 
doente ele compra aquele medicamento, 
qualquer que seja o preço, o custo de produ
ção. Com as características muito espectais 
dessa indústria - hoje mendonou~se que as 
multinacionais ocupam 80%, na realidade é 
muito mais do que isso, porque os outros 20% 
estão apenas quase na comercialização -as 
empresas nacionais - lembrem~se que um 

medicamento é uma composição de química. 
um, dois, três, quatro fármacos, ou seja lá o 
que for, de princípio ativos específicos, mas 
cada um deles passou por wna série de pro· 
cesses até chegar a ser utilizado em medica· 
mento, e isso tudo tem sido feJto no. e~-o~, 
mesmo naqueles 20%, então, na realidade, 
ess_es 20% que p"ensamos que temos sijo a.paM 
rentes ~têm cada vez mais -tinha, pelo_ 
menos antes desse novo programa da Cerne 
-se restringindo quase que a uma área de 
comerciÇtl_~ação. Obviam~nte, não h~ J!ada de 
crítica à empresa nacional, ela simplesmente 
não pôde, não tinha como _resisti.r ~ essa mas
sa de recu_rsos a essa massa de conhecimento. 
O conh~cimento está se_ropre por trás de qua~ 
se tudo o que acontece ne:;;sa ârea, por _incrível 
que pareça. 

Bom, vejamos. Há pouco tempo atrás, en· 
tão, a Central de Medicamentos iniciou quase 
que uma política industrial para o setor, que 
foi não quebrar um pouco, digamos, essa si
tuação, tentando produzir no Brasil os insu
mos básicos, acho que isso está extremamen
te vinculado, não estou fugindo da questão 
do superfaturamento, vou tentar demonstrar 
justamente que o sup~rfaturamento ~ uma 
conseqüência, não é uma coisa. assim, mas 
é uma conseqüência da situação. No mesmo 
modelo ele é pa.rte integral de toda uma situa
ção. 

Neste momento, há cerca de quatro ou cin· 
co anos, a Central de Medicamentos iniciou 
um programa de capacitação nacional. Esse 
programa, de uma certa maneira, foi concen· 
trado muna única empresa, na área de síntese, 
porqtle uma certa con~:entração no começo 
era desejável. É muito difícil começar simulta· 
neamente várias. coisas quando os_ recursos 
são pequenos. rec1,1r_sos financeiros e recursos 
humanos. Então se tehtou concent(ar_~m um 
único local, que foi, por um acaso, a Compa
nhia de Desenvol\limento e Tec_nologia,. que 
já presidia há bastante tempo, e que foi esco· 
lhida um pouco por esse processo. Isso pre
tendia quebrar esse círculo viciOso em que 
estava caindo esse setor industrial nacional. 
Quer dizer, tendo~se uma competência para 
gerar, para cdar algumas dessas substâncias, 
isso certamente fortaleceria as indústrias na~ 
cionais, e qUe, por sua vez, poderiam então _ 
passar agora a demandar maiores pesquisas, 
maior desenvolvimento, e se resolveda o pro· 
blema de umã maneira simples. E lembi'em
se que a Cerne, por natureza, tem á sua reseiVa 
de mercado, e como ela tem um_ grande pro
grama d~ fornecimento de remédio para o 
setor caren~_da população, ela, de uma certa 
maneira, pode, digamos, seledonar, usar o 
seu poder de compra para res_ervar uma par· 
cela do mercado nacional.. Justamente aquela 
parcela que não interesSava, naquela época, 
às grandes empresa,s multinacionais. Acho 
que hoje passou a interessar, 

Vamos tentar explicar por que acho que está 
havendo uma mudança - que comecei a 
conversar com o Senhor - mas que é uma 
mudança fundamental. Se olhamos por exem
plo, as primeiras três ou quatro décadas dessa 
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revolução da fármaco-química, da síntese qu1- do e bota água lá para fazer volume, e depois 
mica, vamos notar que a dinâmica era extre- exporta. Eu colocaria água lá, porque a água 
mamente elevada. Então, para que essa dinâ- que vão encontrar lá fora é igualzinha a daqui, 
mica continuasse, era preciso que continuasse por certo. Então, não há razão nenhuma para 
havendo inovações. A inovação reServa de que as empresas multinacionais diluam para 
mercado, para quem tem o poder do conheci- depois exportar. 
mento, quem inova ganha mercado em quase Houve outras objeções, como a questão de 
todos os campos do conhedmento, principal- volumes, de quantidades, que as quantidades 
mente nos campos de alta tecnologia. Entre- realmente nem sempre se ajustavam. Tudo 
tanto, parece que está havendo uma satura- bem, mas há várias outras passiveis explica
ção. Hoje, desenvolver uma nova molécula ções para essas variações. 
custa cem vezes mais do que custava há vinte, O que temos de aprender, com essa denún
binta anos. Antigamente, as moléculas sim- da, é de que não há meios de fazer um con
ples, os fánnacos mais fáceis já foram encon- trole real, não há como fazer. A Cacex pode 
trados, encontrai' hoje uma nova familia exige até melhorar um pouco mais, mas vai sempre 
urnaquantidadededinheiromuitomaior,quer encontrar meios de haver superfaturamento. 
dizer, os recursos de que se precisa atualmen- E mesmo porque nós só conseguimos detec
te para manter aquele ritmo de expansão já ta r isso em cerca de 30 produtos, porque coin
não são os mesmos, são muito maiores, a cidiu de ser um casO muito especial da multi
tal ponto que há uma verdadeira desacela- nacional ou da empresa, qualquer que ela fos
ração no nível da ~ovação. Então se a grande se, mas nesse caso eram multinacionais, im
empresa Transnacionaljá não dispõe daquele portarem e reexportarem o mesmo produto 
sistema, daquele método para poder manter com o mesmo nome, com o mesmo item 
o seu mercado, que é a inovação, quer dizer, da Cacex. 
oje passa a ter um caráter secundário, ela pre- Isso é apenas, digamos, um vestígio, eu te-
cisa de outros recursos, e um desses recursos _ , nho certeza, obviamente, que não é wna prova 
é a patente. Até 5 anos atrás, nunca se falou conclusiva. A prova conclusiva só pode ser 
em patente na área de medicamento, a pa- obtida quando se fizer custos de produção 
tente na área de medicamento tinha uma im- e souber quais são os custos de produção. 
~ncia secundária,. não havia essa verda~ Eu posso dizer que houve superfaturamento 
deira"guerra de retaliações que está se tentante _ se o custo de produção for conhecido, e obvia~ 
fazer hoje. Essa guerrra de retaliação existe mente isso eles não revelam e nem vão revelar 
hoje porque alguma coisa mudou, eu acho jamais, e eles mesmos já disseram em oca~ 
qJe mudou internamente, que eles se sentem siões que não é pelos custos de produções 
mais ameaçados hoje por verem que n6s já que eles fixam osseusp~ços,pod_e,em ç:asps 
estamos produzindo alguns fármaCos em pri- extremos, isso -acOntecer, acredito que em cer~ 
meiro lugar. Em segundo lugar, porque eles tos casos aconteça exatamente isso, mas nem 
começam a depender de outras coisas que sempre. 
não são as novas moléculas, eles vão ter que O que é importante percebermos é que te
conviveragoracomasãntigasmaléculas,com mos que_ entender_ é _que não há meios de 
as substâncias que já estão por aí um pouco. terinõs uni- cor1ti0Ie, saber se está sendo o 

Eu tenho a impressão que essas duas coisas País explorado ou não, se você própdo, ou 
combinadas é que estão tomando o pessoal o Brasil não souber fazer aquilo. Não se precisa 
meio nervoso, lá nos Estados Unidos, com · fazer todas as molécuJas, deixa lá aquelas que 
a possibilidade dessa competição. não estiverem na Rename. como sugerir o 

Então, vejam; a situação está nessa direção. Preskl_ente da Cerne aí, nós podemos perfeita
Foi, graças a esse programa, que nóS flcarrios · mente importar, 14 países importam um dos 
alertas para, aquela questão do superfatwa- outros. Mas nós temos que saber avaliar, te
mente. Como é que foi deteCtado esse super- mos que saber e o grosso nós podemos fazer 
faturamento? O que~õôS aeiectaffiOS, contes- no Brasll. Nós soiDos perfeitamente capazes 
tado ou não, foi uma diferença de preço para de fazer o que Codetec, a pequenina Ccidetec, 
itens da Cãcex idênticos, quer dizer, entre ex- demonstrou em 4 anos de atividade, é que 
portação e importação, se importava por um nós já colocamos, à disposição da empresa 
preço e se exportava por outro. O preço· da priVada nacional ~rca de 18ou 19 fármacos, 
importação muitas vez~ maior _que o preço queestãosendojácçmercializados.Existeum_ 
da exportaçâo. Como era ó mesmo item da outro grupo de uns 30, 35 fármacos já dispo
Cacex n6s chegamos ã conclusão de que de- rúveis para comercialização, não estão sendo 
veria ser a mesma substância. Provar que é comercializados porque não tem como en
a mesma substância não é possível. Quer di~ centrar meios para os investimentos neces
zer, o que as multinacionais, respondendo a sários à construção das fábricas. Tem muita 
uma denúncia pública que eu mesmo fiz,- o empresa nacional que já dispõe, digamos, da 
que elas dizem é que comprovam -no caso teCnologia, já foi transferido a tecnologia mas 
do hipoclorito de sódio por exemplo, houve ainda não teve a oportunidade porque os ce
outros - compravam uma cérta substância, cursos são escassos. Hoje, o BNDES está en
depois elas dDuíam essa substância para ex- trando muito devagar. E tem mais uma outra 
portar. Ora, dlluir para exportar não mostra série de mais uns 40 fármacos que estão em 
muita inteligência, porque nós vamos pagar vias de desenvoMmento, que deverão estar 
mais frete, os contalners têm que ser maiores prontos, eu diria até o fim do ano, se a Codetec 
etc. e tal. Eu ilão entendo bem como, uma existir até lá. Esse outro grupo estará, isso 
empresa bem organizada importa concentra- é um 1/3 da Rename, um único grupo, aCode~ 

tec também se ocupou disso. Foi uma suges
tão feita aqui de tentar aumentar, digamos, 
o número de empresas do mesmo tipo ou 
de instituições do mesmo tipo. Nós tentamos 
montar um sistema semelhante no Rio, a pedi
do de pessoas do Rio e Santa Catarina e esta
mos tentando, inclusive, em universidades, 
instalar plantas-pilotos para cdar recursos hu
manos~ quer dizer, a Codetec náo está agindo 
como se fosse uma empresa privada, embora 
ela seja uma empresa privada, mas ela não 
age dessa maneira. Ela está criando uma série 
de outras entidades capazes, digamos, de 
complementar o seu trabalho, esse é o traba~ 
lho que ele está fazend'?. 

Na minha opinião é a única maneira que 
nós teremos de resolver esse problema do 
superfaturamento, Realmente não dou uma 
grande importância ao superfaturamento, o 
que é importante é essa permanente depen
dência econômica estratégica em que ftca o 
País, isso é que tem que ser resolvido. E para 
dar alguns exemplos, eu tinha feito uma coli
nha aqui para mostrar para o Senhor, para 
dar alguns exemplos de que essas coisas são 
correntes. Se os Sts. leram os meus artigos 
viram_que há alguns exemplos citados já, nOO 
apenas brasileiro mas do resto do Terceiro 
Mundo que encontraram essas mesmas difi
·cuidades com preços de superfaturamento, 
com fator de dez vezes mais barato. Isto é 
citado pela unido em detalhes, em que umas 
cinco ou seis dezenas de fármacos consêgui
r~m- comprar fora do cartel, por preços que 
variam de 5 e 1 O vezes menos, mais barato. 
Só para dar alguns casos recentel;õ, aqui no 
Brasil, em que nós estamos batalhando nesse_ 
instante, é o caso da nicarbasina que é vendido 
por 36 dólares, e uma das empresas que assi· 
müou uma tecnologia desenvolvida pela Co
detec, a planaquímlca colocou no merciJdo 
interno brasileiro a 22 dólares o quilogRima. 
hnediatamente a propiau carbasina, a própria 
baye_r passou a vender a 18 dólares, simples
mente para fazer um dumping, ·Temos um 
exemplo aqui, não somente, digamos,_ de_ um 
preço supetelevado 36 dólareS, Conio quando 
no momento em que entrou o fáimaco brasi~ 
Jeiro, o produto brasileiro a 22 dólares, eles 
b.:Wcaram para 18 dólares, isso aí está em uma 
denúncia formal. 

Temos o caso do piroxcam, por exemplo, 
phiz:er que estava sendo vendido a 14 mil dóla
res no mercado internacional, a cintrofarma 
do Brasil, uma empresa passou a vender a 
menos de mil dóla_res o quDograma, mas é 
incapaz de digamos de satisfazer ao mercado, 
e a physe então passou a vender a 4 mll dó
lares. 

O Sr. vê a elasticidade dos preços são uma 
monstruosidade, não é o valor de 15% a mais 
ou a 20% a menos. A Riniditina que a craison 
vendia a 1250 dólares, está sendo. produzida 
e vendida p_or uma empresa brasDeira a LIPS 
por 150 dólares, quer dizer, dez vezes mais 
barato. 

Para os Srs. terem uma idéia de como fun
cionam, ai falamos, não então vamos deixar 
as multinadonais fabdcatem no Brasil. 
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Não tenho nada contra fazer os fármacos. 
A única coisa que é que temos de aumentar 
a nossa competência, nossa capacidade de 
análise para podermos, controlar isso. O Go
verno controlar, a sociedade controlar de algu
ma maneira, a que era vendida a 44 dólares 
no mercado internacional, no mercado interno 
ela vende a 186, ela passou a produzir, mas 
vendendo a 186 dólares. Será que Isso é dese
jável? e como podemqs controlar isso? É claro 
que são casos, daqui a pouco muda isso, nâo 
são relevantes em si cada um desses casos, 
o que é fundamental é que tenhª-mos meios 
de poder controlar isso: Afinal de con~s é 
wn mercado de 2 bilhões de dólares signifi
cativo para o Brasil. 

Temos que, com esse mercado, fazer um 
pouco de riqueza nacional e para isto é funda
mental que a sociedade, através de seu§ ins
trwnentos normais._ seja capaz de controlar 
e isto só se faz quando existe conhecimento, 
quando existe pesquisa e desenvolvimento. 

O SR PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Multo obrigado, Professor Rogério. 

Está aberto 6 i:lebate: 
Sr. Relator, Senador Leite ChaveS. 

O SR REU\TOR (Leite C(laves)- Profes
sor Cerqueira Leite, primeiro, muitO obrigãdo1 

pela sua presença. O Senhor foi uma das pri':_ 
meiras pesSoas convocadas para esta Comls-. 
são, recebeu o primeiro conVite, mas rião pôde 
comparecer porque tinha outros compromis-' 
sos. Hoje V. S• -eStá a-qui -ConósCo. É um lumi
nar da ciência, professor de FíSiéa. cOnhecido 
no Brasil e no exterior, professor da S~rbone, 
formou-Se na França e viveu rriuitôs anoS nos 
Estados Unidos, emérito, homem que, embo
ra sendo Físico, entende m2u'aVJ1hosamente 
bem da c[ulmica o que é pi-ova- de que oS 
cérebos superiores sempre encontram meios 
de se expandirem, prova que enquanto aguar
dava o nosso ilustre Presidente ad hoc, con
versei com v. S' e creio" que, embora não s·eja 
do campo, comentei substancialmente os 
meus conhecimentos sobre os supercondu
tores, hoje já posso até entendes dos raios 
cósmicos e um pouco da Física com a qual 
V. S' é extremamente bem atualizado. 

V. 5' ouviu pela manhã que estamos com 
essa preocupação muito grande, professor, de 
chegar a uma conclusão. . _ _ 

As comissões de inquérito, como esta, são 
importantes porque elas trazem fatos, trazem 
informações valiosas para a elaboração da lei. 
Legisladores que sornes, se legislarmos sem 
que os fatos venham e de forma clara, sempre 
erramos e não é por outra. razão que _e)(Ístem 
leis que nunca chegam à aplicabilidade por
que elas são feitas com base em realidade_s, 
e em informações falsas. 

Então, essas Colníssões geram a possibi
~dade de leis serem feitas, de medidas admi
nistrativas serem tomadas e uma Comissão 
é um repositório de informações futwas. Da
qui a muito anos se .saberá que o Sena_do 
teve-esta ComiSSão-em que o Senhor prestou 
esse depoimento e muitas vezes_ a informação 
que hoje não é util, ela poderá o ser. O senhor 
mesmo me deu uma informação_ muito inte-

ressante que gostaria de dizer para ficar bem 
claro na sua reprodução aqui. Que ess~ já 
não tão importante. Que hoje quando uma 
indústria chega, mesmo nesse setor farma
cêutiço a um te to, a ·uma grande a1titude, de
pois para que ela evolua, elevar esse gap é 
muito caro a criação de novas moléculas, che
gam a preços exorbitantes, que a tendência 
da País subdesenvolvido é ir aproxrmando na
túra1mente pela difusão da técnica e do conhe· 
clmentó. 

Então, Professor, o seu depoime"nto é muito 
importante. Esta Comissão foi proposta e fui 
-escolhido Relator, embora não fosse dela o 
proponente, o Presldente _é .o Sen_ador Divaldo 
Suruagy que, em razão de ter se tornado Mem
bro da Mesa, perdeu essa condição, ficou Vice· 
Presidente o Senador José Paulo Biso! magis-

--trado, Desembargador, homem muito prepa
rado e ficamos nóS doiS, S. Ex" Juiz e_ eu advo- -
gado, quer dizer, homens do ofício de um 
processo. Entã~, ·poderíamos não saber de 
farrnâda, mas fazer processo sabemos. 

V. S•-sabe que uma Comissão desta se funda 
- no contraditório, são os contrastes de opinião 
que geram alternativas, dúvidas e esclareci
mentos. Eu reproduzi, mas deixo registrado 
JTI~is uma vez que estávamos numa situação 
de profuildo desapontamento, tanto eu quan
to ele nos sentimos participes de uma farsa 
porque chegou a um ponto que. os argumen
tos eram todos iguais, não havia diferença, 
é como se tudo estivesse muito bem, que de
veria continuar como está. No entanto, para 
continuar como está não tínhamos alterna:::_ 
tivas ~ slig~rir. · -

Errj:- seu depoimento a novidade grande é 
essa: -a de que nós já -fOmos produtores de 
80%_ dos nosso_s_medicamentos e hoje já se. 
deu exatamente o inverso e V._ S• acha que 
não é 20% apenas de produção nacional, é 
menos do que isso, em se considerando os . 
envolvimentos decorrentes dessas industria
lizações. 

Então-; ProfeSsor, pergunto a V. 59 o seguin· 
te: com a sua experiência, inclusive adminis
trativa, nesse setor, como esse gap tende natu
raJmente a. desaparecer, quer dizer, o Brasil 
chegaria a este ponto? Ou cbmo as popula
ções podem se beneficiar de uma tecnologia 
maior vinda do estrangejro como está sendo? 
Seria convenieilte, então, que ao invés de esti
mularmos uma Úldústria nacional neste setor 
ou a nacionalização disso, deixar que esse 
campo fosse da dependência absoluta? Deixar 
continuar ou que alternativas, V. St q!J~ tem 
vivência, que tem urna identificação com o 
problema, uma constelação ideati.va com este 
mundo? Quer dizer, o que V. S' acha, politica~ 
mente, o que o Senado poderia fazer nesse 
setor, que tipo de le~ que tipo de providência 
poderíamos criar para que tivéssemos neste 
setor dos fármacos·unla atividade que melhor 
conviesse aos interesses nacionais? 

O SR. ROGÉRIO CÉSAR CEROOEIRA LEI· 
TE .....: Obviamente uma empresa transnacio· 
nal no BrasU significa alguma coisa, ela traz 
algumas coisas, mas ela, também, leva algu
mas coisas, Nenhuma empre~ faz um investi~_ 

mente fora do seu País ou mesmo ilO seu 
País se ela _não espera um retomo. Quando' 
temoS to.da Urriã emPreSa inultinacional, diga
mos, inserida dentro de um sistema de l!ffi 
bom parque industria], tudo bem, o que ela 
traz ·de conhecimento, ela não traz tecnologia 
propriamente dita, mas traz uma vivência, traz 
um convívio. O que acho, entretanto, que não 
é desejável que tenhamos alguns setores cha
ves_da economia inteiramente entregue a em
presas, em primeiro lugar, fazem decisões 
suas. A decisão, digamos. de introduzir novo 
produto obedece a interesSes que estão lá fora 
e não interesses que estão aqui dentro, ê wn 
inconviniente. Em seg"undO lugar, uíriã empre
sa daqu~ uma transnacional, está aqui porque 
quer levar d61arespara lá, isto é tolerável numa 
certa medida, não -pode, entretanto, abranger 
todo o seguimento industrial. Acho que é ruim 
para õ Pais, qualquer país do mundo ter toda 
a sua economia, diganlos, transferindo recur
sos. Reclamamos hoje, vemos com clareza 
os mal~s clue-e. dívida externa traz para o País; 
que signifaca o quê ? Os 1 O% ao ano, diga
mos, do investimento qUe significou a dívida 
exterria. Mas o Investimento que significa o 
capital externo também leva 1 O%, ninguém, 
lá fora, se ele pOde usãfno seu próprio banco, 
um banco nos Estados Ull.idos está pagando 
8% hoje, se ele tem a escolha de pagar no 
seu sistema financeiro 11%, ele não vai querer · 
ganhar menos que 10%, 15% -aqui no Brasil. 
E o natural e se toda econoJ1?ia brasileira, Qiga
mos, estiver transferindo 15%, não há pou
pança interna que fique._ A poupança interna 
passa a ser transferida lâ para ~ra. 

Então, não ê qesejá~J. nesse extremo, diga
mos, a presença do capital externo. Ele é dese-

, jável em certa medida, controlado; no Japão, 
todo mundo fala·. inas em momento aim.m 
da história do _Japão o capital externo repre
sentou mais ~e 1,5% no seu produto riacio--

. nai bruto, foi sempre contido e contido ·coiri 
guerras violentaS: Passei uma vez Um mês 
dentro do Mlti., à MiÍlistérlo responsáVel pOr 
isso, para entender todos os mecimiSmos que 

· eles usam e realmente eles usam tudo que 
é passivei para coritrolar. Claro que, de Vez 
em quando, interessa ter uma multinacional. 
Muito bem, não devemos, não precisamos ser 
tão ranzinzas como são os japoneses, mas 
existe um limite a1êm do qual não é bom para 
a econorrda nacJonal essa invasâo. completa. 

Não sei quanto -.esta é wna questão que 
os senhoers ~ter que discutir. P.ç3r"a_lsto exis
te um Parlamento. Mas sou capaz de garantir 
aos senhores que_ não podemos transferir 
15%. Estamos transferindo 5% agora e não 
agüentamos! Vamos transferir 15%, quando 
temos já quantos setores inteiramente contro
lados pelo capital externo?! Aonde vai a nossa 
poupança? Há vários setores que são inteira
mente controlados. É desejável? Não. Por esse 
lado, temos que fazer um certO controle. 

A questão do medicamento tamQ~m é es
tratégica, tal como a da comida, porque um 
povo enfraquecido c_omo o brasileiro não pode 
viver sem o seu medicamento, sem um míni
mo de atençáo ~saúde. Sem o medicamento 
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hoje, não sabemos -pode ser que no futuro 
possamos resolve! isSt? _ COJT! ou~ as ~ 
mas no momento não sabemos qual a solu~ 
çâo se ni!o usar o remédio. 

Não podemos ficar como quase ficou a Ar
gentina. Aquel~ guerra durou um mês e aca
bou; mas não precisa nem ser uma guerra 
desse estilo. As guerras hoje são diferentes: 
são guerras económicas. Se há Um prOblema 
qualquer e começa, por exemplo, uma retalia
ção - que poderia acontecer, não está tão 
distante assim -, hoje a retaliação é de natu
reza puramente económica. .. 

Os Estados Unidos vão taxar_ alguns produ
tos até chegar a 150 milhões de dólares taxan
dos, p'ara compensar isso, que é uma grande 
mentira - estou escrevendo um artigo sobre 
isso - que é o ônus que têm devido à ausên
cia de patentes no Brasil. Esta é uma grande 
mentira, uma grande safadeza que está sendo 
feita, e Podemos prová-la. _Estou falando sob 
juramento aqui e vou prová-lo depois. 

Na realidade, os Estados Unidos não estão 
perdendo quase nenhwn tostão: é coisa de 
um a dois milhões de dólares no máximo que 
estão perdendo por causa de patentes. Só. 
Estão atuando em cima da economia nacional 
de uma maneira incisiva por causa disso. 

Eles poderiam fazer outra retaliação.' Eles 
não querem patentes? Então, eles não têm 
fârmacos. Seria isso impossivel? O cartel 
acompanha. ~ claro que é um cartel muito~ 
comercial, terá dificuldade, etc., mas será que 
não são capazes de fazer isso? Há interesse 
económico deles também. Quem disse que 
não são capazes de um ato extremo como 
esse, talvez até hoje sem precedentes? 

Negar antibióticos numa guerrinha como 
aquela das Malvinas. nunca havia acontecido 
antes também. Nunca antes, numa guerra lo
cal entre dois pafses, outros pa1ses aliados fo
ram solicitados ou deixaram de fornecer remê
dio. Em suma, o cjue tinha acontecido antes; 
mas aconteceu. Portanto, outras coisas po
dem acontecer. 

Temos obrigação de ter um mínimo de con
trole sobre o processo. Temos que ter oS nos
sos medicamentos. Isso é üma necessidade 
vital para o Pais. É claro que a probabilidade 
de se chegar a esse extremo é pequena, mas 
não é impossível. Temos o dir~ito de ficar nu
ma situação de dependência tão elevada as
sim? Acho ·que não temos também. 

Além disso, precisamos entender que as 
tecnologia~ são todas um po_uco entranhadas. 
Um pals pode não ser o melhor do mundo 
em engenharia nuclear o~_em engenharia ae
ronáutica; mas ele tem que ter um -pouco de 
tudo, para poder ter alguma dessas tecno
logias. 

Sem ter a química fina, não poderemos 
atuar com competência em uma série de ou
tros campos. A nossa brecha para a química 
fina é o fármaco. Ê a única maneira de entrar 
na química fina com facilidade. Não pOdemos 
prescindir desse campo, porque ele é básico 
para todo o resto da química. O resto fica 
aleijado, se não tivermos a química fina. 

-Ternos que entender isso. O Brasil tem que 
fazer um grande esforço, e esse esforço ê sim
ples. O projeto que a Cerne tinha 'até recente
mente era extremamente conseqüente. Va
mos nos capacitar tecnicamente devagar, va
mos fazer com que indústrias nacionais, esta
tals, laboratórios oficiais se capacitem para as
sumir progressivamente uma parcela do mer
cado. Sem o mercado, sem a produção não 
existe capacitação tecnológica também. É um 
engano pensar que se faz Isso na universidade. 
É preciso fazer e aplicar. É a única maneira 
de manter o domínio e o controle. 

Isso é fundamenta]. Se queremos reduzir 
nossa situação de dep'endéncla temos inequi
vocamente que fazer um esforço, que não pre
cisa ser monstruoso, pois estou falando em 
dois, três, cinco, dez milhões de dólares no 
máximo, que é muito pouct:q::lata as dimen
sões do País, na área de quúnica fina. 

O SR LEITE CHAVES - Professor, o s~ 
nhor disse que o Brasil não pode ficar expor
tando 15%. O senhor poderia eXf?licitar mais 
o que seriam esses 15%? São juros, lucros .. ? 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE -
Meu modelo é muito simples. Se vem para 
cá uma indústria qualquer, ela quer uma re
muneração sobre o capital, sobre o investi
mento. Geralmente e_sse tipo de remuneração 
num investimento típico transnacional é re
messa de lucros. Ela quer ter um lucro de 
pelo menos 10% a 15% para poder remeter. 
As decisões nas empresas transnacionals são 
feitas assim. 

Ela não está disposta a manter o empreen
dimento no Brasil, se não tiver uma transfe
rência mfnima de lucro. Ela pode suportar por 
dois ou três anos, enquanto ela está fazendo 
o investimento. A maturação do investimento 
pode ser longa. Mas qualquer empresário faz 
um investimento e quer receber o retomo fixo 
depois. 

Se Jor um investidor americano, ele tem 
uma opção: boto isso no Brasil ou no meu 
sistema financeiro? A decisão nessas horas 
não é poética; é muito simples. Ele vai querer 
saber quanto o investimento no Brasil dâ. So
bre a maneira de transferir, houve uma época 
- o Senador Severo Gomes se lembra, em 
que a Volkswagem queria transferir com um 
seiViço técnico de 5%, embora ela não tivesse 
serviço téCnico nenhum. Melhor, porque não 
se paga imposto e, para transferir lucros, pa
ga-se. 

Uma das razões do superfaturamento pode 
ter até uma certa aura de justificativa: é uma 
maneira de não pagar imposto. O superfatu
ramento faz a mesma transferência de lucro. 
s6 que não se paga imposto sobre ele. Onera 
o País, obviamente, mas para a multinacional 
fiCa ·mais fácil. Se ela puder superfaturar em 
10% ou 20% a mais, ótimo. Ela faz a sua 
transferência de lucros por Uil1 processo mais 
Siinpres-e ·muüõ- menos· áiterooo-.- POrque -,u.:
cros significam imposto necessariamente. 
-Voltando aos 15%: se tivermos um setor 

grande da economia ocupado por empresas 
transnaclonafs. elas estarão, queiramos ou 

não, de uma maneira ou de outra, transferindo 
para lá, porque essa é a lógica da existência 
do capital transnacional. É uma lógica própria, 
sem aqullo ela não existe. EJa tem que trans
ferir. Pode reinvestir de vez em quando no 
pais mas, quando o faz, é para poder transferir 
o lucro para lá. 

O SR: LEITE CHAVEs :____ Professor, qual 
o nível de eficiência dos fármacos na União 
Sovi~ca e nos países socialistas do Leste Eu
ropeu? É o mesmo nível ou um nível inferior? 
Há diferença de nomenclatura e de qualidade 
ou de uso? Levando-se em consideração que 
a União Soviética pode operar com o Brasil, 
como ela oferece pagamento de qualquer coi
sa - de hidrelétricas, de motores, de tratares 
...;._ mediante pagamento com soja, milho ou 
arroz. Haveria uma possibilidade de, no setor 
da Cerne, amanhã ou dep-ois, ela começar 
a negociar nesse sentld9 e usarmos a conve
niência dessa balança, ou são diferentes os 
produtos? Os fármacos de lá são de outra 
qualidade ou inapropriados ao tipo de medi~a
ção que usãmos aqui? O senhor teria condi
ções de nos irifOrmar sobre isso? 

OSR.ROGÉRiOCERooEIRALEITE-Co
nhecemos melhor outros países que não a 
Clnião Soviética. Mas ela não deve ser muito 
diferente. _ 

Durante algum tempo, países como a Hnn
gria, Rumânia e outros foram extremamente 
úteis para esse jogo, que a Cerne fez muito 
bem, que é comprar mais barato. Por quê? 
Porque eles estavam instalando as suas in_dús
trias, precisavam de divisas e não conseguiam 
vender fora, a não ser para países periférf.cos. 
Alguns pa_íses do Terceirto Mundo usaram 
muito isso. E tinham competência. O fármaco 
que produzem é tão bo~ quanto o nosso. 
Podiam não ter a última palavra, a última molé
cula descoberta, às vezes neles não a tinham 
ainda. 

Eles começaram a fazer, há vinte anos. o 
que estamos fazendo hoje, e junto com eles 
até alguns outros países que não estavam do 
lado de Já. É o caso da Itália e da Espanha, 
que chegaram a contornar a _questão do cartel. 

Progressivamente, contudo, esses paises fo
ram se integrando dentro do sistema. Em aJ. 
guns casas ainda fazem um jogo muito locali
zado, às vetes muito específico. De vez em 
quando, isso se encontra. Hoje mesmo foi 
mencionado o caso da Hungria, que está ven
dendo o Elídol ou coisa parecida bem barato. 
Mas isso é acidental. Daqui a dois ou três anos 
ele entra numa negociação lá com a Ciba-Geig 
etc. e, no meio dessa negociaçao, ele corta 
o suprimento ao BrasiL E nós já vimos isso 
acontecer aJgumas vezes. t: bom aproveitar 
esses buracos e comprar barato; nós devemos 
fazer isso sempre que possível, está certo? En· 
tretanto, essas oportunidades vão se tomando 
cada vez mais escassas. Hoje, a China faz uma 
ofert.a grande de prcdt .. ttos, não é?-,M.uita gente 
desconfia um pouco, etc. e tal, que ainda não 
está no p·onto, etc, mas eles têm uma oferta 
de produtos. Existem alguns países ainda ofer
tando. Mas isso tende a desaparecer, é transi
tório. A maior parte dos países já fizeram o 
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que o Brasil estil fazendo hoje, quer dizer, Es-. 
panha, Itália, etc. TodOs eles vieram .fazendo 
-apesar de serem países avançados - um 
pouco antes do Brasil e outros estão no mes-
mo processo. 

A Codetec, que está sendo hoje prejudicada 
no País, por exemplo, tem um contrato com 
o Canadá- que é uma instituição filantrópica 
do Canadá - no qual a gente vai transferir, 
digamos, essa competência nossa para outros 
países. Vamos gerir o sistema na América do 
Sul. Nesses países latino-americanos. Alguns 
países latino-americanos começam a engre· 
nar dentro dessa mesma perspectiva e a ten
dência, acho, é, realmente, de uma grande 
capacitação técnica. Eu acho que depois que 
houver isso, as trocas internacionais vão ficar 
muito mais equilibradas. Quando você tem 
competência, você pode trocar sabendo o que 
troca, está certo? O grande problema é vo_cê 
trocar agora sem saber com quem está lidan
do. N., fica muito dificil. Aproveitar a oportu
nidade no negócio, vamos fazer ... acho que 
devemos continuar a fazer. 

O SR. LEITE CHAVES -Professor, a ques
tão das patentes. Todos os direitos estão sujei- · 
tos a uma proteção por um determinado tem
po e isso oscila externa e internamente. No 
Brasil, os direitos pessoais já foram protegidos 
por trinta anos, e reduziu-se a vinte. Os direitos 
reais, eles caem cinco, três, quatro anos, quer 
dizer, não há dir~ito que não tenha prescrição. 
Digamos, o direito de o senhor reclamar con
tra o vida redibit6do de urha coisa adquidda, 
com um engano, com um comprometimento, 
quer dfzer, tem prazo, meses e assim por dian
te. 

As patentes, é de se indagar: são direitoS 
reais, são direitos pessoais, que tipo de direito? 
Pessoais, não são, porque o sujeito vende, 
transfere, às vezes, ele compra de terceiros 
e pode ser dado até como garantia .real, pode 
ser dada até como caução, penhor, se pode 
pensar. Quer dizer, nao existe isso no mundo 
da lei, mas juridicamente isso é possível. 

Acretidarnos que os Estados Unidos quan
do usaram, pela primeira vez, o elixir pareQ6-
dco de outros países, ou coisa semelhante, 
eles não pagaram patente. Então, digamos •. 
quando se invocou, a primeira vez, a patente, 
foi quando se teve o primeiro desejo de domí
nio. Outra coisa: quando a coisa é fundamen-· 
tal para a humanidade, ninguém pode negar 
ou sonegar_o seu direito. Se alguém descobre 
alguma coisa que seja boa para a vida, eviden
temente, a pessoa não pode sonegar a huma
nidade daquilo. Por conseguinte, as patentes 
não podem ser protegidas legalmente como 
se fosse coisa,_ têm uma grande envolvênda. 
Todos nós temos solidariedade humana e é 
um dever da solidariedade, hoje, internacional. 

Estamos, agora, sofrendo essas restrições 
e essas ameaças dos Estados Unidos quanto 
à patente, quando eles, efetivamente, nunca 
as pagaram. Temos conhecimento, também, 
de que o Japão, que nunca: levou muito em 
consideração patentes, hoje o fazem com rela
tiva .. .não com muita violência ... porque, diga
mos. .. mas o Japão somente passou a exerci-

tá-las ou exigir ou falar sobre esses direitos 
depois que eles se tomaram. também, produ
tores. Mas, no passado, não pagavam. 

Aqui, no Brasil, pa[s respeitador da lei, essa 
coisa toda, mas diante dessa nossa situação, 
este assunto tem que ser tratado politicamen
te. Como é que o sehhor acha que devamos 

. proceder em relação às patentes. Respeitá-las, 
não respeitá-las, ou proceder como os pró
prios países que, hoje, invocam esse direito 
e que não respeitaram as patentes em relação 
a outros paises? 

O SR. ROGÉRIO CERQCIEIRALEITE-Em 
primeiro lugar, essa questão da patente é uma 
questão relativamente recente na humanida
de. Obviamente teve uma fmalidade muito cla
ra, que era motivar o individuo a inventar. Se 
ele tivesse o direito de usar, digamos, as suas 
idéias, ele, digamos, iria descobrir coisa. Hoje, 
patentes individuais não existem mais, são coi
sas de grandes corporações, são raras as pa
tentes individuais, mas são marginais, a impor
tânda econômica é muito pequena. Mas, era, 
antes de tudo, uma motivação para o indivíduo 
inventar e usar o seu invento, e que lhe dava 
não sei quantos anos para tirar proveito daque
la idéia. ele pessoalmente. Hoje, as patentes, 
no caso do Brasil. por exemplo- isso é típico 
do terceiro mundo: são usadas para impedir 
o uso da invenção, não é? Quer dizer, as com
panhias registram patentes para não deixar 
ninguém usar, para não deixar mudar, para 
não deixar usar. Isso, na minha conclusão, 
é um trabalho feito por um grupo francês, 
wn grupo pesquisador da França, que fez um 
levantamento, inclusive no Brasil, e chegou 
à conclusão de que cerca de 95% das patentes 
eram feitas com a intenção de impedir o uso, 
para seu concorrente não usar. Não estar fa
lando da área de química fma, principalmente 
de fármacos, porque não existem patentes 
nessa á~a. Estou falando, em geral, no Srasil. 
Então, a patente é usada para não deixar o 
outro usar, é urna reserva de mercado para 
aquele que tem o poder, mas não vai usar. 
É uma coisa extremamente intrigante, e esse 
dado deveria ser suficiente para fazer com que 
os países di:> Terceiro Mundo, que não são 
capazes de fazer, não têm suas próprias paten
tes e são impedidos de usar o conhecimento 
descoberto por outros, banissem todas as pa
tentes, peJo menos até eles poderem realmen
te entrar nesse _circuito. Claro que quanto mais 
você sabe, quanto mais é poderoso, quanto 
mais conhece, róelhor a patente, por quê? Por
que protege aquele que tem o poder. A patente 
é uma coisa já anti-socicil por natureza, porque 
prot~e aquele que tem poder, não protege 
o fraco.' Tudo o que a gente faz ria natureza 
protege o fraco. Hoje, não, a maneira como 
é usada a patente, e tradicionalmente, é para 
proteger aquele que pode, aquele que sabe 
e que gastou dinheiro para saber. Tudo bem. 
Existe o problema do incentivo, que é uma 
Ç>isa a ser pensada. 

Há outro ponto, entretanto, que acho qt.ie 
vai um pouco, para área de direitos. Nenhum 
conhecimento, digamOs, concretizado, de
pende de uma pessoa. Quer dizer, quando 

eu invento uma coisa, eu aprendi um monte_ 
de outras coisas de outros, para poder fazer 
aquele invento. Meu invento é um pedacinho 
em cima de um conhecimento generalizado, 
que é compartilhado pela humanidade toda. 
lú, eu faço aquela pequena coisinha a mais 
e digo: "Ah! Isso é meu daqui em dlante". 
Posso até trabalhar dois ou três anos naquilo . 
É uma coisa multo dúbia. Tudo bem. Eu acho 
que meu trabalho tem que ser remunerado 
e ele é remunerado. Veja bem. Eu fui pesqui
sador, talvez na maior organização do mundo, 
Bel Laroratóries, durante OitO anos. As pa
tentes nunca vieram para mim, vão sempre 
para a organização. O próprio pesquisador 
não tem aquilo como recompensa. É um ·en
gano pensar que a recompensa que _o pesqui
sador busca é patente. Pode, eventualmente, 
ser. Vai ser um em cem, um em mil, pode 
ser. Mas lá era uma massa enonne de pesqui
sadores, com que convivi, num lugar em que 
se fazia 500 patentes por ano. Mas-a patente 
era uma coisa da organização, e não do indivi
duo. Ele não estava interessado, não se sentia 
recompensado pela patente. 

Então, a recompensa que tem o pesqui
sador é uma satisfação intelectual, é o reco
nhecimento de seus pares. O pessoal olha 
para ele, assim, e ele fica orgulhoso. Isso é 
que busca um pesquisador de verdade. Essa 
idéia de que "se não houver patente, o pobre 
pesquisador não está recompensado, ele .vai 
deixar a pesquisa", não tem nada a ver com 
isso. Além do mais, na grande maioria da:s 
áreas l-ealmente mais sensíveis, de tecnologia 
mais avançada, não se faz mais patente hoje, 
porque a patente revela muito. Então, nesses 
campos mais avançados, em grande parte, 
prefere-se aqueles dois anos que a gente ga
nha em chegar primeiro, mas antes de fazer 
qualquer patente. Se der para fazer para trás, 
você faz, depois você faz, mas como a patente 
revela e é pública, ela tem também o seu outro 
lado e pode ajudar um competidor. 

Então, o que se procura é usar o conheci
mento de uma maneira meio sigilosa, não in
teiramente, mas de maneira sigilosa, e, geral
mente, o conhecimento nessas áreas muito 
dinâmicas não precisa ser patenteado. A ten
dência não é essa, pelo menos. Faz-se patente, 
mas· nem sempre revela muita coisa. Alguns 
dos campos mais protegidos, mais difíceis, 
de tecnologia mais inacessível não têm paten
te. Se tiver patente, a patente é periférica, ela 
não é fundamental, ela está em um certo tipo 
de conhecimento, que é, digamos, segmen
tado,. cada_ um conhece um pedaço só, etc. 
e tal. • 

Não sei se respondi ao Senhor. 

O SR. LEITE CHAVES -Eu ia fazer a última 
pergunta, mas só uni esclarecimento sobre 
essa. O Senhor disse que, digamos,- quando 

. eu estou me referindo ao setor dos fármacos 
- há wna expedência extremamente avan
çada, não se inscreve a patente, porque se 
ele o fizer tem que dizer a composição e ela 
se torna públ!ca, mas não é possível a químlca 
fina, por exemplo, através de um produto que 
venha do exterior, é um remédio bom para 
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a bJberculose, eu aqui não sei qual é a sua 
f6rmula, mas eu o comprei nos Estados Uni~ 
dos, através daquela composição química não 
sou capaz: de saber que elementos o integram? 

O SR. ROGÉRIO C. C. LEITE -Acho que 
me expressei mal. A área de química fina é 
muito protegida de patente. Tenta~s_e proteger 
de patente, porque nessa área há três tipos 
de patente: a patente do produto, que é a pa
tente da molécula, e alguns países admitem 
esse tipo de patente, e a mais corrente é a 
patente do processo. Quais os mecanismos 
pelos quais chego àquele resultado? Essa é 
a patente mais corrente. Tem outros países 
que patenteiam o medicamento, isto é, aquela 
combinação, se é injetável, se a pOula é verde 
ou amarela, tudo isso vem dentro de um outro 
tipo de patente, que é o medicamento e uma 
comeosição, às vezes, de dois, três fármacos, 
como Se "Sabe muito bem. 

E a áre~cde fármacos, é especial porque 
é óbvio demais: tem~se o processo descrito, 
é mais ou menos Isso que a Codetec tem 
feito, a Codetec não inventa novas molécuJas. 
O projeto atual da Central de Medicamentos 
é modesto, descobrir uma molécula nova é 
algo que vai custar talvez 100 milhões de dóla~ 
res, um preço muito elevado, mas, através de 
uma série de informações e de um levanta
mento bibliográfico completo, de leituras de 
patentes, de processo de produto, etc. saben~ 
do qual é a molécu1a final, você consegue 
chegar lá, quer dizer, reiventamos a roda As· 
sim, o que a Codetec tem feito e tem servido 
à indústria brasileira é reinventar a roda, geral· 
mente de moléculas que já não estão m<rls 
patenteadas, substâncias que já não mal$ es
tão sob patente, ou que, às vezes, o estão 
em outros países, mas, por concidência, não 
tem ofendido muito os Estados Unidos. Mas 
o que fazemos é muito mOdesto. Um dia o 
Brasil deverá iniciar estudos de novas molé
culas, mas, por enquanto, é um pouco prema
turo, eu diria. 

O SR. LEITE CHAVES - Professor Cer
queira Leite, uma última pergunta. Em 1959, 
o Brasil não fabricava automóveis, o Presi~ 
dente Juscelino criou então todas as c;ondi~ 
ções para que indústrias, sobretudo as alemãs, 
se transladassem dentro de determinadas van· 
tagens, estímulos e inclusive quase que asse-
gurou uma proteção de merc:ado. O Brasil, 
hoje, fabrica automóveis, somOs auto-sufi
cientes, embora sempre exista certo percen
tual de dependência estrangeira nesse setor, 
também com a desvantagem de fabricannos 
automóveis considerados os piores do mun~ 
do, embora bonitos, mas a realidade é que 
a mão~de~obra é nacional e vai-se criando o 
que se chama uma massa crítiça nesse setor 
para que outras coisas possam surgir. Hoje 
temos, no setor humano, técnicos e operários 
que são valores que não teriamos se es~ in~ 
dústrla e outras não tivessem vindo para cá. 

Então, analogicamente, o Senhor acha que 
seria conveniente ao País tom<)rmos um com
portamento similar no setor farmacêutlcçir" No 
setor da quimica fina? Dizer à Bayer: -a.em 
os Senhores comerciam aqui no Brasil, não 

há dúvida alguma. mas conquanto que os fár~ 
maces sejam produzidos aqui, que tudo seja 
feito aqui, digamos, há possibilidade de se pro
ceder simflarrnente nesse setor? 

O SR. ROGÉRIO C. C. LEITE - Possibi
lidade existe, obviamente! Mas o que isso sig~ 
nificaria? Significaria entregar já quase que de
finitivamente, como foi feita na área automo
bilística, onçle perdemos até o controle. É s6 
verificar o que ocorreu recentemente na indús
tria automobilística, ela desafiou o Presidente 
da República, seus Ministros, xingou todo 
mundo de bobo, e ficou tudo por isso mesmo. 
Poderia até haver, mas em nenhum país do 
mundo isso seria aceitável. É urna coisa absur
da. Foi uma situação em que eu, como brasi
leiro, me senti humilhado, ofendido, afinal de 
contas posso não sentir muita simpatia pelo 
Presidente, mas é o Presidente do meu País 
que foi desautorizado, o Governo foi desauto
rizado. Mas, tudo bem! V. Ex' pode dizer que 
são aceitáveis. podemos até aceitar que coisas 
como essas venham a acontecer vez por outra. 
Aconteceu num segmento importante da nos
sa economia, aconteceu dentro- de um Jogo, 
quer dizer, o que Juscelino Kubitschek tinha 
pretendido era que essa indústria gerasse uma 
grande indústria de autopeças. uma indústria 
subsidiária importante, só que essa indústria 
subsidiária, hoje. Já está 80% nas mãos das 
empresas. Essas montadoras não só verticali~ 
zaram, como, de certa maneira, forçaram a 
máo etn certas áreas, de tal maneira, a fazer 
com ·que a indústria de autopeças, hoje se 
transformasse. Quer dizer, mais um segmento 
da nossa economia que se adiciona àquela 
que está nas mãos de um capital externo que 
rsos daqui. Tudo bem, vamos poder pagar 
para mais uma indústria, talvez até possamos 
fazer a mesma coisa na área de remédios, 
talvez mais um, dois ou três. Mas quantos seg
mentos da indústria vamos deixar nas mãos 
do capital transnacional? Já há muita coisa! 
Se V. Ex' olhar vai verificar que o setor de 
bebidas já está 70%, o seta r de cigarros, por 
exemplo, está 100%. Assim já estamos entre-
gando toda nossa economia, até a indústria 
_de móveis, o setor madeireiro, o de alimentos 
está 70%, o comércio começa a entrar. Até 
os bancos. Ouve-se falar que o ltaú está resis

. tindo, vâo lá os grandes banqueiros brasileiros, 
é um sistema forte, etc, mas começam a se 
sentir ameaçados. No momento eles são po~ 
de rasos, mas num momento de franqueza en~ 
tregamos as áreas de serviços também. Para 
se entregar mais temos que pensar, algumas 
podemos ceder. Na minha opinião não se de~ 
veria ceder um segmento inteiro de produção, 
mas-algumas áreas em que se compatibilizem 
interesses, onde se troquem aJgumas coisas 
onde haja alguma reciprocidade. Todo mundo 
fala: "mas tem multinacional americana na 
Europa e vice~versa", mas há uma recipro~ 
cidade. Hoje, o que os Estados Unidos rece
bem das multinacionais é inteiramente equili~ 
brado com o que ele paga. Então, os Estados 
, Unid_os, hoje, são um pais equilibrado, que 
recebe e paga de maneira equilibrada. O que · 
não podemos é ~ pagar, ficando numa situa-

ção de absoluto desequílibrio. Há a questão 
estratégica que mencionamos aqui, que eu 
nunca ficaria muito satisfeito, mas do ponto 
de vista macroeconômico poderia ser tolerá
vel, s6 que o fãrmaco, aliás, o resto do setor 
de química fina já está quase todo nas mãos 
de multinacionais, exceto a petroquímica, que 
devemos separar, que tem um pouco de capi
tal multinacional, mas o maior ainda é o estatal 
e-o brasileiro privado. !Y\as quando se chega 
na área de química, da aplicações de corantes, 
etc, a grande maioria, creio que 90%, a minha 
sensibilidade diz isso, já deve estar nas mãos 
das mu1tinacionais. Entrega~se o setor de fár~ 
macas, que também já é quase todo multina~ 
clonai, com-o é que vamos ficar? Ficaremos 
sem qufmica alguma no País? Vamos fazer 
só o insumo básico para eles. ainda se resistir~ 
mos, por que dai em diante começo a ser 
corrompido. O capital transnacional é muito 
bom, mas precisa ser controlado e o Brasil, 
acho, já é o País dé maior índice de: capital 
transnaclonal, com exceção talvez do Canadá, 
que tem uma vivência com os Estados Unidoo 

-que é um negócio melo ambíguo, que não 
entendemos muito bem, e o Canadá não é 
bem um país, a não ser por Quebec, mas 
não tem muita identidade_ própria, etc. Tudo 
bem que os canadenses aceitem. Mas será 
c:J.Se nós podemos aceitar isso? Será que pode
mos ter as decisões económicas tomadas lá 
fora? Porque se todo sistema produtivo estiver 
do lado de fora é nissO que iremos acabar. 

O SR. LEITE CHAVES- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) ..:.:.._ 
Algum dos Srs. Parlamentares desejaria fazer 
alguma indagação? 

O SR. JOSÉ CARLOS COU!lNHO - Pro-. 
fessor Rogério, as palavras do Senador Leite 
Chaves a seu respeito dispensam quaisquer 
outras, mas vou um pouquinho mais longe 
dizendq que, na nossa opinião, o Dr. Rogério 
.é uma instituição nacional. 

Dr. Rogério, corria V. Sf acabou d_e explicai-
ao Semi:dor Leite Chaves o Senador buscava 
uma solução, pelo que entendi, ao perguntar 
se seria uma solução para o setor, se a transfe
rência de tecnologia se_desse para as empre.: 
sas multinacionais já sediadas aqui, se isso 
seria uma solução para o setor. 

Neste caso, entra essa velha questão de fi~ 
carmos eternamente depedentes, como ·so~ 
mos hoje, do cartel mundial de tecnologia de 
patentes. que existe no mundo. E nesse nível 
o País, conforme o Dr. Rogério bem explicitou, 
não pode, não aguenta, ou seja, não podemos 
caminhar para isso em mais esse setor. 

Quero espressar uma idéia nobre Senador: 
as_ CPI da Casa, tanto da ~amara corno a do 
Senãdo, talvez devêssemos mudar esse dire
cionamento e as conclusões das CPI fossem 
encaminhadas às ~omissões especificas das 
duas Casas, para que se servissem de subsídio 
a uma política efetiva para o setor. 

O Senador Severo Gomes, por exemplo, 
tem idéia, como eu tenho também, na elabo
ração de um projeto de reserva de mer~ado 
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para química fina. Como o grande problema 
brasileiro é definirmos que 'tipo de política, 
também não podemos afugentar o capital es
trangeiro que está aqui, principalmente nesse 
setor, porque senão acaba e não teremos me
dicamentos amanhã. 

Essas sugestões do ProfeSsor, pelo envolvi
mento que ele tem na área do desenvolvi
mento tecnológico; seriam fundamentais para 
nós, sermos mais claros, Professor, na solução 
do problema, Via Codetec, via Finep, vi~ 
CNPq. Deveríamos criar agora, na elaboração 
da leí orgânica da saúde, um fundo próprio, 
via Cerne, para que não sejam os recursos 
do Funceme desviados efetiVamente. 

Então, Dr. Rogério, qual a solução do·pro
blema, que parlamentares, ao elaborãrmos 
uma legis1ação, poderíamos colocar? 

O SR. ROGÉRIO CÉSAR CERQUEIRA LEI· 
TE - O Presidente da CNI falou hoje que 
tem um orçamento de oitocentos milhões de 
dólares. Tenho um outro documento que fala 
em'·um milhão de dólares, mas talvez sejam 
leituras diferentes, mas digarnos que seja por .-. 

Sempre que há uma atividade produtiva. 
Hoje, nesse mundo moderno, reserva-se uma 
parcela para pesquisa e desenvolvimento. Há 
variações, há segmentos industriais como, por 
exemplo, na área de informatica que reserva 
10%, na área de eletrlcidade reserva-se 1%, 
porque é uma tecnologia já comum, estável, 
desenvolve-se muito pouco, não há inovação 
pratfcarriente na área de produção, geração 
de _eletricidade, excetuando o setor nuclear on
de há atividade muito maior, mas falo sobre 
o tradicional, seja termoeletricidade ou bidroe
letricidade. No setor de química tem sido de 
3% a 4%. Acho que se o Brasil está fazendo 
uma movimentação de recursos, através da 
Central de Medicamentos, de um milhão de 
dólares por ano, deveria deixar no minimo 3% 
ou 4% para capadtação teçnológica.lsso seria 
mais do que sufldente, é muito mais do que 
foi feito, e poderá gerar vários centros de co
nhe.cimentos dentro das universidades, que 
estão um poLLco abandonadas, melhorar, ca
pacitar melhor esses laboratórios oficiaiS que 
acho são uma solução contingente, porque 
o Brasa um dia vai se liberar um pouco da 
probreza e não precisará mais tanto assim, 
mas uma coisa ele precisa, fazer pesquisas 
nas empresas que necessitam se _capacitar 
tecnologicamente também. 

Hoje está sendo feito pela Codetec que é 
a única que está fazendo no fundo. Os fárma~ 
cos que foram mencionados aqui pelo Presi
dente da c;::eme foram desenvoMdos exclusi
vamente na Codotec. Isso é ruim, perigoso, 
pois vemos agora que a Codetec está sendo 
ameaçada está sem recursos. Têm que haver 
mais duas ou três instituições dessa natureza 
que o Brasil comporta, não muito mais. e isso 
com os 3% daria. É a melhor maneira de 
olharmos para o futuro, apesar de prectsarmos 
do remédio, mas a segurança do futuro tam
bém precisa uma parcela mesmo que seja 
pequena e esse número mágico de 3% é a 
média de todas as sodedades avançadas do 

mundo, enquanto qualquer país do mundo 
reserva do seu produto interno bruto. Do seu 
produto ele reserva 3%, Se fizermos uma coisa 
semelhante para essa área, não importando 
que seja Finep, ou quem vai reagir pois acho 
natural, como foi mencionado aqut que seja 
a Central de Medicamentos, porque ela conhe
ce as necessidades. está ali na prática, sabe 
das necessidades práticas do País, que seja 
Central de Medicamentos, mas já esteve con
centrado na S1l e já foi dist.ribuido. Apesar 
de hoje haver _uma pequena -distribuição, mas 
assim mesmO a maior concentração é na Cen
tral de Medicamentos. Acho que a única ma
neira de escaparmos dessa situação é por aí, 
pois esse é o começo. Não adianta tentarmos 
fazer grande~ projetas, se não pensarmos um 
poucO" na· capacitáção tecnológica: o que sig
nifica recursos humanos, competência geren
cial, inclusive, competência para decisões, sa
ber informatizar o sJstema. Tudo isso depende 
do conhecimento especifico. 

O SR. JOSÉ é:ARLOS CcXmNHO- Pro
fessor I v. s• citou o Caso da cimetidina que 
existe no merCado mundial a 45 dólares. Hoje 
ela é sintetizada aqui e vendida a 180. Pelo 
que entendo dessa sintetização da c:imetidina, 
importa-se vários insumos para sintetizar aqui 
e no final o consumidor brasileiro compra 
obrigatoriamente, por uma questão de reserva 
de mercado, por quatro vezes mais alto. 

Pergunto a V. SI': em termos de uma polftlca 
maís abrangente para o setor, em que não 
haja esse tipo de distorção, qual é a solução? 
É a reserva de mercado? __ 

O SR. ROGÉRIO CÉSAR CERQUI:JRA LEI
TE - Acho que não deven;os ter medo de 
aplicar a reserva de mercado. No caso da infor
mática é muito claro, pois era um ramo novo 
da informática que nascia no mundo inteiro. 
Não havia o mlcroprocessador, havia o grande 
computador, mas a reserva não atingia esse 
lado, mas foi feito uma reserva de mercado 
para um novo produto. N_ão podemos fazer 
reserva de mercado, pois seria extremamente 
complexa, tendo a presença dessas multina
cionals aqui. Acho que a melhor coisa é usar 
novamente - e_ essa é uma posição minha 
talvez de tanto ter apanhado tanto nisso -
sendo casuísticos como o Japão. Como o Ja
pão age em uma hora dessa? Ele vai ver como 
está o mercado, vai olhar especificamente_ es
se setor._ 

Ness.e caso, o fato de existir o programa 
do remédio popular, o programa da Cerne, 
já é uma reserva de mercado atual. Ela pode 
dizer que dará preferência e que pr'ogressi
vamente comprará tudo o que for nacional. 
Ela promove, conforme projeto inicial, cria 
condições para a empresa nacional produzir 
e essa empresa nadonal ia progressivamente 
ocupar am espaço que hoje é um espaço que 
as_multinacionais não se incomodam muito, 
mas que é setenta por cento da população 
brasileira. 

A população carente vai existir. Esse é um 
mercado mais do que suficit;:mte_ para asse
gurar a penetração dO produto nacional. Claro 
que ê uma parcela simplesmente e há remé-

dias muito sofisticados para ricos, mas para 
essa_ c:ategoria as multinacionais podem ficar 
com ele por enquanto. 

O SR. SEVERO GOMES- Professor Rogé- . 
rio, estamos chegando ao final da nossa re~
nião. Gostaria de colocar algumas questões. 
A primeira: temos assistido, nesses últimos 
tempos, uma crítica muito pesada da lei da 
informática. Ela vem não s6 de algum tipo 
de especialistas como um grande número de 
parlamentares _que parte multo das empresas 
usuárias doS bens de informática e de certa 
maneira tem a solldariedade de toda a grande 
imprensa O que se diz é que os esquemas 
que foram montados para estimular a indús
tria da informática estariam: condenando o 
Brasil ao atraso, pois esse setor deveria agir 
com muito mais liberdade e capacidade de 
avançar, de inovar, e de escapar desta conde- __ 
naçãd ao atraso. A qtúmlcos fmã. é um outro 
setor de tecnologia de ponta. Hoje ela é abso
lutamente livre. 

Como V. S• compararia o chamado atraso 
da indústria informática, com o que ocorré 
na área da indústria qUÍmica, da indústria far
macêutica, quando existe a maior !f! absoluta 
IJberdade de ação, por parte das empresas. 

O SR. ROGÉRIO CEROOEIRA LEITE -
Acho, que s~m dúvida o avanço na área de 
informática é infmitameote superior ao que 
houve na indústria de químicas fina. Isto não 
tem dúvida. Quer dizer houve resuJtados posi
tivos e .significativos na área de informática. 
Isto não tenho dúvidas. . . _ 

Os nossOS computadores não s~o os me
lhoreS do mundo, mas têm custos mais bai
xos. Lembro·me que quando surgiram as pri
meiras críticas desta natureza, antes se falar 
que um oito bits brasileiro custava três vezes 
mais do que um que podia ser comprado lá 
nos Estados· Unidos, numa daquelas lojinhas. 
De fato era verdade. Só que a pessoa esquece. 
que existe um preço que você tem que dar 
para intciar um produto - um produto· de 
vida curta, vai ser substituído logo depois. O 
que estava açontec_endo no Brasil-acho que 
escrevi wn artigo sobre isto, comparando to~ 
dos os dados, olhando os valores, v1amos os 
pre-ços -do amei"íCãilo, começávamos aqui, 
abaixávamos, o preço do brasileiro aqui e abai
xava também. Só_ que depois se comparava, 
o brasileiro_ estava lá, e o americano também 
já amortizado. 

Depois, quando se viu que o brasileiro che--· .. 
. gou o· oito bit a um pM·ço melhor até que 

o americano, começou·se a falar do dezesseis .. 
bit no Brasil, que hoje, com o custo mais baix:o. 
Se _compra hoje um dezesseis bit; "no Brasil, 
basicamente, mais barato do que um seme· 
lhante nos Estados Unidos. Porque os dois 
já amortizaram os custeis. Isto é uma coisa 
que_vai sempre acontecer. Quer, dizer, cada 
equipamento novo que lançarmos no arasil, 
vamos lançar com um ano ou ·dois anos de 
atraso, é- natural, porque o Brasil não ."é os . 
Estados Urlldos. Vamos lançá-lo corn- preço · 
mais alto e depois esperamos dois anos e 
teremos o produto Com o mesmo preÇO. A 



32 Sábado 26 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL-Suplemento (Seção 11) Agosto de 1989 

pergunta que deve_ ser feita é se vale a pena 
esses dois anos de diferença, ou se é crudal 
para o Brasil. O que a economia brasileira 
perde quando ele demora dois anos para assi
milar um computador. Será que perde alguma 
coisa? Na minha opinião não perde. Acho que 
o desenvolvimento econômico de um País não 
anda por aí. Quem hoje usa um computador 
de 4 geração? É muito pouco, e se preci
sarmos de um de 4 geração ou quinta com
pramos wn supercomputador, e lá compra
mos um supercomputador. Mas, para este 
computadOr de todos os dias ou de pequenos 
micros. Não faz a mWma diferença em estar 
atrasado, não atrasa nossa vida, nossa compe
tência geral. A nossa capacidade de gerar ri
queza, que é o que significa, é qúe é o impor
tante. Usa-se o computador para gerar riqueza, 
é o instrumento para Isto. Sob este aspecto 
não rãz a mínima díterença estarmos wn ou 
dois arios atrasados, Qq ç;omprar no pico, isto 
é, pagar mais cato. Não é importante para 
nós. 

Acho que aprendemos a fazer e somos ca
pazes de fazer computadores. Agora, não pos
so dizer a mesma coisa da química fina ou 
em geral. Não somos capazes de lidarmos 
com química na mesma dimensão. Não há 
dúvida nenhuma que o usuário típico, quando 
vai aos Estados Unidos e vê: um Toshiba 3.000, 
fica êncantado, como fiquei, com o Toshiba 
3.000. No Brasil ainda não tem. Então, quem 
é usuário, e eStá. sempre andando por aí, fica 
ofendido não poder ter uma_ coisa bonita. O 
que se faz com esses computadores é pouco 
mais que outros nacionais fazem. Não é abso
lutamente necessário se ter a última palavra. 
Se olharmos, por exemplo, à Dinamarca que 
têm fábricas de computadores, está tão atra
sado quanto o Brasil, mas tem a sua fábrica 
de computadores. 

A econom~ da Dinamarca é 15- vezes me
nor do que a do Brasil. Será que a Dinamarca 
não pode ter a sua fábrica de computadores? 
Acho que pode. Se a Dinamarca pode, então 
por que não podemos. São maneiras de ver. 
Acho que não há razãO nenhurriã. A reserva 
de mercado, é claro. é necessária, e todo mun
do vai dizer não, que talvez daqui a 4 anos 
não seja. Acho que vai ser sempre ne<:essário 
'um certo tipo de proteção. Para a indústria 
de ponta não tem como. Sempre se quer ter 
a última palavra e vai-se ter algum tipo de 
proteção. Mas não resta dúvida de que howe 
um progresso significativo na competência 
geral nacional. t: só olhar, entrar numa univer
sidade qualquer, hoje, e ver as atividades que 
se fazem, que se desenvolvem em so~are, 
por exemplo. É impressionante que o Brasil 
aprendeu com esse Programa. 

O SR. - E$tamos falando sobre 
a questão de usuário, e d~ peso que eles têm 
na fonnação da opinião. No passado, tivemos 
fenômenos semelhantes mas com reações 
muito diferentes do público. 

QuandO se instalou, aqui, a indústria auto
mobilística, tínhamos automóveis de uma 
qualidade muito baixa. Aqueles Aero Willys di~ 
fidmente faziam uma cuava, mas não melem
bro de nenhwna campanha contra o Aero Wi-

Uys, podia até ter um nível de interesse econó
mico. E os nossos tratares? a grande massa 
de nossos agricultores, produtores de milho 
ou de soja, tinham que comprar tratares que 
custavam o dobro do preço e tinham uma 
qualidade muito pior. E não havia grito por 
parte -aos usuários, até havia uma certa com
preensão de que o Brasil estava sendo indus
trializado e que o automóvel brasileiro_ tinha. 
que ser mais caro mesmo e que não podia 
ter a mesma qualidade, assim como os tra
tares. 

Esta é a diferença de enfoque com relação 
ao início da indústria automobilística e ao iní
cio da indústria de informática. 

O SR. ROGÉRIO CERQGEIRA LEITE-Eu 
s6 queria dar um exemplo mais Hagrante. A 
geladeira, que hoje·é o último grito e tem algu
mas coisinhas adicionadas, é a que se com
prava nos Estados Unidos na Sears, há 25 
anos. Tinha todos os ingredientes que tem 
este último modelo de hoje aqui. Se conto 
isto para qualquer brasileiro ele fica espantado, 
não sabe disso, nem percebe esta diferença. 
E hoje ele acha formidável comprar aquela 
l"azedora de gelo. Isto tudo era correne, lá, e 
ninguém reclamava. Acho que houve um jogo
de interesse económico que se tomou muito 
claro d~ vez, e houve proselitismos bem 
pago. Jogou-se dinheiro neste campo, houve 
interesSes e por isto se propaganda. Como 
essa propaganda acaba saindo e é diffcil de 
dizer", é claro que se você mobiliza a vontade 
de uma pessoa, ela usa aquilo, está certo, os 
jornais, possivelmente, não foram comprados 
para isto, mas, foram mobilizados, havia pro
pagandista permanentes falando contra a re
serva de mercado. Os jornais acabam se mo
blizando nesta direção, porque é aquilo que 
o povo quer ouvir, é aquilo que o público está 
dizendo, é naquilo que o público, de uma certa 
-maneira, entra em ressonância com o jornal. 

Acho que se faz muito dessa campanha 
contra a indústria informática nacional, mais 
do que contra uma reserW de mercado, por 
um processo de u~a luta pelo mercado. Há 
uma luta pelo mercadp bem clara, com inte
resses bem definidos. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
A impressão que nos fica, Professor Rogério, 
é a que de, bem manejada de um lado, a 
Cerne e, de outro, recursos para pesqujsas 
bem alocados, já estarfam_os com o embrião 
de uma política industrial que poderia, -com 
o tempo, ter um refinamento maior. O fato 
de termos um grande comprador na Cerne, 
de uma c;erta maneira nos remete para um 
outro setor que também cresceu assim, a in
dús_tr:i_a Qe _bens de capital. Lembro-me que, 
no segundo estágio_ da expansão da indústria 
siderúrgica, as empresas nacionais participa
ram apenas de 25% .. dos componentes, certa
mente_ pqueles menos sofisticados. No tercei
ro estágio, pouco tempo depols, já atingimos 
o nível de 65%, porque havia uma vontade 
politica de fazer com que, através das enco
mendas, as indústrias de bens de capital se 
fortalecessem, que realmente o que ocorreu 

e vem ocorendo, e que permitiu ao Pa[s avan
çar nesse setor. 

o sr. se referiu à dimensão do mercado 
de 2 bilhões de dólares na área farmacêutica. 
Esse mercado tem essa dimensão porque os 
brasileiros não tomam remédio. Se os brasi
leiros consumissem medicamentos como, 
por exemplo, no nível em que se consome 
na Argentina, hoje, que é um país que está 
atravessando grandes dificuldades, teríamos 
isto, certamente multiplicado por cinco. Essa 
dimensão do mercado tem uma inportância 
muito graride, levando-se em consideração a 
sua potencia1idade, desde que este País, ama
nhã, consiga realizar políticas para levar a 
grande maioria da população ao bem-estar 
e à saúde. 

O Sr. fez referência ao problema dos conhe
cimentos tecnológico-s que poderiam ser 
transferidos de áreas, por assim dizer, do Leste 
Europeu e tudo o mats. Se estou bem lembra
do, em 1976, nós negociávãmos com a Romê
nia a te<:nologia da produção da vitamina C, 
que foi interrompida, numa certa altura, por
que a Romência disse: "Agora, nós também 
entramos para o cartel: eu fiquei surpreso de 
que as lições fossem tão amplas e tão pro
fundas. 

O Sr. falou do problema do pesquisador 
e da empresa e a segmentação que existe. 
Cim grande amigo comum nosso, ProfessOr 
Jorge Sabato, relatou as visitas que fazia aos 
Estados Unidos -ele participou de aconteci
mentos muito importantes na área de desen
volvimento tecnológico. Determinadas em
presas americanas tinham pesquisadores no 
nível "A"', que faziam relatórios mensais do 
que estava ocorrendo. A gerência des_se nível 
"A" podia identificar, em um ou em outro pes
quisador, que havia indícios de que as coisas 
poderiam ter um desdobramento positivo, e 
esse pesquisador ia para o nível "B", onde 
tinha que fazer o relatório semanal. Se esse 
indícios aumentavam, esse pesquisador era 
transferido para um outro e, aí, era acompa
nhado por uma outra pessoa, nãO ficava fora 
de vigilância com carabina embalada. Se as 
coisas avançavam mais ainda, esse pesqui
sador era deslocado para um outro labora
tório, para pesquisar outra coisa. Nós poderia· 
mos até imaginar que esses pesquisadores 
sofriam um processo de furto dos seus conhe
cimentos muito maior do que esse em que, 
amanhã, se examinando o remédio, se faz 
uma engenharia reversa ou roisa parecldl!li. 
Mas todos esses laboratórios assim procedem 
para manter o sigilo do conhecimento, de tal_ 
maneira que nenhum pesquisador possa 
acompanhar todo o processo. Num determi
nado momento é que os conhecimentos vão 
se cruzar para que ele tenha um domínio de 
um conhecimento ou mantenha em sigilo. 
Amanh.â, até poderá, dependend9 das cir
cunstâncias, patenteá-las. Mas aqueles cére
bros que foram pegando essas pequenas "flo
res" no extremo da árvore do conhecimento 
humano foram abandonados e, certamente, 
não serão estimulados pelos avanços ou pelos 
descobrimentos dos quais participaram. 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL-Suplemento (Seção U) Sábado 26 33 

Dr. Rogério Cerqueira Leite, agradecemos 
muito a sua presença aqui, mas Qostaríamos 
de ter os seus comentários. 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE- Eu 
prometi falar toda a verdade, mas houve um 
momento em que me omiti um pouco na 
resposta que dei ao Deputado. 

S. EX' perguntou o que seria feito: acho que 
a legislação atual é suficiente. O que é funda
mental, o que está fa1tando, para falar a verda
de, é aquilo que existe dentro do MIT no Japão: 
pessoas certas no lugar adequado, as pessoas 
capazes de fazerem as decisões, etc. Acho que 
esse Programa da Cerne, por eXemplo, seria 

suficiente, um pouquinho_ mais e ampliar um 
poüCo os recursos, etc., como ó Sr. rnesmo 
sugeriu desde o início, mas o fundamental 
é- encontrar as pessoas certas para as respec
tivas posições. Não podemos mais continuar 
escolhendo um Ministro, porque fez um pre
sente, deu urna vaca não sei para quem, etc., 
ou coisa parecida ou seja quem for. É preciso 
escolher pessoas que tenham um mínimo de 
competência e de vontade polftica, como diz 
o Senador. Sem isto, acho que não adianta 
legislação. Nós podemos fazer a legislação 
mais bonita que existe, mas, dentro das legisla
ções. os pequeninos vão fazer coisas peqüe-

ninas. Nós precisamos é de um pouco de gen
te de melhor qualidade nos postos de dedsão. 
To do país tem gente de todas as qualidades 
possíveis, mas naqueles postos, em certos 
postos, precisamos ter gente de melhor qua
lidade. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Dr. Rogério Cerqueira Leite, agradecemos 
muito a sua inestimável colaboração, e só lhe 
pediria que, nas fases finais do Relatório, pu
déssemos contar com a sua colaboração. 

Está encerrada a reunião. 
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um~ tlruilain por pa.ru ~o Po~er tornar..., um b"Cli- n\o11el!tC P.,ra que l CoilíJ:ulo 

Espeetu ~o SaMOc F~araJ; cri.Acllo .., urço ~· 1997 ~para exemJ.n&r a quuua oS& 

~iVJ.~e a:l.Urn~ brulleira e avaliar a.a ra~u "~"' levar4111 o aovarno a ~uspender 

.,.urno~ apt"f"Sentuu u~-tHaEótJ.o pa.tcial di •iUo tra!l.tllloo. O rehrido rill.ttcl

rio !oi apruentadc em raarçc ~• 1999. 

J.neluin~o, I».Ucamer.e•• levantual"!to de da:30,1 • l.llfO-tma~O•• junto ao Bar.ec Cen-

tral, a"Ulu do prcetuc de andJ.vJ.,.,..ento, co..~Ut.011 COI!\ fiUtotidades dos crqa· 

numo= 1'1\llUll.tarai.l ~= crllldito e do govarno no.tte•americano, DlldilneJ.ao pabU-

cu """'os na9ccia~oru e I'IJ.niotrca da Neva li!ep(iblica. conHdera~s ocbre c A

corde pl'Jri&nual de tetembrc da l9BB e ;. ol.tU&ÇJc at\lfll da quutlo ~a div:l.~a ex· 

terna brunei~a. 

A eatrutura de relat6rio III a oeguinte• 

o capHulc I conU10 u~.a an~uu do prc::euc de end1V1~arnentc axurno dO 

1n1e1o d<» •noo 70 a~' a .,cruória. 01 capi~UlOI II. I'L e Vl apr ... er.t<lll uma 

dUCUcJ,c ar.aliticA doo depei~~ntca ~- n.,.cci.ldcreo bruile:l.rcs <l4 divida tex

HinU~roa Dil~on ·Punaro e sre"er !'oi[a.!$a; p-res1~ent<r ~o B~nco centrlll. vernaMo 

l!iUht, • Fernlo Brac;ner, useuor eopeeid <10 Hinistfric cllo raz<!'Ma p.ora nego

cia~lo jUnto ao• Nnq•eiroi--J.ntitr-nJ.cionaio). 

Oo prineipaU pontes dueutidco nco encor.ti"iii dos unadorn carlc$ 

.:a CominJo, com u IU"torida~u çovernauntaU norte•amerie'anu, ccm u dos or-

"anurnos nultilaurfliJ. <:011 banqueiros, parlner.urn e co:fl a ecm:nidlde aeadf• 

llica nos E"stadoo UnidQC Uc relatadcs no cepnulo H!. 

.ao traudoo noo capHUloo V • VIl, VJJ!, IX e X. 

..,, con:lus!lu aoUo nc capitulo XI. 

C.be resulur <;ua 01 ~rflbalheo da Corninlo proouçuiu dentro de rote1..• 

ro utabelecHo na reun.Ué de ~nst&~açlo. ~~ audUnciac plll:>li::u. -sobretudo ac~ 

01 ruponUVtio pelas ne9o~J..I'~"" ~e 1985 a" c •Ome~to \i"x•Hininr:is ~~ F~Ma 

e n49~~adcreo ··ad-ncc•. lntellzm..n~e n&<l !o;.-pcu.ivd cr9anau um oe:.~nArio 

~r.urnacicMl sena o enunto. o <;!',!' p<'dtr14 ~er enuqueeid: a dn~Uulo e o tn• 

c~al. para o5 ruUlt.odOI a:car.ça~co. QIJetQ hUI u~a nançlo upecl.al 11> S•r.!~cr 

v::glllo ~ilv~a, l~ !ala:idO, cujo upiri~c C:rh~co a entus'iaomo ~arcou ·c• ~.r .. ~ 

la<l.o, a hseal> .. U~ e 0 c<>.~:rol<!' p<JrQMntes da açao negc~:>ado~a. ~u• inc.,b• 

dire<.a10 ~nte ao t~ecut.(vc; po• outro la6c, o exercicic de !unçou cono"'i:ucionaa 

miulio, u abril de 1987• 

- p<~rtiea pa;•a qUalquer negccia~o <I a naeessi'"do <l4 contilllli.dad• do <:rascJ.manto 

ft:cn6mi<::O do Pau. ~$ aua ccnvie'Çio, ~· n !ci !cr!lllllldO ..c lon9c ®a anos, 

e$W. anra~zaM naquilo que é fundamental PAta n61 bruatiroc, ou l<!ja, e~ dolo 

co::npro.,iuco qua silo ,._.,urJ.oreo ao• i:cmpro~iosc~ ec:cri611J.e<>$.- Te""'s um cc~pi~is-

;zc politiCo c;ue <!' c de unnr a democracia, e wn cc!lpromiuo •cGial que ~ o de 

aeabar c:O!O & ~U~:ria no arnil. 110111 u11 "'""' cutro poderi ter ~ eonucuçao ade· 

quedA u nao fcl;'IJIO$ eapa_uf, ta!Obé~_, d• n"9Cc:i&r cam tinn•u. os nooscs intarn· 

ses no qu• diz reopeao a divJ.cS&. Mio ' II'M.g.rc dize~ qwo o gu• ?Cder.l. vir a a-

contec:-er no Br&Ul daqui para frente - a pcUtic:a Oe cre1cilnento, a politica de 

~istr~cuiç!o de ren~a, a ccnt!nuidM& de wa politica dHICCttltiea - tu® iuc 

aneuoraunto t!!c:nie<> a t~t.ll CcJaiSslc foi p!"aot.idc pÚo eccnomuta 

Silveira. n:OO• Professores do Departa!'lantc $)e Cifneia Politica • Rela~s rn

terucionaia da UnB. qu traCUllna:n, respr.:Hva,.enu. noo c~pltUlcs r, VIII ;. 

XJ e ncs c~pitulc~ rr. IV u VI deste rel.at~rio. c eçon~ista htrOnio Pcrtila 

H~~c eclaboro~ n~ el4bcraçHc-<lo <2pitulo rx. F~r.cicMrt~ do B~nco central d•

sJ.gna~s, a pedido, pe1c preSidente da~~el:o illotituiçlo, t~ col4l>cra~o no que 

<1;.% respeito ao aceuo .111 in!cr~t~~çôo•. ~~~ra~eço a te<lo1 a co~aboraçJo e ftiP<ICil• 

llltnte a Juaru d~ Scuzoo pela ded!c:a~lo de grande p.srta de oeu tempo a elancuçlc 

e'ldmer.te das opera®n~ llfiCY.el ~lves e "O!qa J\IO~riea Sousa ~lmeJ.da • 

os no•sos aç:radecimento' a Bntri:t Her.du r.ace:-da. 011<111a de Lcurdu 

caetanc e Y.ello. llosançGla Del GiUdi!'e 1\lcln~ara, Anqela Ribeiro d• cuuo • 1• 

uone M~nteirc Geme~. ~orvidoru de senad<L e PRODAS~II. que trab&"lnflram cor. eu

cUr.cia oa digita~lc e ediçlc HnU dana Ro:~•Or~c. 

BUUl1a, :aqostc ~e 1989. 

ser.adcr Fe<n.,ndo hnr>qua card:>lc 
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I - DO PROCESSO DE ENDIVlDIIIreN~O =tllNO A MORATORir. _ 

O &li!IIVlDII.HEN'!'O NOS ó\NOS ?O 

Hr "luau. na "ond~çlo cU poHUca tconOIIkl. quanto ao urcMo nnancalro in-

cem etuto, a crin do ~tr6leo em Una de l97J provocou uma ill!lexlo 

no duarnpenno ca ee<>no,.;a cra.Uhira. Jlaquela 'poca o Bruil COJ\Cluia um ciclo 

da c:-uC!I\tnt.o ecor.ômi<:o. No periodc ca 1969·73 Ô PIB cresceu a lO\ a!luah e a 

ln!laçlo ut.ai>Uizcu ent-re 15 e .ZO\ lln~aia. 

~' da bens da capital • de 1n1umos WCiccs • P<Orticularmenu nai breu dt u-

ClAgt!OI int~rnac:icnu·dol cna1111.dcs purocc;llt.rtl. 1\ teu Ccm;.nantt orA A de qU& c 

Pau nà.o na:udtava de li;IUStl.mtntoa de curto praw, poii os pn-jef0$"0õ St9U.~dc 

PU.'IO IIIIClcnal de lloenr.volv:Uoanto (II PIID) dOtllriu o sinua de suficienta 

pacidõlde de exporuçllio para absorver os cunc; do andiH""'-ntent..o externo •. 

E ~mpcr~ann uHen~ac que o Bruo.l • os dtrn111l 1'111UI •~ dasenvo:vi-

inclusive algun~ prc~utcre•·•xpcrtl.do;u da petróleo (II~XiC<> t Equac"r• 

por GX""'PlC), enqajaum-u num procn5o <;ue trano!eti;J, Vill ccmircio; a "COnta 

petróuc• dos paiSes ri= p.o.u OJ p.ouu pcbrea. Os dados d.ispcnivei• demcns-

produtcrn-ex;>crt.adcrct de petr61~ fcum repn1.ados, Vi.& super&Vitl ~orn<>r_ci.Us, 

entre os P4HU produtcru-expcrtadoru o Pf-UU ccnsumidcres de pe:rólec fel 

o e::gajamantc do1 pauaa tlll dnanvolvimcntc noue procenc !"01 pc>~U!:\1• 

uucc, c:rw;,a~.ente, i>f'lCS bancos Ulterna=ior.a).s, que I:'Dncediarn cs e-,prfstl.mcs: 

nus mc~.tros: e eneorl.jlldC peles governes d!JS pauu cre<l<>ru, que ~eram apoio 

Jt. tt.\ 1982, a diVida exurn;~ dc1 ~1u1 e~ deser.vo:viur.:c aH,g!a a 

cHra <l.e US.!. ~53 cin.Oes, cc~ encar';;Joa·nr.anceiros fjurc~- ~tPI"dd1" etc.)_ de 

'JS$ n: ti:heu r.aqvele an<:>. Er;, •~e?, segundo <!lides recenu' d.c ~an;~ Hur.co.H, c_ 

utcque da d~\"!<la s~iu para u~ l,,HO ":r!:!l.lc, cCJI. . .:l.~rcJ e!eti.Y<a e~ tcorn~ ~a 

100 tUni:IU an~us. o llraH~ ~ettm l:l'i d~ ~o;a;, dOI Oêt~•o• e a ;,me:~ca :.&tir.a, 

tranqeuoa $~ otver~as rema~, ma~ ~UC\llarm<>nte na rortaa ~ omprésu:oo~ cc; 

ban~os puvaocs i.'lterna~tonais. llana pericdo o axceÚnte oe r&C"IIrsoa flnan~ei-

pcrtaçõas de l>tn& e urviço1, m tunç.'l.c Ms pouibilJ..d&Ce~ de ruq>ert.aça<:> - tccu 

_compativHs cem uma mllior cu m<tncr U>:a <la cte$e;Lmento da eccn010llt - e, asum, 

oper.avn cem un prev15IO d~ dé!ici_t nu contas ~r~entao. 

minuiç:~o nc n:l.vel de raurvu internae:l.on_ais do .PU• ·~rv.l,a <~e para01etrc par_a "" 

nacuHdadu de unanciamentc e>:terno naquelfl ano. A equaç~c 00 se~cr eotten.o M 

oçcnomia !ecllava-~• ll;JUcaMnU com a ""-J>taç.!c de_ -::ec,rsoo junte ao• t>anqueJ.rc1 

ii'Lurnacionaio ~ra 011 projeto• de Gover:~c. 

111cc ntavam o Prof. ll.!.rlo lrenr~quo Si~onsen (l'.íniãuo ~a faundll) e o Sr. Joio 

Paulo~ Reis veucoo (K1n15tro de Planejauntc), elevou a C~vi<la ex":.err.ll. l>rJ.ta 

registrada dfl US$ 12,5 bi:hões em 1973 para l:S$ 43,5 bilhões, e11 dezemllrc de 

o quadro externo cc:rteccli ! sc::rer alter.ações ~ partir ~o eh~mado se<;un-

co cnoque de petrOleo n 1!179. Cs p:-et>Hm~l ;>oliticc~s" na .&reá de G"Ol!C (que~~ do 

x.1o do Ir!) a o J.nicl.C & exac~t'l»>.~~O da criu da eeo"c":l.ll. norte-americ;~na II'Ar· 

e01 8"'9Undc lug~r. ptlc aner.tc •~st;~ncJ.al "cs p:-e~o& do ;><~tr6leo. 

O preço do bur.U oe potr6léc ultou ~cUS$ 9,8 em l-974 pua USS n,3 

em 19,9 a at~ng1u USS 33,5 u 1982. No paricdo de 1980-82 o~ P4ln1 me~-ÚO$ do 

19!>0~61 • -o,s" e;o l!IB2. 

anca SO ~B vc;tat COlO~...._ crise ~ue, diferentemen~e da~ tr.ldlcionaH, nac rHle-

t111 UN. crua ~era1 no centro, 1111.~ ~im a eleva~ao dos juros provcc:11~~ pele& ~-

tinu~~c Ot 6\ :oo ano, na MCia, tci :an~.a~a pHc cho~ue dos juroB r.·~~ perlooo ~o 

er.t-erna bru~:e!ra auuO't tini cara :ar ern~ncr.~uer.:e !iunceuc' o~ i.:·.-=• ""'Pri<s

t.i.lloa." na veroad•, do Õbtidos paea"r<>:ar til 11tande mecl~ao O' a·nive: i:it-eoj~do os 
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,n&ciOn&!.f e\'~:lf:;:r d~ CS$ 6,, t~lntu et.:"l97l FHa US"$ n:,g b~:.n~e< ~~ !l.~a ~e 

1976, a 01nda l1~u1& CI'UCOU VS$ ~e,s bilh~s.I'Ortanto, il div~da, ~tt ~quél8 

(!linlsti'O do Planejauntc), c Uuil ainda CCJI.Iegui\l.Cil?"ili' ac\lrsco no mertadc 

reduz1n<lc·u 9t"l'-<liltivamente: ~e US$ 5 bilhl:lea/por ~no ~I'l vss l,S ounAc o:a 

1981 o USi 2,5 bllhl:lu llm 1992. Or•, at4 1982, o ,-sqUe111a de !eCila.rnon"tó ·óa& ccn-

Vida oruta de rn4d10 a lOl\'iQ prazo crucun de 43,5 ::.;lh!íe~ ein ur.o- de is'7il Piora 

<:le US$ 10,7 bilnl:lu (1979) pare tiS$ 15,3 bilho.es 09a2), o "niato" redUziu-se 

dOl.un •lltu 1~9-82, a OlVida reqlHU<la. HquUa aumentou j406 bilhl:les de 

dóla:es. 1- <hHren;a da US$ 19,7 bi:non re!ere-u .t ~utca, "$prn~· e '/fee~· 

sobre tax• ae ·mos !lxa de S,!i-l ao ano sugerell\ qut c ~efeit.o da UtA de juro•" 

entre 191~86 seDa o utcqu<t da ~iYi<l.!l acumulado a~4 1986 var~• IIS$ 24,8 bn

hO•• t ,9,il llllJ!OiT"d• dd1aru. (Vi<:. !ilbelU M pt~.28). GrOOIO JO<>dO, pcdi>-se 

!u opnaÇOtl cc~ "1'· deU~ic da or~u ~• 2/3 da v-aler a• rae.e. E.su dallo, por si 

, :.1 c ~~.J~t dt re~ur~os ruis e d-C.!-r.!.-do- ~lo ~Udc ~· tra:tnç~u 
ccrr•nttl l.iq~i~o d~! serv,ÇO$ ~· !a:creJ - .iu:'o• e r~iteSU de 
:~~roa t d~vldar.m. 

seja, a$ ~,.celas doo défi~•~• comer;a:s ;orre~p:m-dentu a- qUeda ~=~ p:e;os do 

exp::.rta~o VlG·•·v.i~ o au.~en~e ~e ;>:~;~! ~u ~"'?O~~a;l)••· Nc c"uc =~·•~leirc, • 

$1>.g~ de ~U&u 30~ e~ re:~ç~o a l9P. t.pcnll• ;..ou ao .-xpoaa~Oes a;·,~u:a~u <le 

~S$D~.5 b.ilt.~e< do~ (,;.tl.l!los 5 a~o~ n9e-4-810_),_1 ~u:'.!pera-.::.:c-de pi'e~os ~e l0\ 

O 1~-paoto oos jurQ~ acbre a diVida exterrlll nu, portante, UI;t):lilical• 

ern due:~vclv~meuo '"'o exponadoreo de potrólec. No pri,.Nro c-aliO,' te10·1• .-pa-r--

eela •apl:"oprlada• peloo ba.nqu<l"iro<~ no saçun<lo, ~ pú'OoU. "Proprla~~ pelC$ Pla<• 

<:a<!<» dos f>41UI r1c,.. Eu:. f>4I':ela pod~ te!" •J.dc tnns!er1<3.0. ou nao &eS coi't.u-

oo-rrontu ae DS$ 6.5 bilh~u. C0111o o& iiü•o5-d0i-d<!DitO,; extornos-Pf<ivil'tos para 

l98l utavarn na casa ~o~ US$ 10,0 bllt.ôe&, tlc. cu.rc que ~-partir deu• •Clllen-

pa:a o ~~tei'icr•, com o n.rn especifico da cu.,prir Q urviCQ ~diVida ex.t.arna. 

~e~ A :cr.a, enUc, o dilua de u111 !>21-io sul:)due:wolvido: co~o ccJOp&tJ.ll1-

lizar sou c-reocimer.tc econOm1CO CClll "- uans-UrMcla de renda ro"l pan o 

c~pitaH7 ~o c\lrto pr~zo, se ~m.a. socada.de su~>Crta ur.a .recenl.c pro!un~a por 2 

una uma ll.<:ennclc da ~emar.~a a.,.:e,-ac~ no per~odc nçuinte - ~o:.retu<lC n pu• 

xac~ pelO oetcr expor~ador atrav'• ~a ccmpro::do' 15& rel.-o;lc ~a:W.UQo/Ult.l de 

cltlllb;c - par~ que a ec:cncr~~.;~ volte l> cr"iscer. va.Je r~1~tr'a:t que o cruelmente 

o<:onOrn~cc derlva~o ~u <::on~;ç<!lu aci~a podo t<>r !O~ego curto, 5i1Aplu:oent~ ocu· 

pan~o a capaci~ade .<><=losa CHiberadamente cU~da.· t1:9cta~a ena capaeldada, as 

n.tVl6ade! eccn~:n~cu voltu, • """ unais ~· ••xceuo-de dem~naa•, n.fo:;an~o a 
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4 >!\l•:'çlc:> dQ SU&C tccno.'D.J..u no meread: ~r.undi4~1 nlo tn!ratarun: un:a dtte:iou~ 

;ao tio •rc!\:!\da """ uo~ tn.ro•- de ttc~a-.,-c:t. -,--u-.tc dc_.,~n:!lc, que ~ci d~ cerca 

aot e uq::nd~ s.ne1:n. de l!l!i~. 01 _o!oJ.o p:cimti:ci .ar.c~_<lo !k>v .. :no_l!u<;iar.'- ll9Sl-

82) fcru maro:adcl, n••n o:cntexto, por 1111:1 total inCOJ:Ipreomdo da dimend.o ~ 

~ora uu pol.!tica ter.lia permitido .al11wna exp,analo da econOlllia ... unaial, 

meça:r pele• EatadOI Un:l.do$, ncllnram-u a aw.enur c capJ.U,l <lo &Jnco !lundiU • 

do F!U - all!llento <:"lll finU1dad• uri.a •vitU <:> •hito dominó que •• VillUIOl:!r•-

va, a .. de que vi1ua .aocmpann.do, obvianente. <11 rouaan&'•,. noo moldu .:e opor•r 

te:otl:c <le 19S2 foi do nlc .aeeiu,r o .aumento du quotn doo membros naquela ino~ 

titlli~lo. ain.aliu:ldo aos b.lncco qua a .teo c~ru • 

prOblem& da d!Vida. 

çava a can doo US$ ,6~ Dl.ln~s. P.ara u .... taxa .:.e juroo uetiva da otdOlfl da lO\, 

o= paicea •11 <laoe..wolv:l.lllento naeeuitarilllll çer.ar caldos em tr.ansa~Ou corrt:lte4 

l.t.QUidCI de ~llros, em torno o• US$ 77 biltO<t• para servir <)I; jUro~ d~ seus 

débHos. COõ!IO ~re~arialo. uae superAv.lt? A n.t.vel •und.t.al, c~ -..-ino riCo& teri.&nt 

a..ecs a inverd.o d~ oqua;lc .:101 nuLb,.!an~o• de paqamentos. No CAoõO braoll.ei:rc, 

"apanaa, ~ma p.o.rn 001 lUtOI Oe 19113 ur;l..ll rcl..l:l-1. A.outr.a, o Bruil ~er;..o que 

b<~.near. Ha ,;. menclcnada PSE (Oezeorbro da 19112), o Bru.l..l. u eO!IIprou:;a a qerar 

\IS$ 5 IlilllOn da superAvit ccmercul u l~SJ, :pa:-a noo ~trnUI o~~no= unr e uu 

dUicl.t •11 tran~~eu--eorUJ\Te-.-;-Emcuuoã-.--PJolavru, r.u111 prJ.uiro momento, par-11 

cada dólar Oe jure deH<:Io o pais <;<rratia cinqu~tnta canUiVes do O<lla:- aoo 

cs juros. lleosa p<tio~o c BUiil recorreria ao i"'l!J q~e. para conce~er emprutj-

DO ponto de v!.st.a_ 0c2 .:r~tdcru, "C Bruil teve um oxeel•nte di•..-.per.no• 

dOI US$ 6 b.l.~nOu dO IUperAvit COll!llrCUl •111 191!3 pauou a US$ !3,0 flilllOU em 

!o i profunda • corr. cuotc1 &ocla,U alevadiuinoo ~ ·uun-u qut- cara· Oe !i mi-

lMI•s de tra!>allla.:creo do utor !or"'""l !eram lan~.a~cs no ,dUitlllpre';lo. Fo~ Ui"Un

"''"nu -ll,tecus.lo ~· Hooer,ta <:». eCMCI'.!a b!"aoih~:ra. "li<: penodo da Grande ce~ 

! p;H~ict -,~n~~--~cca, .!. pli~ice !~•=al. ~ taM ~e l~ros e .t !nUa;:&;. A t:ra~-~~ 

'torma~lc <lei ~u.ru docorrntu <lei excodentos comerciaiS (em grande ~~~~~!.<!• ';le

ra.<loo pelo aeto~ priva~o), ae<oba por elevar o <!6ficJ.t do setor ~blico (çoverno 

p(lbliO:OI, 6 ill1poa11bl.li,:a-.:111 politico. da realinnar tarifa~ e insumcs proouzi<!os 

P•ll.as untais, •opta• por financi-llr-a~t de ~UM !ouu: pela emJ.u4c do tituJ.ca 

dada vem Dancan.:lo 11 subst!.tuiça;o ~04 encargos <Sa. diV!Oa p~t>licll externa (que 

panou do utor privado para o pUblico) pela lllev.açao eu:erbad11. d~ O!Vi<la píl· 

.:.e crganiuçllo socUl ~a produ~ao • do. dinr1b\l.i~llo do l:>ens e r.t.qu~tza. 

' in!!acionAuo. so no plano extarno a exp~trUncia ~~~ rol~çe;a da d.t.vi..:l.l e de _.. 

cordas proviSOr1<:>• oorr. 01 banqu~tir-o• nd$ filti~o; cinco o~~nos nae de~ certo, ta;a

pollcC-deu certo & PolitiCa de rolage~ da ~>vl.~a no plano -l.iitern""C. 

No pe!"!Q~O novubrc ~e l9SS • jan~tJ..:o de 19$6, a in!la~ao ~crnou-u 

"fera indo,.av•l". Em nns de !everHro. co~ urna tau de !n!lacao mensal de 22\, 

o governo orasila!ro, &...,uinco a txpan.:Jn:i~ da A:gent;M .-a. Israel, adotou \lm 

o i'Uno raco~PIInna par~iUmonte o pcdu de cc~pra da claua trabUI\-IIo!o-

ccnqelarnento .:lo ct:o01o, !~z co~- que os Ul~o• cc;aercia~~ ~~ paH ~of•essem u..a 

.t.nnaxlo a 11<0rt.lr <:e :unho/julho daquele o~~no. As res,.•vu c=ai~ !or~m par-

aba~ti>Cl:loonto. !lo entanto o nto mai~ l.ll!p~rta,nte para exp>>car a !0\"~0 porda de 

reeur,es !ol."" re:u~;c ~u txporta~Oeo, cOJ"l!o vererr.o• .a<!~ar.te. 
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Cor.! o relat~rio pt~tc:Lalunte favor.tllal 6o Plll (~eu!lbro ~e 1996) Joon 

1987, 0$ tenlOS pr<>poltOI pilo !lrUill I'Oli19U\ &1 di'lliolU de 1965 e l9S6, <=Oin 3 

anos ~e <:~~rtnc:LI. • 3 <la Dorti.Uiva:o: u Unll .. <la crt"3itos <lu agencil!.s ofiçl.ais 

(E:<i!lbant•) seria:~~ rnoertu ao pais e o Fltl far .uo a avaliliçJ.o oa oconomia bra• 

maio US$ 1,3 billllo da auu raurvu (concceuo de ~a), eu linllas .:a =r6<:lito 

<Iiii inltl.tu~eu do ClUl:>a de Par.u: nlo forn na:t>ertu-

Ci.OJIU o.nt quadro, o çovarnc bno11Uro _dec:larcu. .,. ZO de Ievedrc 

e depósi~cs inurbancl.rics (divi<IB de cu~~o pruo) "•• d1v1du junto aco eriJa· 

niamco •ulUlaterau a 6o Cl~ de Paru ccnunuauam undo paços noru"lunu. 

:tunc aos ouquu~o_.o prJ.vadoo a ao cluoe .:e Paru. Er.l JIOar~c-- <le 1967, suOmetau 

aco credor.• • uumauva du •n•;&uidadu Hqui<IU <le !>nanc1amento exurno 

Piltil l.981-l9Sl" (ver an.,.c: •o P'inan:LI.mar:tb de Dne:I~OlVlllar.to-"&conOIII~ço no Pe

<ic6o BS7/l99l~, CIIPHUlC :rv). 

.u no•gocia~ou. nos uuoc propo&too, rorarn inarro!U'idn ec111 .a rcnU_n-

cia de Mi;.J.5t.;c runaro no mh c•~uilttt. 

pe,:t.,.neaF a: oe"cr produtlvc esta<.ill (petróle<>, •n~r<;.!a. sid..,.urSiill. Per outro 

l.!.do, .a Pilr:lcip,a;;l.o oo utPr p~J:>heo no pro=uso •ra ta!lbf~. de .:.:.ar,u•• doo 

l:>al"..queno,, ~·•e.cDH:lllu o aval do E&ado. Todavia, il IJltdida em que, .a ~1V•l 11a-

=oec_QI\,(jlllicc, c ;~cvernc neceuiuva ~e recursos par" ~r..::har" c :t>ala~~o "" pa9s• 

"'"nto5, "" errpres.'l.a. <lisu.uis !dra:• <IHJ.!>áa~mente"~<tiliz.aaas nu opnio;;6e;. Ã

- quelil u:er& ::ao !:apP-:'~ãva a MCUH~de Cie- recurso$ par.a c oetcr p(!~;i;o, m<15 c 

!Khil:aentc tu contAS <»<ternu. ~s ""'Preu·s ·uut.ail erarr. ci>i"i9ild&s pele iloVerno 

lO t&ze:- nc.,cs e!llpr~S"i~o,, Mo F"ta ~nvuür, ""' para. ~anr filee h necus,.~a-_ 

. . 

inelus~v4 o~ :~roo Oev~doo pe:o s•;or Fn·•ado. p~ j~ros des af::u~• uu~r.o; do 

l<tt<>~ ?r>''C: p;.-s-u~arn"' Ur' ~<!pcs>Udoo, e~ ~~~:ut''!>~. ;.: ea~=o =•~.~=,.~- li.-:u

pcmnblli~a~~ J,. di<tl~~· &• er:~pruu ?l>Hav~. o;.:lo, para "' ~olor ~= se~<="~·. p~

l>lico, uro:a ,.n que o ilancc centre. n~o dilpcin~Q de rei:~rsos ~~~iC~!t:IÚ! n. d~-

Oe tcdo un proe<!no. cCtnplexo pela 111a niltUraza, res~l.t.a qu• c &&ta® 

bruileJ.rQ detém iltll.'l.l!ler.te 87,4~ da di.vida exurna re~utradil (jWlbo d• 1~86)-· 

DO tcutl da diVida •xterna reo:rutrild.a .,. Cuernb:c de 1986 - Ui$ 101 bi

lllOe~ - 60~ era11 junte a bil!tCCC courCiili.l estrl>ng•uos, J2\ "' J.nnituiçô<tC nao 

~ncariu a o r<tsUnte a J:>.ancos bruilu~cs quo ~p.rãm no ext•r1cr.AU junhÔ de 

~998 (totd <livioa ragHtr.ada US$lOZ,J :t>ilnOes), "'~rticip.1;lo de& Dl>nco; cu-

dores p.rn<~<neceu ••Uvn enqulOr,tc a parcela cu :!,.~sutui~Oes n.lo ~iniln<:Hr'lU 10-

fre~ paq_uana Uevilc&c- Os oanco• .alllerJ.c__a.nco, japonu•• • J.nga1u <ln•io SJ;·s~- de 

ncua <:~ivida co"' bancos. 

iSto repruenuri.\ um estilnça.,•nto r.o aum<into d~ di.vi<:l.'l., dada a inHa,;:llo que 

""' 1995, elll l997 a rela;llc euu pua 45% e, no ano pauadO, atingiu 40%. ~ '<~e-

<la, nuu caoc, :-~fl4tiu b.lncl>Ul'.U a va.l.ouza~fi> <lo dela~ !r•nte •• .:na.U llo-

u uaumu~vao do reten~o programa in~ic..,;<am um Hg~.H"o docr4se~o pan n.n~ d• 

1987: US$ 8.2 ~~lllOea. Na ver~de, osu d1;-,>;<la a~;.ngi~ uss.:.J,6 J:>.il.J\Ou e01 1967 

r~o· do-aan:c central fl9BB). co.-.o fc.l. ante:-icrmentc ilninala<lo. "' vulu-
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~~-Pu~ uta~ auj•itoa • jur~• th>:~veU, ao:>retu~~.!. -,r,ibor" (4S,H) e A "Pri"'e 

rate" (14,n). ~penu ~5,9~ da ~!Vld~ ~e9Utrao.o. n!erelll--ae • ;;;,-ita$ {i><U de A

,..~~c;u Gove.rn1o1001ntail, O"rqanlorro~ ~ rr•tHu.i;õu n'~ nna~celru (crofdito-, in

tercompaMl.U, 1\lppller~ eredH!, tor.u, e~). ;. ta~a ~e Spr~ad to!ll variMc ~e 

pau. 

Neuu e~r.di;õu, ""' aumente de u~ ponto p~rcantuu nao tuu de jure•. 

inter""clcnau, u ""t.!do no p~(Ocdc ~t 12 ,~,..; altv; ,j., aPrcxi...;-~am~nt~-~aa 

Como u t..o.x•" de juros inuonacicn&:l• dependu, •ntr~ 0Hrco !atcru, 

da U>:a de innaçll.o de• peueo ucoo • ela tori'IA eo:.o tinancnm Seu• dé!J.cJ.ts, 

~~~' por ano. ,Ccn!Q.l'ma Ea~ueM; ~c A~oniu~lc d1l Ulti.u ;>UbHca~lo de !lanco 

een~ru [PrOçuma EconO~i<>O, Jn~i'~O de H8'ií, õ Bruil cle~trl. a!'lcruur cer~" de 

US$12 t>1lnõe• n~ !9S<l-, deu~. tc~d de UsSlCl,7 ::.un~e•. trau-u de cuo .. de-

giatrao.o. de Bruil n!eu.,-u ao dii«> dlt. &lU. daa ~ll!<as de jur~ ill':.Gtl'.&eio· 

Mi~ lebre o utcque thtiYO ela diV.I.Cil • Pcruntc, antrot $5 e 50 bll.'ll:\u d<t dó-

v<lsumca recupor.&dc pele motnoa 30' do1 no1101 ter11101 da tr<)Ç,l ~õ 11ltiloo qt:illqci

:Uc (1~84--88), ncuu recutu de divilu t•rian aumG'llt&dO u, aprcx.imadaunte, 

US$50 llilh~n. Hlc <I • toA qUe o y.-Opr!o mercado nCl!ndtrio de utulc& de 

divida externA cpen """ deo;I.IJiOI ~· 2/3 do v.uoo r;aca aoa papé:l.l, 

b) ;a part.ic~~o da utor i>(lblico no proc .. ilc d<t endiv.i.dUento txtarno 

noe """'"• 70 roi m.io~a-iiti. tar,t:i:>-Fã-lOii-pl'ojatõa pl:bllcci de !I- P-NÕ como pe~c in

teoeue deu• co.,prcmetJ.untc per pt~rte dOI b01nquuroo: J.nternacJ.Õ;,.H. AdeuJ.s, 

~!v'"i~.- ~b11~a exte~nll- vêm U~do ...,_nca~$ pela 'ocitdade co~o UJI\ t::dc, ~-;rav~& 

da <tH~>olçlo da divida p\\blic"- interna e, COn1eguente01~nte, do aumente real iii'U• 

"- CC1!1Uni.S...de !in<Ll!Cal.ra internaeion&l nc per!_odc_ l~B2-8B, _e. no entar.::.p, "- dJ.vl

<1<1 exHrna re')'i~t!"-<l:l cre$C~~ deUS$ ?0,2 bill!Oes u 1962 pan uss lO,O b.llM4s 

em 1966, aun;.ln~ deUS$ lO?, O bilnOe& u !~1 de 196?. SeguMc 0 n~~ilno nlll• 

tOric ~c hnec Centu1 (l.Sl8a), duoai.te c periodc da 199~-aa ter= pagos li'S$1!1,8 

::>llhõe.s de ~o:tiuçou_ mal& US$50,; llil~õu Ul&Uvcs ~ j~rcs, ccn-..!"a Ulil :ln

çr-essc d9 US$28,5 bilhO~~. O~ ~eja, "c a:u~l rerr.eH~ uH que o dob~o ~o q~.

rt-cellé~ de ex~uJ.or~. sequndc c oeferldc dC::I:II'.ento, ao unu de ~98~ a dJ.vi~a 

•><totrna total atinl!iu US$112,7 bil~Ot-5, ~endo US$l02,a llilnou rnat~"" ;1, clivi

<1a da !O~d.lo e longe p:-uos e trS$9,!0,!. de c~rtc prazo. ]l'csscs lev~r.ul"entos indi

cu qu u trans:r~rênc1M de recurso~ >Mi~ para c oxt .. uor - M_ too=,; ~e jures,

lUcrot, d:i'-'J.dendcs a C'Jtroa-se~viços ~. !noies (li<;tUidos) axcluid;s u amoru-

uçoes ~e -.-.j>rés~inlos, - aUngJ.ram US$ 63,6 bi~Ma, nc pt-ricclc de l!J83•l988. 

'Pci'tueo, u.u t--idLI. ar.ual aeilr.a de US$ 9 t;.lhOu. DcsContando-u o "'~'>!mente _li• 

~uic!Q de ~3pita1s e,trolnie.i:o». na !cn.a d<t Cll-pitais ~utdno:acs a co~pensatOr!cs 

d) a t:anHerê.Õc.ia- de re:u;~os r~i• a~1~."- ::;.~ada corres)':~de, r.a M~· 

diA, a quau 2C' ao '"o d~ pC"Jpa~~a n<'eicna~ e a ~.s~ dO f:s: tra_~o·u oe- ~i~n 

p~•• COJ:l>.lr repaoaçiln do 'iU~rt~. cem rnultaaos pouuco1 d<t lCJl(IO !>"a:z:c 

<!Pnhecüo$, a d~s~ruiç~o ia-doo~r3c1~ ~aqu~le pai&; 

a) 6 Bruil provou .a com\UIJ.d4de !lnancoti_ra que é -"""""' ele qerao e:-:ce• 

d•ntu G"O!Iotrc~au a que, J>Cõto!L"'tO, u =~cliç~n c!• cruc.uoento <Sa aconc11ia mun-

! ) a rapcti;ao <Sa e:-:porJ.ênc.l.ll ncuHva do P"iodo l9Sl·O~ O 

dé<;:ada. Nc pot.1oao do l9SP-OS a renda por c&-p~t.A o:alc ~3,5,, o quadro. d<t a&ta~

naçllc oç.cnOmicll ao Br4sU """ an~s 80 (me~iM pelo cnsc~nto ptaui:ament<t nulo 

condUZiu no !ift ao ano p.ouado, a um PIB per capita interior en 1," ao de ~980. 

?cftlülto, .,. ellrlllc& ele prc>du;.J.c ;letal do paiS-,- estame& ond• e•Uvuc., 1\.l 10 a-

•:racl!a~er.tc~ de ))l1an;o do pa;lllltt~to,o, o E5t.l.dc tt"- oaspon•tvd. j;l. em 19$1, nQjll 

por 2/3 d.1 divJ.~& externa lnUilt!.rA regutuda (~ébi<.Ca c~nüitidc•- ditetlll!lente 

•/ou &vaUza<loo peno u61 u~tru a• governe). EJII 1906, a dJ.vlda p~blJ.C'"- .,.ur-

nu~ A l!cnr•r se\lll compl'cniiuQI •xtunoC, "" cruz.adcl, :i\Uitlf "-o Ba!ICO C•ntt.al, 

Ell\ j~r.l!c ele HSS, o Eú.adc b:~il:o __ rupondia por a~.4' dtncan dlVi~ 

exttrn... E•" quu~ao tem Uru• .IJnJ)H""çou, tanto oo ponte dt vu.ta social 

como de ponto de VJ.Ita da <1•1tllc da coiola plltllia. Os •~cugcs óos ••iY1cO; da 

forlll<l.il • oao !cnab •. t_ praciso fineza p&:-a IIOUd&-l.Ú. Tau mudL~CU ccr.trillu.i• 

r~o , J.negavelmentot, para que !XIUolmc• reverter aeta quadro de t~su~~a;.J.e ~eei

Ml de nossa economia. 

(3) Vide !lUatc>iio BACEN, P• llS e 116. El<cl.u;>.aa .... mcrtuolçOots r~fe:e>.CUdao 
,0 OS ~U!'<:>I ;JtrU;>dO& a !;'ilo,:::Oio 
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196; 
1970 
197l 
19"f2 
1973 
1974 
1975 
1975 
1977 
1979 

~" 
!980 
1991 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1997 

1988 

TABELA 1 

EVOLUÇ~ll PA D1~U)A Ell.."'ElliiA llR~SlU:lRA 

DlVIDll DÍVIDA f!ESERV11S(•) DIVIDA L!Q'JIDl\ ROOISTRII:IA EY.FRitsT.lJ(OS 
REG1STRJ\:.J. DE CURTO DE lleDlO_.E El': IIOEDA 
~~· '""' 1.01100 PRAZO 

'" '" 
,,, 11•ll-(C) ,., '!r> 

(OILli0ES US$) ... '·' "' '·' '·' "' ,,, 
'·' ... 

~. ~ '·' ,,, 
l.2,5 '·' 6,1_ 
17,2 ,,, ll.9 
21.1 ,,, 17,1 
25,9 ... 19,4 
32,0 ,,, 

'·' 24,8 "32,04 21;53 
,3,5 ,,, ll. 9 n,s 4:l,5l 29,50 
49,9 '·' '·' 40,2 49,9Õ - 34,63 
53,S 10,4 '·' 45,9 53,85 37,62 
61,4 12,5 , 53,9 61,41 _,4,99 
70,2 15,2 "' 66,2 70,20 s2,:n 
Bl,J 12,2 '·' 76,6 81,32 59,64 
9~. ~ 10,9 

·~· 
79,1 ~1.09 65,47 

95,8 '·' 10,5 "·' 95,05 66,20 
lOl,C '·' '·' 94,~ 101.o:i 67.~~ 
107. ~ 13, 'l 4,9(+L) 102,6 107,50 

J,](+C) 
1o2,a ,,, e,:(LJ 

s,J(CJ 
94,7 lo2,ao -54;-50(••) 

rON':"E: Banco Cr.l~r&l. Bo1.<'~~~ 'e- Pro11uma Ec.onO..l..C;(;., !av. l9e~ 

(,• J Co.~cUt: ~e :!quHiu. lnurnoo"~onal (ouro, CES, tranc~-oi·Oilro 
no nn, D.lvino ~nvero~veul. 

(""' U1~c• •~ ~0(05/SS- vide Pro!J!'~rw; Eeonoueo, ur~--~. 1989. 
p.l07. 

I~) Saldo e-;, !avuuro ~e l.967 (llcratãr~) no1 cone~i't.oa oe 
liquide~ (Ll • da caixa {C). 

1988 • D.&dcs ~o Rlll.tOno de 19SS e do Prcllr&U Eeonomieo, mar~ 1989, do 11.1::c.c. cen'O~ 

~ d<terer.ç.a enore E e T t'etete-•li! • O<!.DitOI jUnto a org-aniar..:>s ouuuu
L&r&!:s Ot .;,r'-d;._t..c (Fl'ó!, enm, BID, rrc, e o·;uo.sf, .,nu;,ou oHciaH 
( •x~rr.ban"<~; _.::ridito de !orneca~u, bi!!Wl-t 6\ltro1 • 

'l'AP&Wl 2 
TAl!M JUROS JIOIIIIIAIS l!: ErE'l'IVOS 

'1'~.10 !lE JUROS IIITERIII\.C!Otfli~.S 
PRIME LtDOR 

(1\.) (B) 

TI\.XA DI: JUROS ErE:'l'IVII. 
SOBRE ~ tltVll». El(TER!rn ( • •) ,,, 

1913•18(m6di~) S,E4 1,46 .. ~ 
1979 15,00 14,7~ 11,40 
196C '1:1,50 16.~4 - _11,7_0 
1981 15,76 14,~4 15,00 

"" 11,50 9,93 16,'1:3 
1981 n,oo 10.~9 12,59 

~" 10,1~(·) 9,50 l2,S1 

~" 9,50 s,u 11,09 .. ~ 7,50 15,31 9,50 
1981 8,75 7,50 4,S4 
198€1 10,50 9,44 u,,. 

liOTllo t•) li "prl•o rate~ variou da 10 a 12% de ;landrc a outubro ~• 1984. 
Pertancc, sofreu uu redu~o SUllltanel&l apann no ll1tao tri.!Us
tre do ano. 

( ••) Jures Pago• .a.o EXUtior no ilno(Estoq!!a ti1Vl<D. Brut..a no !illal ~o 
.anc anterior. 

1~73 

!974 
1g7$ 

~" 
1~77 
1978 
1979 
l9BO 
t9Bl 
1982 
J.g8J 
!904 
198$ 
1995 

~" 
198(1; 

,., 
llt~TO Di: Rll:CURSOS .itl\IS 

JlJROS :.!QUlDOS R!:llt~S LIQUIDAS S/1~00 .!:11 
PAGOS AO t:-:l'S!UOR OE C~PI":'AIS ( •) CONT,A. CCRRSHt'E 

(A) (BI '" 
(l.liUIOf:S USS) 

'·' O,> ~1,59 

"' '·' -1,12 
u '·' -6.71 

~' 
,,, -s,n 

'·' '·' -3,87 

"' '·' -6,99 ,,, ,,, -10,7 ,,, '·' -12,4 

'·' 10,2 --11,7 
11,3 13,5 -16,3 ,,, ll,O -6,0 
10,2 11,4 -0,04 

'·' ll,2 ~., 

'·' 10,-3 --4,4 
5,5 .. ... -o,9 

n.a .. l&, 3 '·" 

HIJITO ilE 
RECURSOS 
(ORB·C) 

,-0._99 
-5,22 
-5,01 
-3,'j7 
-1,'l'7 
":'~·79 
-5,20 
-$,40 
•1,50 
-2,80 
U,20 

~11,36 

~ll,OO 

~6,30 

+&,I>~ 

~10,50 

l. De 1995 ~r;a l9U, é impcrt~nte nCtar que, -Cem ;a que:'!& lio _saJ.co co
marchl • com a manutençAc "&s remessas Uqui~ao ao oxterlor na can 
<Ses 11i 1!1lr.ou ~e d6l&ru, o paa •perdeu" cerCa de uss 3,7-l!O.l\Ou 
~o su ... r~•e-rvu interr.ac1or.&J,5. 

z. 1l, coluna "~". :'e!ere-~e ao valor HquJ.<lo Qps :juro~ eretfvaO\. 'lte -nme_
H~os ao uxuricr c ;ao vuor ~c& jures devidos a b&ncos eol'll!rei.aU 
deJ>OS1t..adc Banco Cer.tr<>l (J,,e,, n.lo r<11'etJ.doo dura~u ~ 
010ut6n&J, 

•• R~rere-S~ ~-~ ~ juros br\):c• e exel'U1•os fures atr~sMos ~e !>.Inces. 
Fonte· ReLatório e. con~ral, p.ns 

TADEL.l\ 4 
BALAJIÇO DE PJIGAIIENTOS DO BRASIL • AlgUns ~tot:• W.UCOI 

BIILANc::l\ 'EXl'OR• IIIPOR• Dm'IC:TS Sl';!!Vl"ÇO otVIOJI StRVIÇD Dl:VIDJI/ RE:SERVAS 
CDl!EIIClAL Tl\ÇilO TAçAo r;JC (~e,p.juroo+ llECSUIIS/E;xPORT. 

Afltcrt.pall<i) 

(Bll.HOES !IS$) 

73(79 -11,4 57,7 59, I -31,6 2B,O 0,54 7,JO 
1960 
~ .. 
1082 
1983 
1964 
1985 
1986 

u"' 
1988 

-2,8 20.1 22,9 -1'1:,4 14,1 0,70 6,90 
+1,2 n,, 22,0 -U,7 17,9 0,76 '·~ +0,6 20,2 19,4 •16.~ w,o -.l.02 S,90 
+5,5 21,9 15,4 -6,6 u,o 0,58 4,~0 

+13,5 27,5 14,0 -e;, o ll,O 0,48- 11,99 
~12,5 25,6 B,l -0,2 u,, 0,50 10,40 

+B,J 22,3 14,0 ~ .. u,, 0,62 6,10 
+ll,l "·' ~ .. -o,8 '·' 0,37 4,90•1. 

~ .. 0,:57 '3,Jo•c 
->19,1 33,7 14,15 ~ .. "'' __ 0,~7 J1,1(1.) 

5,J{C) 

Ncn: • ll'iY•i.o ~e rnorva4 nc mh '<le uvenno d• J.g87 {moratOfiil.). O 
uneo ce-ntral v•~ divulgando o nivd de reunu :lnurn~cicnais ~o PUs 
co• .,.... dd&ngem ~a Uh mues. l\11101, Pl!ril. c 11111 ~e out\lt>ro ~~ 1997 
Ullc& o.~·aeçuintn •~Idos: 4,JC u 7,_3_1. • .,. !e-v, -~• 1987 (llCra~o-na), 
ncs cone'llitC5 ~· liqui~•:r. (1.) e ~• ca;J.Xa (C). Ps <3ll~o• d.UJ>Onivah att 
o OIC!Iontc olo d<O out. da 198"1, 11101tran~o tiS$ 4,3 bllhCeo (C) • 118$ 7,3 
t>llhCes (L). lluerva& 1988: Sil.l.dco Nl~ftu"--u a du:emt>rc. 1'411. 0.9 do 
Pro11r..,... E~nOm!.Co, Mr;:o 1989 • 
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Tl\BSt.ll 5 
SIMULIIÇAO O~ EFEITO DA ALTII DE TAXAS DE .JUROS REAIS. SOilRE A O!VIDA EX'l'ERNP. 

Dl:rEREN~.I. Dln:J!ENÇft DIFEREH~l'. D!VID~ O! VI O~ 
EN'rnE .JUROS P.~.OR'I'IZAÇI\0 IN~RUSOS RBGIURJ\DA RIOOISTRJ\DA 

ocoru!IDOS E OCORRIDA E OCORRIDOS E OCORRIDA SlliULP.OA 

SlXU!.liDOS SIHUW\DA SlMUUI.DOS 
(1+2) 

"' '" '" "' '" 
(ltlU!OES US$) 

mo ss.aol SS.BOl 

l~BO 1.473 1.4?3 64.244 62.770 
1961 J.so~ 3.604 73.962 63.864 
1962 3.241 3.245 65.303 J5.908 

19133 2-~52 2-952 93,,,6 az.zso 
1984 4.688 ,. 4.983 102.03.51 85.780 

1985 3.289 •. o~s 4-305 105.125 84.56Q. 

1986 2.630 1.664 4.295 ll0-123 85.26l 

HIPÓ'!'SSE: 'l'ax.a. ~9 ~uroo; -rul (Ll!IO~) M~U 1950/79" 1,49~ .o.~. 

prazo ~.<!dio d& c~rência 1900/85 " 46 rnuee. 

E!mo" ~"'"'"' :mi 1t Jlll'>l •mm: :·~-• 
'""'l••m"'WH:·u:c.•;!l<:""'.1i. 

l'razo 11\~~10 ~o a .. oniuo~ti.o l9BO/ElS ~ 57 u•~•-

!'nzo ""!~~o ~ot"-l l960/e5 ~ !03 ~nuu. 

:'"''"' ! 1!r1o;>et" 4:!r'l~:· .,... 

EFEirO 
P.L'!'A Ol!; 
.JIIRQS 

(4~5) 

'" 

1.473 
5.0?0 
8.323 

ll.27S 
15.2!19 
20.564 
24-659 

noo #00 ..~. .. , 
l:«ll14! \.1011001 ia:.i>t>< 

.o~•eo e:"·~·~ tl>'t.:>:;W! 
;,l'll.aos '"'"""" 

l<l:l 

''"!':"'" ..:c ;:·m 1 -~~~ 

Ocvm:~~ S1o.!IW. <ltlttll.i !r~m· 

!"" 

="* C::.:t zs:::,;, '""' .;13.11 
'~ !:.!:.+t l!:il.~ 3:>1.1:! ""' ,,. !!~.:lt ~.H 331!.51 :cr.ll 
:>r,: ""·· 21!15~ :H!i.O: 3t:,!l 

"" ;t;i;.)l 3~.~ .l>ll,$0 ut.N 
:?!: r.ae.;t :J:;I2,H m!.;~ o.!! .li 
!lóól+ !.;t.t,tt ''~-~ !:'JS.lt .... 

0\Z:.:t.õó 

KU;zcs. ..)-~ 
IW ct MOS,Itl:~l= ltJil n> Ofl'ioOll :?"~~ 1.1, 

w:a j( '"'"' ,,~ a.~~.~. 
~-<III Wm!õllll'l'* t'olf/!1'!11: ,Y 11\tl 
•rm .. otil-tlzo:.,, .. ,..,ml:~ ~·rw 
:n:ott~~•outot ... •:mm:tl ~r. ..... 

Xol<l'•OIII I OCII'TtllSI 
.,..Jt~ .. s.O<!Mt< 

W"Hll 
::v.~ .... 
mw 
ó?R,II 4i"..!l .... lNI.ól 
a.:r1 -~-~ 

ICC!"'Il:l!r 

""'"'" 
;ur~::l lia:.:~.:~. <>a:.:m '"";;:', 1 .. .:. ''"~t. "·; 

''"'"'""' ..,,,;.:mr.:.:.. .... -
. 

t!O!:,lt ur.:'.lf• l'm.2P 
ll~.ll Slil'.S! sm;,,, ll!aô~ """'' ..• 1.:: =·~.;. 
..:;-.~ o; ti.~ ~m.~: !llr..14 :!1il4.11 "' '.3.~- .:.~ •;:;.t• 

"'·' it:;:.st 2!1~.51 J.ítl:,:i W.9U.4 ..,, 1.37 l.(, !."'l:.k ..... ~!?\2t Slnt.Si 13111-tl 43!ló.SJ 03 1,l7 !.ir ~»l.&< 
7 .. 1.21 1:1~ .. 11 S?:l!.ll !:!!~.:;; ~·.:t.~ '·' 1.37 !.:..~.i' 
lm-.11 IZ<.ol ::!UI.~ ""''" 1211\Uõ ;.~ o.r IIJ:i,;"J! 
!m..!_l -- ~1!'1<-11,~ 441'51.l2 ~~~ :1<.\1~1' ... 1.31 __ :..r .,~ 
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-... :~ .. ~ IÍrllik ... IICI:IIlllm•lk .lorlll lot..mollll!l 
~·(••,ncxlrr~inl: .. ,rtum.'ll'l!. 

"" ""' .... .... LiOildll ll01iéo!: SiJilllk< 
Elto.ribl So•lliH llino6l) 

"" ,,. l:lH.II .... ...., 
'"' tiii.M ll'lf~ .... ,,. "'"'" .... ..... 
"' "'·· jJ2f.ll ..... 
'"' 112tz.J'I ... ~ ...... .. ..... ""~ ... .• 
111no ..... -13:!7,1! ..... 

II:U.iUl 

,...,.,., .. 
"· trrviJM -!m ii ln$11~ tn<a ~ ,.,.101111 l!H/il: 
haftiii'OifiJI.: 
m 1111111 e arnila 'wt• lnlllm' ~ orsH ·=··· ft IWilllnO .... , .... 11111/1:1. s:r II!I<S 
KJ:Diliio!otllo<l'i'*'lllt/IWS: "-

Eltll1 ot• ... ,.:10 on tini" Jnl ~trr'-ltt~•l 

'*<E1 iiYI~ !<lft" ""':""' 1~'7'1~1".0' 

,.. 
~· -PlriiiiO Lt•llos •IOIIIdll Si,.)Ka 

El:...,.t4ill Si.W>III 11<11151.• 

"" , .. 13!t.11 m.l! 40)Z.!J 

'"' l!ll.tl ..... """ ... r:~. Cl!.IZ 1:2t)l. 

"" =·· ~'n<.'ll -· "" 112t<J'I ~tu: svt'J!, .. ~.11 ~'7-S ..... 
""" ""·" ~4:.53 W'I.S3 

ll!2:.!1.~· 

uoim: 

jÕ/Irr11C1. tH1:noa~r1 
~ .. trrlotn ~~-Si•W.. IICJI'l'illa\1 tfGI'Till<C 
lrmlhl ""rclad .. !ÕIIIItlli 

.... """ .... .... .... Ull~ .... ,.,, . 
m.n .... !il'.il .... mMt IMI,M ., .. m<.s:! :l!:!t.Jt 

l.iflol. 
a.st~o~. 

Olffl'tlltl illfi'IO:<e<~rrr 

= "rr''""' lJ<rll::lo:D<I ., .. ,.,iii IC"'IIIIII "'""'1>1' 
l'to:UIZI mo:!ilol IIOIII"U 

"'·· ""·" ó:2.lt m1.ss 
i!l.il ow..rl 
~.li 1;'11.11 
"j,jl 5JóM5 C!,21 

l.."t7.M W!.l7 l~i.ll 
:r:..·.tl .... ~:7.:1 

tm.lklii'OIIloi:!Mttltlliaoootrl<ilo!!llm L!1•·•• 
tlQ 1111""' tixt.. e.~ lo!. 
IIUII.nit jrnta~:il NI'IQdll l7&f/Ji'l:l: 4l lriH 
ll'lZIMIIil-ti>lnlllrillltlíJI/B:i,'iJtiiH 
N'll:lldiJ ~~~~1m'*' 1tttll!l5: m 1M! 

ji/ft..U ... li•ioll. ~>•ida d1YI01° jMJl 
trrlo.....,.. .... o~ .... .... -rttoO:fl<l rnoJtrltl lm tm 

"''"'"""' <ICOITod;; ., .. : ... ''"'w •i•l,.. lin r.m .. a 
iiM)lÍIIl !iomtl"'il C,llllo:t:IEII 

i!HI.~ 1Ul7 ••• 'Jm7,;jt I ,. . ..... ... ~ """' 3!311.6-1 ... 1.1! .... 414!1.:51 l:ll7ó.ll ""'·" *'~.11 ..• ... , .... 111i7.5+ ""'·' IZI'lS~ 12w..~ ... MI 
..,~ 1!31t.~ W.ll.tt ... .• '""" '" ô.it 

"'·" lltl!..tt ""'·" IC.~ 4H51.71 ... ..• ...... ""'·· jjSI;j,(! ltl(.:n """" ..• ,., .... ~m.tt ...... 12!'1'·~ ..~. . .• 1.1.! 

Ol!ftt:a.tn• imo; 
''"ltru.> f!<lllll:l ,..,,rUI. rrolltrkz f:>.i. 

OClr•IIIOtl oc ....... ........ '""". moi~ r: .. ~:''"''" 
IIO<.!ZOOI u~ .. , ''""'I l,'iE::.z::ml 

~.ZI :m; ... , :r."l:i,24• 

:m:g ~~'.St ~411.71 :rBt;,l! 3!<1Ul 
·~ t.:: 

t:HI.st s;m.:> !ZI\o,U I:M.'.'H ..• S.:~ 
rt:!!.li ~m1.:111 ~ .... :~.1' ;:J:t..•Jl '·' o.:~ 
ITi'l,li ~~:m.~ ~-~ :~ ... <KJ-!1 ~.:o_ 1.:~ 
>M 1:.,:.11 li!~.lô :!J!,,I'l !llli.lJ ~.~ L:~ 
Wl.lJ !"'.eo.61 "'"" l~.li ""'" ..• ~.:! ..... Hltl.ll $1>1.',:1:) l:l<t'.lob ...... ..• t.:! 

... 
:.9 
l.ól 
:.n 
:.n 

'·" '·" 

r.;. 

:-:: 

., .. 

··•·~'" ,;,.,"., 

""~ '"·" ~~.t3 
2:f17.3l 
ml~.l'l 
Jm.Ji 
;<t:!l.llt 

.. 
"'':1• 

, .. ::.~ 
.~··: ... ::· ... 
:": .. :: 
~.;; 
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'l'J\DELA 6 
O!VIDl\ kODILI,utU. INT!:Rlll\ ntlERAL 

FlNit.C. DE c%VID1< FOIUI ;)O BANCO eE!Itru.t.. 

Pt:RtODO (u podar d<> p~U<:<>) 

VALORES Vi>.Rllii::~O ~ VALa!ES VIIJUAc::iO ~ 

~"' 12 ~ES COII'llTA.li!ES U JI~ES 

<=l (SIU.OOS) 

l5lQ3 ~-!12:1 ~s.1 ::J-711 -lJ,? 

~904 5~-081 *'·' 6.562 ?6.6 

1~es :z5B.465l 36?,0 10..00~ 52o!i 

19M 
9.14? 43,9 

"' ~31.na 395,4 

'"' ,54.1183 1?5.2 5l.J.l5 ~' 

'"' , .. 4.63!il l25,9 9-940 -1,2 

'"' ,3?.?02 .56,1 B.JU •llloO 

'"' 359.21!01 39.0 -7.980 -20.2 

1987 
-4,5 

'"' l,_l45.5l35 222o!il II.SSIG 

'~ 1.992.502 =·· 42,4 

·~ 
2.191.57.5 sJs,:r 34,0 

"" 52,l,_ 

'"" ?.599.506 563,1 
o., 31-52? .447 1.27!1,2 33,0 

l995l 
5,6 . '"" 94-36?.977 l.ol.(),J 

- ----

FOUTES• uneo C'anf.ul/ STII 
/lOTAI At4i nov. "e 15l87o pn~o• de dUol982 

A parti~"' J&n.l5l9SI, O datlA,tO~ 4 O INI'C 

No dia 6 dt PiO dt lllS?, aprOJC.!.p.cla/nentlt du.ll urn:onao dtpoJ.& da dt.l.>UI~ 

o pccto de lliJILitf'o da F.u~~n,., o sr. DiU<>n rii...,aro Ca!lpal"e<::au perante e;t.a c-o-

~ora "a diiCIItlllo da divi,_ •.U!Pl't el!VOlVa aapect041. t•cnie<»~", .u.=sa 

o e><•l!iniltro, •na f lll!la ~iocuulo .... nclURanu l>OUtiCa~:- -ror ur au;.ro, •. 

poatu~a bral.l.ldra durante ftl4 gaaUo C<>i a da larobrar ao. dPaU p11Uaa q11e a 

~HPQ!l.tabilidada pala crioa atUU pa~tanc;L.f. "maia acs Crt"-'rt• dO que ao• 

dav,.<':>raa•. lato :Ur.l.a de Sr. runaro o p~iln•J.~o H~iat~o da rannda "bruriuro • 

o cuo d<> Bruil f iluatuuvo. De illsz a 1984( a pa.!l chagou a a~r!-

ma.u ~" qua 2,5, do uu PIB, ngundc c.tlclll-0 do C!X•HinLIUO. Nu- dfcada.t de 50, 

60 a 70, o Bralil tinha croac.ido .A "''"U d;" ao ano, com. 1liT>I po11pM~a anual 
. . 

;upenor a 20~. ParA cOlltinuar erucendo_aquala t.aJta e aill~a <:Oll:rU todos c= 

óeve<lor qualquer, poU, aléOl de ~uas altas u"u M.st6r1Cu da·erd'i:-Ua::lto, ela 

tllnl otltido ~ .. u re~te:oante, ""'-' até US$ l~ bil~dn, o ~•rce.t.rc 5u~r.Avü eo· 

me-.-cu.! de 10~ndo. I atO de>" ia a~;ftiur.or·lhe a posdlliliCada da neqaci&:, :~aO u,.. 

:>oU~ o de paga,.ento como ton !e;Lt.a ~t-f. ent.Ío, ,..... sU.. u""" po.:içlo de rounan

eiar.lento que diminuiue co custo~ ca· diVida·., ~•randue o c.rueL"!lento naeiOlld. 

os a~e:.ent.cs m•ncionadol Pelo Sr. F~nar.o na ]OrimeJ.l'a pane- de s~a e:~~po"

U~lo ;I./OJ>Hcavam, na pratica, c;.ue -01 acori)Oo <1• rene9"<1cia~J.o, ~anto """' o~ ban

coo CQ~~~Grcia~s coaGI ccm_o Club,l ~(: Paús, !o.uern detv~euladca d<l a~rd<>o pa;ra· 

ldoa cc11 o rundo Jl<lnet..t:1o In~ermteicu.t. ·~ ,.t~rorçoc 1)0 ex-Mitli&tul:_ !'!ra .. ~c 

c:edoru v-UI::u sempra com a me~ ~esp~l~"' •volto ao FII! • fucl.v~= ~ ela o 

p.-~~lua". 1\ p•.-~Htt~cia t~au";lra, r.o entanto, aea~ou por nr~~• o c;.u.- ax• 

":Cc:•damente, <!1:. c.oda p.~io, ···~-~~ uta_p.o ~•p:-esentavll u:= eo!c:çci da cc~.

p:-nr.sla co~ ~roa v;.sA~ urr pc:~co dite:ente de cada :eu.ado. Ccl< 01 E&ta~o~ ~n~~oa, 

p~r exemplo, era mu!t<> i~p::>rtante ilue; ap~5 o·primei~o "'andaio do PreHder.t.e llt• 

aqa;; - <;tle co::11•çuiu, atravds da• "'aM.• d .. jure~ altAs, prov~ca; :1~1 ~_Hi:ul_~•~• 

prorunoa noa !*isas -dévaoarea -- q11<> 1t11 .~~do "-!!;,duo pa~m~Uua aar o\S na~0.1 
d•vaoons urna compenu~o o, ""ia do que isso, um tr•t;tment.; jllltO qu• ~o~:L!i

cuae A rela.ç:la ""-tU ri=' e i>Qtltu. (, .• ) ll au110, f"'il por paU, coma~•"' 

uvrau, oo paues da <livU.Io .~tntra ri~• e pellr .. "' ao JO.Un&>, encant.rir Wlkll 

solu~o para." crise .t.ntuM.c.iOllal ~l•~a:nenu dJ.~erenta <11 qua navia u~o c:o~ 

1CC4da atf ;tquala .inst4nh•. 

outra cor.~ o Clulle de paris, a!lltla• tntalldo ~· to& a d1Vi~a ~e cu~to a lOnio 

p~azo da 1ga5 a 1996..--11 priJntJ.ra, CO/!I c~ tlenco• p~~vaooa, acon_toc'!u lei<> ~ ~a

n•iro de 1gas, a to1 c:oncJ.Ui"" 1001 qu• o B:"aUl ~rrade1a• aequer ~u,. •il~ldtro" 

de IU4 linha. 11 uçunda, =• o Cl~ de Par~, ~01\0U, .l.n~l'llit.ent ... ante, to~o o 

t•, o Cll!be uperou pc~ __ un avalieçlo da aconom.ia bruUeua, !e.it.a u Mm~llb-.-c 

to6ca o. pauu 11ern!OtC& de Punoo_ recebem ·urna li.!.ullo IIV.o.liadora por ano, q que 

- ocorra, rogula,..nta, tanto co• ~ paLiu ~ava~res quanto eoot os c:radoru. A_ 

avalU.~Io anim pro<lu::Uda r.ao _11Dplica .,. ~cordc ou DU.iotiçlo a prc~ramas <lo Flln· 

o •x·l!iT!iouc "'eneionou deu pontos que !iear .... parA tle "al:>•olUtunte 

clarosH no prccdoo de negccill~lo. Prl.lla.irc. o B~ll.llil l"'saara a nsg-O"Ciar c astc

. ' que da d1Yida e nao apen..o a dlVi~a do ano. Saiun~o. a nova mane.ira ~· t~.uar e 
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(10$ juros trarU problallas Pl'fl· u ~iVi®s ~· curto pr.u;o1 150 OU• OapoU 

o»; auspudo, oo problQ.II.I varitic~ooo Unb~m 11~0 insi~nifl.r:antn. outro mito 

era o da qu• AI ngrao p,o.n rtnl9'e<;i.açl;o feJ.Uo ""' l9'Sl tinham que ••r mal!U~. 

IIII UI·U r1<;1r.t.1 ddltl.~all ~~ OpatU !.t.C• 11 ihOVAÇ()U J.httOd\lZ.\d&l pe~a U.tntf· 

11uita clareza o probl,.,.,. qua aoU ool>ra,a mua, o qual 6 ~· uma crua di 1982 

que, aU ho,a, toi içnora<U~ pato.s creooru, ouxaoa como •• roeu ""'~ gr~noe 

cr:&<e ooa p.Hsu ~a\<adoru, N-11 ~· ?O nacO•~. toou rac-ndo o·., .. ,~ tipo de 

roonitonnoJl.tO contr6rJ.o .l SIWI eccnom.la: •exporta mais • !aç~ pag~lfte:,:~a b. altua 

<U~s uenu~aon de urvu o nu d~ito•. o Brasil tal!lbb 6 u., credo' (10 Clube 

o., coii>G ur.~pra, poU o Bruil nac f um p&io da calot•• 1\o centrar~:. é'"" p&a 

s<tr.t.o qua hOT.f"& 011 ••us eomprc,.inos, ..as nonr:a oantro da onumina~o• prin.e.t.-

oucutiMO o !uturo ou•nvolvimauo, a modun~za~lo, • 59 o pro:~;ou: ~nduotria! 

braaila~ro, que fez da nou.a •=0110111ia a o~t:ava do mundo, va.t. ~·l'. J.a~:~c!c ou 

*" ou::&tudo no"- próXimos ano~. t' in~ <;~• ••~~ e:r. ~o;o~. 

_va::.. 

tornol.l ainda NU U>pructnc!ival, para o Sr. r~~:~aro, l.t.<;Al' o CTliS<:iiinto l:lrni-

lairo eoa a ne<::Uii<l:ac!a <11 raf:l.nanc:l.atlant.o a <:oa o prcbl•N ~ d•ficit .t.ntarno. 

•H:a raalida<la a nagoe.t.aç:~o toda para ter lllll ~•f1.C:1t UJ.l!:o dQnU.t.ca ••nos invn

tiiiGtOa .t.ntarnot, '"'"" .utunu.~c do cr•sc:Lm•nto •· maio Oo que hto, IOI!!Pf"' 

O quac!ro bruuuro ocs lllt:l.llOI qu:atrc :anos, upecU.lloante no quo çcn-

t.enOl.Ocgi<:u a Ulll J.nvnt:I.Joantoa novo.1 o o::rnci•anto de 1~94 a 1985 59 !a.z a

trav•• da eapaeida~a CCiOI&J " inveltilllentoo utr:an<;~airo• fcraa paup<lrràlol at6 

aumo no ano ~· 1966, quan<lo houve UM ntOlll,_ ~o• J.nvutiiorntoo nac:lonah que 

eno<;a1'11a ;o, ça...::a da 20t do P!ll. llnte uo• q~ro, 6 .v1~anto pu:a o a~. Funaro 

que o Bruil ~cntinu:ad. u c!ht.;o.n~.t..an~o c1a ucnolo9ia :ted•rll& o NdUZindo 1ua 

- :lnvact1l!Uinto.s 1 •• .,.lar• a trano!artncia d:a t•cnole<;~ia. 

Be aHno'!l U tora, o desejo de que outro~ Pl'UU soguunm o ~Jlillllo 

1\rçent~n:a a a l'enazuGl:a par:a q'll<t nu~ paHe• fec-Ms•em """'" nego;uç:~et rapJ.

c!arnanu, rutanao o Br:asll como WTI cuo uolBdo, porque, uto um, HpoderJ.~ pe"r

ait.t.r uu n•~oo::ia;lo melhor pa~a o Bruil". 

11 expoSi~o in.lcial ~o ex•llinUtro Dllson run&ro ~~rv1u O::OlRll pgnto ~O 

1>0rt.t.& l'!lta v.l.riu in~a!iaç~ea ~obre a a~v1~a pgr parte <le~ se~Moreo, ...,,.bro5 

ou nlo da C<>r<iufo Esp~o::ial. P~n !~C:1l1Ur a ~e~~ri~!o duta parte oo encontro 

a evtt:ar repeuç~u. 1c!•mtHic:amol cs pr.t.nC'ipa1s te:nas abordados e vamos 

~ucrevf-lOf n~ orem 1!1'9uinte; 

1 • F'.>Mo lloneUrio Internacional (Pernandc ll<mr~que CArdoso, Ronan 

Tito); 

2 - ~~vcnao & divi~a em invaotinlentos (YerMndo l«:nric;~e Cl:doso, 

sav•ro GcJlu); 

3 • tecnoloçia, ~odernizaçao, duenvolvimentc tcanoo cniarelli, !Van 

llonato, Ja1111 Rl.~~ao, Viril.Uo :N.Ivora); 

Leitl' C!!avu); 

5 - c:curcr.to coe os cradoru (lllu.t.z:~o Bezerr;o., car:os Clli.ll"elli, Ivan 

llonato, S1vo:c Golnu e Virgilio T<ivora); 

li, J~roil Hld::.ld, Ronan T~to). 

~tu sdo tern:õS n.io U!iCa;; tc~u ii~ inlpcrt.ante! ÇUntO~• :cvantadu 

•ollre ~ diVjda, '"''" :epl"ountu u:.a gund• »C•~. oenllo a mais ugni~~:.n).va, ~ 

fOi;al.t.Ur OC ret}>OCtiVCI U!l\ll&, 

l • [nnaç HpnetlitJR rn•rruciona' t o çresclmgntp "mnom't;Q - 05 una• 

coral FernAndo hnrique C...r~cso • Ron"n Tito ~oatraran-u o::Otio::os q'!lanto .ti. pro

pall.c!a mu~an~ ~· ~cu.to noa ducurooa do FHI •• favor d:a tesa da que 1. IUI.i~ ~ 

erile utava no erneimanto econdai.C:o. Z.t.aria mu~ando a orto:!Q>U.a oc :ronoo? In· 

~aqaram •nUo par al9'W!' gaoto ou decUllo conçrota que co:op:ovuaa ul muoànç:a. o 

Sr. runaro fez ""' r;lopi<lo """u ~u politJ.ças "<la& v.tl.ria$ !ontu 1nternaeiona:i= c!e 

raC\Ir5o• - co runcc, do uncc 11unca1, oos !lanço• comero::~au, co' J.nvatuooru, 

• atO (10 ":oal-oneÇUtadow Plano Bat•r • cne!ian~o .i concluallo d<t que n&o nbi:a ~· 

2 - Csl"YfttdQ 1t ~w• M '" rõ.'!P!tM - 1\ pri.:1ci!"'l preQc~:pa;lo gua.:1to a 

ut• auunto, ao;praua pe!oa aonadoru rerr.&ndo Konr1quo ~rdooo-• Sev•ro Ooau, 

foi a ponivel couala~lo •ntre converalo a dun:açJ.or,Ui.U~.!Io. Par~ o sr. FUnaro 

:eoao 1. convara.lo O adl!1n1otraoa, III dificuldaOu olo u m~•:u.• com gulqu•r tn

·"••Umento ••~ran~airo. J.l aoonuceu c!e alguns aetoru ~ acon<>IO\.t.l. uram c!UM• 
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"!no- por;qu•- o prlrtC"lpal vai vencer doqlli a 12, 15. 20, JO ll,no•, • ~ 

1

xo d" r;:a..\l<a o p:'inc!pal .ranHonado ""'J.nv•sti>l.n~o cubatit.ui o juro pe.:o div.i~ 

d.ndo, nllo rnulundo port.anto u 9rande o~t•nn~ de c.11xa para o 90Vetl\o 

bnUleJ.rO. J.o p.ouo que o ~uro Paio nc anc tranuorJU.do em invut;.a,ento, 1CtO 

Hm, pua no !luxo da ca.xa <1aquno ano. pornnt.o, todcs os .eot.udo! do unco 

c•ntra~, lt~ ao;on,, rorM. no untido de trocar o juro pago no ano ;>or ir.va~ti-

J- ~rçnolpgla mpdftp!UcJO dCitDYRW'men•p -o q<llldro de poucos in-

vastàentos, pouca tran•t•rfllcla d<t t•cnologia, oe d::.!J.<:uUaoes para importar e 

de incerttzu pinUdc pele Sr. ·runllro no nu depoiroanto, ):ev'ou o- ·ser.adcr IVOn 

<la, uuria :orrondo c ra<:o O• u torn" otoole~a ~tu co.~c ou~ c:orrer.~o n<:> 

cu c lU''óltntin~H. o Stno'dcr JamU H'add&d, por sua vu, argumentou que u~ll rena9o• 

ciacl<:> qua -=~ido aFnn da •rclllger.~ da ~!Vidl' •cabcb i!õp<i~i?.-dc o donn~clvi

mento ~ador.&~. O Senador 'liro;ilio '!'avcra quis oat.r có~o·ac:O.'IIpaiinu o duer.vcl-

SegUndo c - e~-M~nhtro, na; na9o~Uç0ea nao ae !ali em J.n!oratuca. 

Vida ara feita c:clller~ial,l:ttnta, a11 ~.l.acu.ul!let ontre tmpruu no.cicM.U, Uglllllas 

delU astU . .aJ.~, • os b<lncQ.I. Depoia ~· 1932 ,_ rclagn panou ,_ aer hiU ocb 

con~i~.!oJllt.lid&de.o... :Elu •. ..XisUIQ no l"Kl, no nano B.lker, IIÕ'C::llllla de l?aru. e 

<tlu aumanta11 cad& vez 11\UJ no Banco Mundial• Pertauc a in!or""t.J.ca • todoa o. 

outroa ponto~ ~lo pat"te de prce10uo, n:lio <!iretc, ~~a• inc!J.nto, <lao 

contradi,.IO c0111 c próprio f8t"Vic<> da d!vi<la• Este, por na" vu;, exJ.Qo um ajust• 

no unudo <~• c p.ais •6 ~nar, :llopcrtando o unoa pc>u1va1. Ãi oou llN con-

• crua c1a diVida, ;>o.ia nlc ló itr• 11\lita J.nG1-.nac;lo a .fru•tr•c•o 0:0110 u ru·

po•t.as al<:al\c;adaa na oac:unao n.,. allnij>U a•Ua!azn. <:0110 :roi que criaga11ca a 

du e su:o cu IU)'erf<ttura~entc cor~ent" existem, respondeu c sr. !'Un.trc, c o 

c~= buaca umpra rour lim controle ri<;ido soou ino . .sau efeHO sobre a div;,-

o Sanador Jull Ha~~a~ len<t:~ou c !ate de que 01 negc:;.a~cu ~e uprfs• 

ti.Jlcs toram a~llu~as .!.s vezu por funcionário~ ~o ~overn<:> ~o segundo e atf 

mesmo dO ter~airo ucalôu. Par.a o SenlicQr o t:<ecut.J.v<:> ~:>rao~leiro teria, Oude o 

Gc:-e:nc Mediei. •uurl'lldo !une~$ próprJ.•u e indele;.tvou de con9resoo llac:cnal' 

no qu• di~ reopo!to • ccntrauclo c .. e~pr~stimos externos. Cil.e'plifC:éla <10 aJ.Vico 

hmitou-se a ob..-ervar que •o l.~portante sctn a div;:ca sAo <:>s juro~-.•• " 

Q Sanador Leite CI\OVU le~~ntou outro upecto de t<rrna, reterindo-n ao 

exorbita:lU dos juros encaixar-se-a neste principio. HcUVQ den~ne~a ~<:> BraHl, 

)(~ verc!.O.de n.:nc~ ~c>~~ve per ;:>arte de nenhu~ ~overllc den~nc•• c!iciH de 

<:OlltUt.Oiõ .,. !'~ncac :to alta dos juros_. li- razll:<:>- <iii~o. SD9ó:ndo c ,s,:. 'r~oaro.; f 

que a nu~·~a;:Jio dos jUros ocorr~ eor fun;ao ~o mercado e n.lo -õ,. fun~Q dÕ- :ifÕl- · 

~u •~• ·~" ::;:uus os rec\ino5 <:>~ de que !orças -~~~)>~nr .. o ll~ãúl- -~o casQ·- de 

end~recim~~·e por !'llru ~o; banqueiroS e de rni.u:e~so nà l"OH;dci~çl<!. !i:C cuo 

de J.n;ucnsc, ~n~~;Qu c Sã~;.-~C! Viro;lnioTi~-Cri, ~uai--.~r!a a cp~a.o ~c srasil? A 

::!:-. f'l:nno ft!Utou ossa opçllo: •:no 5e:-~4 "" •~io:1d10". E 

acre~:cantou• "h solu~<:> ~ut enxo:-9aml).!; n~<:> pana per crr.4 ""dAr.;~ M -ecencrr.~~ il!

te:-r,a; pau5 ~r uw ne:;o ... :!z.oçlo d~s Me<JCC.i~ç6u. S<> !<:>:1005 rr ... l $Uce~dc~. su

ponha:oos qu ca llonque!roo nao ~uer:-am ccnvano::- lll;is cem o !!ruo - necte caso, 

!icllnu auspen~o• c~ jUrol, tiS$ s ou 15 bilTtOu, roaia do que uh..tmo.s pudin~Q 

par., ncnoal:I.U.rM. 

O senMcr soverc GcllU ouviu na axposi~o in.i.c.tal do ex-Mini~trc rc!e

renc!u a unais o:e compreendo c oimpatia por p4rto dos banqu•rroo. f:l• cna:oou 

a au~c para o fllt<:> o• uns me•rnca banqueJ.r<:>.! reagiram oxu1t.ailtu eo11 ., queda 

elO 9r. FUnare. Pcrtanto, nte nlo !'llr<>eia ter .. l:.ado .,. lintcni01 cPlll os banqli.,;r

ros, ou antl<:> os banqu.,;iro~ o:evJ.a11 ter uma viol<:> difeunt.a o:a c.omprunslc e s:lm-

pat!~ rttar.!CU. l'll t.ool,C euo, sar.t.a precavJ.d~ upeur c endurocJ.m~n~c. 0 

c:ontront<:>. Sande aul.JD, q~~~;i• •• Unna~ 111<tst.ru para uma pouuca econOlll.ic• ca

J'IIlt dli iariont.t.r ao Pau a S\!a •ol>revivlnc:.i•? 
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O sr_. 'tunaro voltou li ~nsiltir em que c Bruil, eOl!l li !lOntórL~, ntav~ 

&U&p<ln~en~o o ptoga,.ento ~e 119~ ~ • 6 1>.1.11'.~•• po~ '!!!lO< 11 acreoee<~tou, 

•o BrOi! o .. eja norullur na poli~o junte ao ,.erco.d<:> n.nanc:uro 

J.ntarn~cicnal. ll•o exuun'dc entndJ.JOar.to, 041 !. ou 5 llilh.Ou U<:> \ll'll ~nvesti,.ent~ 

caro ~ 01 unb<:>rn Nnqueiros entiOJ\<Ieram 11U1tc l>e,.. Nlc III. portanto u~~a n.cu~ 

sJ.~da inpe:io .... d• !OCdi!icar a econcrtU brasileira ..... a;ilo u~ n.ceollda<le 1m~ 

U lln~.u de cr<!dito de cuno prazo fonn uc~d~s e~os Banco; bnn:o.t.ro•- lls 

p~p~ics b.lnc~s tuin constat~~c que nlo ~avia nntido trn fner pnulo contra 

superavit ta Unl\a !.nurbancltrJ.~. Hlt. os ~rojet<)l J a 4 que ntlo nlinaooc 

que <leverilr.'. sar Jllll.r.Udcs. ll,nirn, n~c 1\b porqUe denut:ar Ulll& Mt:lo que nos illti• 

Para o Sena~or ~!lli:::l~ Bnura, no en~~nto, o en:rentamen~o eo,. c su-

~.. anterloru r.lo urin_ c.l!»llzn ~· resolver a crhe. o anfrentamento, no seu 

•nt10ndtr\. tltiQ.i& um l'aior _•n~li.r•c.t.,.er.tc por Pllrte d~ Braul. o que de~ria_ &er 

fe'ito UNvh ae u~,a diaeunl.o NU o~~,prc~und~de e eri~o de uma b.lu oocioll.l <!e 

ce~o su~nr.a~o_ da ut~~~igJ.a tlN.Hl•~r~, na f!.lcsona de sua prcpo~:a, ~ma i~'•• 

~ao de igoal~a~e r.aa de ~ que i~pHca na solidf.l"~~da~e· en=--:-e os pau.,, 

lhoru cond1~1, dentre "- !dói& da ~u:~ança da ordRm eeonOI>\!c&, de «u• n'o ;e 

trat..a aptnu .:a nla"'o PJIU--pa.ie UI ~e \llO. enrcque JUU a.-plc• paHu ricoe} 

O senador Jamil lladO.d, !&lance •=• mono auun~g, colcco\1 a q11ntic 

do tono& U.io 'uc.inta: •v, Elt&. dUu q11e o que exJ.•t• na re&li&de, oene mo· 

pend•nte para n•gccJ-a"'o <I& divida, Pusoalunte, , tenno ,.. vi.llc 4iter.nte. 

(.--) Eu acho quo po.ra 10 coml>tlter Ul!l canel ela credor .. ,_ h.t. d~ slo ter u11 cartol 

da <I&VedOl:U, ~•o ccntrltrio a b&lan.,a dueqail!bra vlole.nt.,.enu ccntr'l .. tu~. 

"D<iau cutamont~ uO\ ponto n:ator q1:e une to~o• co ~evcdctu, lUJI n.lo a 

ouspenslo de juro;. ~ nspendo rc1 uma med;da "" Bruil para prctejer ouu 

_!~nrvu. ( .• -) Jloo r&\ll'l.ules d~_ C.Oru.çena ~Xisti.l. un J>Osi~~o rnuito c lua º" qu• 

o~ _PII1Us davadcreo davt~ Ae: dUCUtidoo caoc a cMo ))Cio =ll&• eccnOltlias -1.tc 

<li!Qnntao. llls:Un == Ms, llrui!, lllc &~1\ltiai\OS q4o 01 pa~ns cr•eoru nos 

cotoc:oau nu,. luçar c:o"'u"' ec110o pau de"edor, n6>1 tllnlb~ll r.~o duejlt.va:~~c~ que c 

inva:ao (todos C$ cred~res num lugar ccrturn: fcua vuda.deJ.ro. ( ••• )E~ pooi;lo 

t&nl)(!,. .,. rel~;ao ac Flll e a~ 0\ltru inatltú;!lu, os 9CVerno1 , foi <~• nzer oo 

Dr&oU ~"' eaoc A paru,_ dite.-ente, que Unba _cond1ç~= diterunt .. d<lo dos o~t~C$ 

p&isn e por Uso mesmo r..lc pr~uava dO~ acordes 'sund-t>Y' nu do :nonltorne!t'

to do Fl.indc MonHit.rio Internacional~. 

lU - Vll\GEM 0A ÇOMlSSM ~OS ESTAOCS UM IDOS 

Entre o o dia= 2S de ju_r~'lo e 2 da julhO de l~S1, os ser..._dor .. e&tlOI 

ChlarelH (Presider.te), Vir<;ilio :J:Avora (Vice~PrcHdente) e re:nandc !lennque 

o.. objat1vos du dhcuu~es <:om 'lS autorid&dea financ~~rao, uprel<tn-

u~t .. ~O$ ~do,o •cad6ml.C~$ e ban<tu•i~ot fora"' esUl:>Uecidol dO'jX:J.Q d• um 

"l:>:lef~~H no It~:aty, outro no Hini•tério ela raund.l. e, tinUmente, outro :>a 

Em ai:lten c prcp6Uto da miullo era: 

l - transmitir >U<;u~as in!on<aç~e• o:obn o "Plano Bnue~H - ..apeci&l• 

mente os es1crçoo para conter o M!ic~t p~blico e a ln~la;lo - a mcetrar qua n.s-

2 - colocar ent<ue no ..-po1<:> politico- a- p0$1C"So ne;ro>ciadora do ;r0'1'11rno 

trer.ie é queaUc d.l. divida cOm oõii cCn<ll.ciOi-.JllltÕis: 

a) a continll~:lade do crescimento eeonOrnico do llruil - .!. bau de s_ a 6' 

in~ti~Uiçllc, viu e01<1 aa.tuf;,çlo 01 Hrrau - por Qt"a HcJoah apenAS - de mu:lan~a 

"" poUt.t.c• uad1c1cnai que ele s·•st~~uva p .. ra es r>aun ~evedoru. ou .. ja, 

li~lca ~us~ent.a~a dO' ~nsc1me:>tc ecc:>e~ico, po:tanto nao recessiva. Nest~s t~r-

"ti,.OI adicionau e pan. a troca de optn16es ti!cnicM, prova<•el!!lente Me r.ave~'" 
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4.- tr:ansmit~r :aoo tnterlo~utorao •on:a p~ooc~Pll;lo cem o agravamento 

'aa Utu.;J.o oc;J.&l no :ar:a~U a nouo <:OIIIprOmruo poHtto;o com a r<>Venlo .:a te~-

~lnci.a de :aqravJl!ltnto da pobrau. t do dtnrnpn<;o qu~ q~~lquer.politj,o;a ucusiva 

tnr1<11 

5 - 1><1"'r cs pr~no:ip:ail pcntco q~e ~ nov.a conoútui.ç:~c prov .. velmt~te 

&C:Olh&r~ ; mostra: a soliau ao proO:NSO aa tr:anu~~c pua & <luoo;r~cio., que, 

otrat:antc, .n~~ f~>::UUa~c cu dll!.culu.ac «n~otme ma.ior o>: mllllcr latitude q~o 

Õ qcve~nc alcan9<''\ise na nt<;cciaç&o da ~iVi<11., poseo que- a cor.t;nuidade _ de& ir.:-

que nner.tavam o ~ovarno· e que ta:t.!.ilr.l cpoH~lo, duor.s:--rar.do .,.51!:-. que no ÇU<! 
. I 

teça, 4 diVida exurna navu UJI utor"" di todos cc ~rtidco para cneo11r-1e a ao-

luç_e&• pooitival ~n o BruJ.l, 

tir ~~ IIUtori.d:ac:l•l ao E>:ecuUvo • dO L-oiaLauvc o aa .. jo do BrUll ur :aten~ido 

~ao nort•-:aurJ.c:ano, ~n. que ••:I• poU1Vel 9er:ar, cc• "* .,q>ortaçOu, 01 nu

:1101 !inllru:eiroo caP"::!n d• par11J.t'ir o ~guon"to da <llNJ.d.aJ 

b) •ot:al;l:Lllda~• • pra""* justo• ?~~ra ao •xporUIXI•• da produto<~ 

b.lli~·co, ao !orP. .i. bpedir a ~aeur;.or:aç.to ~· t•r•cs ~~ troca·~ 

c) flu:il>ilid&Ot no1 cr6<l.J.tCI COOIUcLI.u para qu• 01 bancos crurn op

{XIeo nova• para o pe;q1111tnto Ooo juros a de p-.inci~lJ 

<!) flpoio nort.-&"'ericano ~~ il!ltitui~Ou mulUl&ter~;io d• cr6d~to (tipo 

!-&n<:e> Hund.l.:al) P"ra qu• elas pcu11• cw<pru hncoao de t011an~o e;o dnanvclv.~.:."-

~o •co!IOmicq ~os Pllioao JOtncs <~•unwlvi~CJ, um qua atr:av6s d•lu •• :1.11\pc>nMII 

novn condicion:al.i<!ades. 

CQ• ut• propóoitc • lt&nuvor.o.os •ncontroa """' 01 s~rr..-ntoo :1~ 

•encicnac:lo~. AI ;::o.~v•r•u eo11 ao <!J.ven&l poraon:ali<ladu nrao rolata~u a u-

9Uir n. q~~~~otrc tOpicos• ccnvanu c~• raprount..antao a:a c.coumi<Uod~ ael.<lê~ic:a, 

c~ Parlalltntllru. """' autoUO:ad•s !iJlanceiru e, tin&lrP.tnte, eoo. cs b&nquetro=. 

O i-'al.ato que n !&r;t. i.ar;t. unuhco ui, upora11os, !luUciant.,.ent• elucidu~vc 

cont.açUdcs. r 

Jltstu e~cont:os vu;t.v&fl\01 trannitir ,' opin11o pUbHca r.or.,.o-~rnorieanll 

"" itGI reteridol aeir.l& o captar u vari:aç:ôas de :apreei~;.\l.o tcl>ro- a 'queulo da 

<:~vl,.. e event~U aoluç:O.o .alterMdVI.I. 11 miulo _t_e_v<t a oportuni~~~o ~e 

enecntr~F-'U com acaa•rniccs e_jorn:al~ltll em quatro oc.uJ.eu: .~o Wilson C~ntor, 

num ali!ICÇO ,no d:L-a' 29 <!~ :tunnc do 1~a7, um .al•cç:o n~ DlTII:lUM<lll no dla 30 de ju

nho, um· ano:ontrb A urdo deate :our::o ~iii e r.o :-11!<1 da :.anMi. n<> ata oeçui!'tl, l~ 

~· julbO. 

Oentre o• aca<!ellicoo, c~v~u.ornc~ nota~~nte c o.-. o prof. Rol>t. < Sole-

Willi.omscn, <:.c lr.S:it,to pa:-a Economia l(.t~rnaO:iOnlll. 

au de invuuun~o. PcMarcu ~ue ,., .. au &lt.,~nat1vu uria o p~oue9uirn•nto de:' 

e~~i~Hamonto, pr~eesso çue o Brasil tll-l:l oon~i;~u de su;>ortar, ter.eo ein. v~su O 

ao rner::ado de cap;tau M ~r.vut>d~r nstrançuro. Obse:ovc~ que r.o~ ~ltimos aoos 

os EIIP. Um atr.r..teo oran~•• volu:.n ~o ~nve~tilllento, ~r11 :fihan~i.r.t o uu déticu 

courci:al. cc:. 11 r•~u;lo ao d4!i<:~t co .. oreJ.al, ser111 po.uve-l esper.r.r quo uu 

c:o, na \l.ltila& rregoc;J.a?"o, ~ntro<lu~iu ueanurr.os nove• :p.ara eq~Ucicnar o probla:a.s. 

<1ll d1v1aa. A ~rqent.ina, ll>lio reear.t•menu, hz o usmo. A gue$tlo a9cril. uu .,. 

satl•r '" o Sruil procu~ad 1gu:almanu allri:: caminnos novos para a 1ol~lo ~o 

problelllll. 

Para Rudlser Tl<ttnl?!!§r=b , Profuaor do MI~, o prcnaq~i:•ento ao 1ervJ.çc 

<l& d.iVi~:a per ~rto aco P«i.t•• <levo~orn • pouec vUvel, pai• o pli';ner.~o ~01 

creOoru reprount~ tuo~ par<::ela elevadlt do or"arnento p(lbUeo. Por iSto, c ctiato 

ao urvJ.çc da divi.d~ 6 •uitc_ &lto e 111pH<::a ou ""' in!la;lo cu tm corte <!o invu-

tilllento pro.~utivo. " oUt'to prazo, a ndu~lo noo ~n~••tlmanto5 comprout• a pars

pecuva ao cruci,..nto. e c que po<!er.t açontee•r no Branl-, r.o corrente ano 1 nc 

prOximc, ~c"'o resulta~o das transtartncia• •tatua~u aos cnOorn nos Utimc~ 
. - ·-

ano•- A inici<IU.v.a ao ~lt_;r.t:anl< •111 elevar sue;o raoe:'Va• 4 uma, n•pcsta a"-q•:ad:a, 

pou Ugnit:ica rvtirar a c!iVid:a velll:a Oo can.,.ro <!ao atenÇ{!<Ia e atrir u~~o ~r:a 

a <lef~i;lo Qo mee;sni.tmos novo;s de tinan<=:l.al!(ento. A solUçlc ® prot:la:M. a~ div;.

--~•. ent.rotllnto... nac •• daril. por .acordo, 11141 em doeorrineia ~· inl.C:i:ltivas unua-

ter&i:/1 doo QOV<Odcrso. lJOI oncamilt.,nonto unilat•r:al pode-til' cc~portar oe uguin

tu uean1=~> •alCit bo.~dB" para pernitir a ~ot1ra<11. do proceuo nagocia®r " 

t:Mcos .,.quenca e rogiOrwus, qua s® c upec:tc pollticc s.!.o o5 JLa.U importanU~. 

poio ~es!rutam da oranc!e pocler d• preuao sobre o Con9re~~o; ciiPitalizzo;lo uni

lateral <20~ ;luros, mod1&nu a omiulo aa \III eerU~iC:IIdo rellltivP a, por .eir.nptc, 

40~ .~"'.juro; <lll,vl.<los no ano. Sequnao Dcrn~u;eh u t~nnulu nogQcl~&s ®divida. 

tê!n repr•senuc:~o 11panao U!Jt Pllliauvo tliiiOpor.!.Uo, /1._ cor.vordo <!e diVida em uvn• 

tUnento nlo • 5ol..ida adoquaQa POU )>!'evoca !Crt• i"'paotc moneUrio que •• reflete 

R aun~nto da i.~naç.lc. 

I 

por UOI tempo longo~ ;usper.sac ~c pagamer.to <los juros. D~poil d~ d:ilcortor ~~:>a 

01 diteunte• momento• a c!:-c>:n~t.!.nc!.at ~' r.e9cc1a,;:&o · da ~1Hda da !ICliYla, 

S&c~• asur.al,ou que oo p.Usu deve~creo ~& América Latina en!u~•~~ ~cje um <!1· 

~err.a ))l.;ico el\tre a ortc~Oiti.-\ e o hctcroao><.i~ taoto eJO rerrnos ~" POlitica <tcon~· 

mica interna qu~nto ~e neçoc:~~;ao de ~·Jas ~lvi~as. ;, receita or:cdo><a 1ova a u110a 

·· ·cc..preuao do or;amento p~!:>llco, ae r.cdo & gor.or· ciO recursos p.<or~ o pa-'11-.&nto da 

divie:a • trflz. como conoequ!!neia u...., redu~ac de craoc~mon~o. o 110~olo· ~e\erod<»<o 
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taxn ,..,u uevadu d<1 <;;rue~m~nt<:>, MI dlH~ul<;a. <:> Hrv~ço óo. dtVl:da.. 11 5olu• 

ç•o, o~unoo Gaor.,, UUtia nu""" C0111l>l.na~o ad.,.uad• dO$ do>• moCOdo .. , qua ava. 

v•~n ~eeor~ent., dA d~v;oa, devu redu~i:r unilneralmente os·uus ~quentof~ 

Por outro la.oo, u>~ a ao.,~lo oe urn~ rl?'>rooa I'Olltica ns~u. nllo terl!o cond!· 

quar.to prelil<l.lo para. uroceuo n~~oera:dor. l:ntretanto, sa o BraHl vier 11 se-

~e u~a ool~çJo inovadora pan a, diVl.<)."1., que leve ell <::on•tdu~ç!o o va:c;n;- 0011 

<::t"4"dit.o.l "" mercado U<:11n<U.uo. Uma mudan;:a. na. pcoiçlo brnileUa eoloc:a.r;.a ..,., 

qu, .. uo nt.• proçreuoo, 

rua ~~trgtten ytll!ap GJ1Dt !ri!Jp l'1lljnnapp, do InstitUtO pa,r• a,&-

"" 0090C:UÇlo cc• • C:O<auni~da rinan::&ira.. segundo clina, bOI. parte ~"" an.JlU~ 

4~ aot"edita q~& 10 •~•PtnJlo ~01 pa,gn&ntco por parto do Brn~l decorro 11u 1 ~• 

dua~u.otn ihtornoJ ~o q~& ~o tatoru &liUrno•. nu a iiiJ>Ortlnc:ia ~o t'lano Brn~ 

&or, qu& &e pr~• a c:orri9ir tais dua.justu •• 011 •l~uns ntoua, tau c 01110 o 

OHleit P~Uc:o o o uca.ni&!llo o• c:orn~lo dos sal.trl,o.-, • cora jOIO 0 roi 1:\estl!<:> 

aH111 do qu& n upcr•n. Jl. accnOIIIi& br<r&Uaira t...: condi;5o1 6o supcur u dl.ti~ 

CUldaOeo a~uua • oor.Unu.J.r a 9•rar os e><cedontu co11orcia.u para o pag,am&Mo d.l 

~1Vl.da. Puta a quutlo o .. c= fi,..nciar" aa n•c•uid&dn dO bJ;.J.anco de pa.g...,en~ 

to• no ccrn~h • no PI'OlCii!IO .no. 01 llonnnt&s !l&neicnae!c& polo aov•rno, uu 7 -

9 t>UnOu num p•r!odb ~. lS 11••n• poderiu nr Ol:lti~OI lllc!ianto a &coclo de Ulll 

fl:~~•nu appr01.c:trfl. 1/~llian&on, por &lloll vu, oba4rvou que a, C011UnuJ.da.cia da uu pc-

lU.Ica. econOI!ti= con&i~ter.u ' nq\U.Uto fun"""'ontu p.o.ra. o ilxHc do Plano Dres-

ur, qu• ::cn•iden oa.usrat6rio, 11m nla<aona,.an~o nu anroito ,.,.-0 l1'l aju

daria a ncrma.H:a.r n r.laÇ(lU coa 01 banc:cl • "<::Oll\ o reuante da comunid&~• 

ur .. nceira, O a.tutame~to tci u11 •rro, mu hoje h.!. bc.u condii'O.'. ~n \liiMl ru' 

PtOl<;i.maçllo, .c:cn<::luiu, 

E:Neo!ITFIOS CO]o( P1.RLAMOI'I'IUlES 

,u. peuodc de qua.u rec:euo P"tln,ntar <l:tVido ~o reru~o de 4 d• jul~o~ "Foi 

?OSilVOl ap&nn \III\ eno;ontrc ~cm .<l. ~eputadc \lalter Faur.troy, oo distrito ~~ eo~ 

~lo Obnar.re, tOlr.nea co~hec:i .. nto <ll.t inic:iattvu ex:.•nn••• no 'COI!~ 

grano ~c• tou~o• Un ~·•$ oot>re a qUutlo <la d.lvi~~. <::omo .. ~ianu •• •Y.PO•· =~ 

EliCO!mlO.S COM Jl.II'IORIDI\Df:S 

tnh~nac:ionllis o grande, <:OI!Hdt:<tnd:>-u qu~ a rnho.lo ut~ve apenao _quu_;o di&l 

nos tstado$ Yn:idoo. o t9m rnnco du c:onveroa.~ G 111e•M oul aur~~llo (GC'" o 

secretArio do \"ucn>ro, ""'"' c pr"J.cente do FtO "'· cem o Oiretcr-Geren~e do Flti ·~ 

entrovioU~ du~~ra:o mau de u~.~ ~o~~) oac ün"u da •ten~lo. q~e a quenao di. di
vtda. ::>ruilQiN. dup~. U "'u~Oial!Oente. É de ~otat t&,.l>ém qu• &$ ~detidos utc-

Ren~.J.r•&e·! ~.ats a:op::am~na a~ c;oo:wenaG com cs Srs. VOl<::ler, 

pna.l~•nte oo reaH.o.l ~OS~<v~ B""rd, e Jam&s aaic.e~. "'""ret.l.rlo ~ Tuoat"o ·dos 

_Esta~o& Unidos, pe!o slgnificallo q~e elas t!01' ~ra 11 ccmpr-een~lo da ;>erspecuva 

ncrte·aJ!el:"iC!Ina na c;uest!c <la divi~a. Far-se-A'ta~~""' re~\.'11'.0 ~o en:on~~o c:c01 

o sr. John llhite'•"di ~eer'etll.ric-a<.t!lrno do oe;:ar:a~ento (.Q ena~:. e oa ~vro:r• 

oa ~anti~fl <:C!I o sr. 11_ienel carn<\">so~~, que t o n~vo d1:-et:=--~"'""~" do FII':. 

cat>e, or.uetanto, referi:- que • mU•~c ~ar.uve <;ontactc• ecm o pl"&si• 

~er.u do !'laneo ~.>r.~ial, Sr. sar::>er C:r.ablb co~ o ~Uetcr-exeeut~vo e c:c01 o ?re

siOe::~e de B4n:o ;n~en:ocri<::ano ~,. Oe~e .. ·•.,l.vi~~::;o, s:-s. ~uis ~~artosa,. M~o:!l.o 

Or-tiz Mtnll, Dei como o e!ObaiJ<I,dor .u~n. ~oar••, uot"•Uric-ll'entl d.a_OE11, exponde 

a tOdcJ a, posi~lo brltUletra. 

O pnuoente de llaneo I!Undi.a.l, sr. oonabl•, inna.do pelo~ St!1f10or .. 

brqJ.l•irol 1 to1ponder aQbre U.."lol eventUJ;.l Bubltituiçllc do l?'HI pato Da.'\C:C !Wn

c!l,al no papel do 119Gncu eanal:lzadoraooc!o ucuno' para co !;)lluu_co,;. Oiti~Oa.

c!os fillan<::Ol.ra•, anuiu <=0111 a dt.orn&tiva. Mas n&o <oeiXOu d• poMora.r s<ó:re .a n· 
. . 

na<lor rarnanao Henriquo e.t.rcooo cburvou que o Plano de ccnsistên<::ia. .. :t:~ero

,.eondmi"" d...,•rA ur ap~&untado br•v010ento a.o ccnqrano • c:ont&rA. <:<:>11 o apoio 

de relaeiotla"'antc ecm o l?'HI qu& ~eja C:CIDP'Itivol eo111 o 111per~nvo do ca1cimento. 

O Braail c!euja •~pano:l.r c' nu coaê«:io; au,.entar c•. aeus llldo.~~ CQIQereiaU par• 

ter c:ondiçi5n do P.M&r ~ aua <!~vida, u.s para t.J;.nto <i prec:uo remove~ o proU· 

C~Cnia"'O nOS p&UU indUitrUUUdC!<, 

01U. • nl.o {I v;.~vo: no c:ontcxto de inUaçlo '""' ac:~hraçlo; 

. -
tadi>• Unidos têm ~ide U;p l"(lr;;~oo Tlla.a im:;>crtMte do que a ~~:rop~ e o .;rapa~. o 

qra~d• diiicit comercial. ~ort~-aM~l~anc q•rcu pnn!lu p":"oo~~J.onut.r.o a a p<e-
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c) as ncurocs para Hnancur r cusclMntc ~a.c Ulll pcnto crucial. 11 

tste rnpe!.to deva naver pre~upl~a.o eca a conti~Ulda~e • .com a orto~·x...ta, d~ 

10odo que 0 -pliU posu -~•torna~ AO ~.arca~o dt emprjatJ.~os volu~~&t-~o•. "~~~o;, 

Nncos. os l>oncoa, por sua -v.z, n.lo u,. condJ.çOu da ca~çel..-r ~!vrdn -.,-u--.rrapen

sar o ?ll9amento aa jures, n.Aól~u que poó•rLo.m ter r<>percuu!lu na,.auvu 

d) a partir de &UA experrtncia o;a lidar c:-om o FMI, por ui• de c~ncQ. 

mento por projeto• n.lo ~ ma~s $Ut1cur.tt e d p~eciob recorreco::a_"'i1~ r.r.rt:~- A 

upr4lõtiJtOs or~ent.a.dOs a politica., qU~ ujn incluií'Je ae desert~":lo!"'o ~â"pil!o. 

aiéas $ObretuM de ~atureza uto:-ial e· rec;uerm, poi" connguintt', UTII ))01!'. enten~ 

' cUAanto entn Q pai5 • a innituiclo, 5obra u <liroc(lu "õerau <la :POUt.iea 

allim facilitar a lldeClo <la 111edidal que da outra torna uril:ri liliis dit~.t.c. uaa 

dlls. ;tea., que ~dar.iuo CCOtpotUr ""' "PoHey Orienta<:! Loa!l" uue a da cc,.6rcio, 

poia ~•ru <lo inureue de Br&oil intro~uzu ma<lidal da car;kt.er ~nl.t.zanta 

o run<lo. 

l!ldaiadc sobu a natureza <lo antu<l.iJuonto vl.IUIIli:UO<lo:> CMI o Fundo (se o 

sillplu endouo <la ua progra..a bruila.t.ro:> ou u a c:oncJ.ullo da u• acc.rao 

tora.al), o Sr. Volcl<er poncl•r= que •~btn dihrantlf 10c&.lidadu .:a ontancu~ 

mento e alu<ll.u, ço"o eXGIIJ'lO, ao cuo <:111 Col&ibia, u que o Fun<lo <lau an«>ssc a 

u!S pro:.o;r~,... pr~parado:> pelo Governo cóloriibJ.ano ou quo 11. eclOI!IbJ.a unna •.:.licita• 

<lO dOUIIllolso <lO" rac:unos aprova<:104, IIAa a ColOI!Il>U uc tinba pag..,.ntOI atra· 

U<los aos Sanco:.s a na.o <lavia ao FMI. Palo que •• ccnnaca <:10 pro:.o;n,.. bru.t.t"ain>, 

nJo M nada que o l'UMO nJo:. po=u. aprovar. O ente!l<liln<lnto pcJla •er fOtliU ou 

in!on<U. o pr~prio GoVerno brasileiro po<:~or4 chagar 4 conclUd<> da que uu no 

nu pr6pric i:1urun ter um acordo formal. O Bruu Ur4 naceui<:rade de racur· 

'""' utarno• PIOra fin.one.t.ar c nu eraocimento. IIC nomanto ""' que cba<;ar a um •n-

un<:~im•nto com o Clube ~• Pari• vcltar;t '"' ~ontmr com 01 ret"\lno& <lu ll'õfnc.i,as 

oficial= de cr"~ltc. Mae <I <litiC.il..ehG9ar &. •te anteruuaentc um .aclglll!O en~ouo 

oro FMI • ;E nds esta:oot prontca a a~~dar p,or.a chegar a aata antu<lJ.mento, lllbl1• 

n)IOil sr. Volcltar. 

ru, pan assl.nal.at- a iii'POrUncia que tlils esro"fços =<::nte"' com o apoio ~os par· 

cairos ~o gr.ac&il, =~ vutao ,_ reto~li<U ~o cresc:!.....,nto. O Sr. Vol<:k~r ~c"usean• 

em rela~ao aco ~enis cr~~orea nc c:J;u~c <:a !'ar!~. 11., ~uest.to oe u:t ~ntru:~.l.ller.to 

cem os crea~ru coloco~-u d<> n::.vo recenUJO«nte. A SOluçao eneon~raoa tci a de 

a<li.U' o~ prazoo pa;-a evitar u01a co.,.!rO!Itaç~o ~~,.o !lth!l. As,;inalandc-oe a l'"f"O· 

p6s!.to que a "'M~!TJ.l~aOQ da earu O::u Tri::h;t hav.w. st!SCltaoo ap~eend.o no Brasil 

bala::idu no heor.:o:. r~ J~r.~irc r.ao n.ov1a.m uao at~n<l~~'"•;. ]I lu~ ~uta sHuaçiO, 

o~ cr&Oote$ =~~ccr&ru ""' prorr::qar, •t<! 15 <la setc~cro. cs prno• relativos .l 

la;ao ~o p:-ln::i.pal a •tencet no se'j~ndc snestr~. "11- C8Yt.l- d <leliter~damente vaia, 

na ~~<lida a~ <;u~ n.!~ exH!e ~~e p.>ra o "reescalonamento (a-t:or<lo coO! o MI:) nem .c 

Reopo~~~~~~c "- u~~ i~dag~;:-~o do Sena~ ,r F~rnan<lc Hen~ lque caroooo, ~éb::e 

c CQn:prcOtisiO do! Úed?~U e01 ja~el~o "no toc~nte a- t"e&ber-tur~ das a90nc.' s on~ 

c~âi1 de c:-<i<lHc, St. 'lolcke:- FOr.derou c;_ue A< nogOC.iaçôas do B~ni! cem oeus 

sJ.l, de coneluir Ulll a or~o qui! levasse .1. :-e!onada :tas ope:açôeo. Jll Qm ja~eiro 

nlo navu u.ll 0011~~· para tanto. Au.l.ll, ugulid~ o _sr. rruun 1 o Aeor<lo de 

Jane>ro cri.CU 4 oxpiCtAtiVl., mll5 n~o o <::ompromi.l1o, di ~e:l.n~c:l.o <UI-' oponçôel 

coa o Bra.a.l.l. Hoje, prosu;uiu o sr. 'IPleJo:•r, n~ e<>n~!.C:(In J'llrA wa entan<li11antc 

q~~a lava ;t reabertura &I a;a.ncu.s dentro de \llll • pra:tO Ul;!!;tiVuan~e curto. A 

cnava nU nWR acorde coO! o FHt. A part-ir ®.i tU<lo:> Hca .... a !.tc:il, pensa o sr. 

Volcl<er. 

11 entravi1ta <loJ s•n.o~cras bra•ile.iros cca <> u::reUr!c JW<er inic.l.ou• 

u c001 apruent.as;lo, pelo sen.oocr Fernando l!enr:f.l!ue e~~.r<loso, sobu c procauo <la 

tar a in!la'lo e tet-<11 <> ~poio d~ paru~s pol!ticoo na reunild. li<> 'ca.iii'O utar

nc, o yropl>oitc de Governo nlo <I o de peniUir na JJPr&tória, mas o de nor .... li-

a dnpaito de \11:14 JJOlhora na balaiiCa cc.torc-Ul, nac tu con<l1C;(In <la ehtuar o 

pagl.Mnto <ld prin;iPl'l a vone-er no• U<JU1!<30 n:aaotra. 11 caru de re,posta do O::lu

•ba <le !'ara .t. •olic.\ta"lo brasileira nc ent.anto nlo i· dAr a: 
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b) ~efini;:Ao ~o rd&eioMmento com o nu. A exp•rlfn~u J>ll&aa~a ~o lln• 

UI cem o run~ ~a.iJCOU a l~pru~o '" qu• ' iJI':P'!u.wel ce:opat.l.l?:Lliu.r combau A 

inrla~o .:0.. crescimento. &ou. é a inçu que ficou M. opinl.lo pübliC<I. QU .. remo';. 

nenr..o.Uu.~ "" rd~s ®III a c-o~uM~~M rin<~nc<!ira, "'u t~mo' ~e evita~ o pro• 

uc.a preferencial ao crucim~nte '"' "'·'~ ,:o <1.1 austerida~e. Em janeiro. o~ &UA 

aco~~o com o ll~uil. Po.~ üto, o Tucuro recebeu COO\ dtupontall\ento, poU:C"o d~· 

perar a cor.fiao~ ~e comuni~a:de r.tr.a~ceira e mootnr que <u~• dispo~to a "'to 

vuvu e par .o. tlinto una11 necnür ico' 

trab<~ll\ar,dc nuta dirtç~o e c novo Y.inUtro da ra:.;en:51. deve vir a 1/a&ningtor. 

b) algum tipo. a~ rel4cicn::.,.:mto .;:o11 ~ f'r.I porquê, a despeHo OOs pro-

lllua& PQ1it.lcoo, ute 4 o instrurnen~o internacioMllller.t.~ ~i$pOn1vel p~ra " en-

c.arunnuen~o <lo PI"Ol>lua ""' dividA. u r.-;us oo clul>~ da Paus o.oul:lclece!ll sue 

nllc t..i. con,:icOu de reuc.olonarnon~o ~$ paça=entoo " vencer UJII .Uqum ~ipo d• 

nUt.cienaroent.o coa o :run~o. Ene ralacio."!aaauto pcode ur '"lo" key•, ""' gran<li 

c) !11\llloente, uru pree-ilo !nieiar eoro certa k.Vidllde oa entendiioan-

toa caa oa ba~.cos priva®s, aol>n o reeacalon.,..nto a as ntctui<:Ut.dec dt nevoe 

foi aullocrit.o tio rapidallante eaU na ~verudado de opçOes olll<Ortas ao paU • 

aoa B.lno:oa. o 11uau uU . .,. ll&lt.o:res cendi~o .. do qUe qualquer outro d.,.dor· 

para r~oolver o probl.,.& <la div1..da, porque o ai;, potenc1al • 1li.Joit.adc, Dai a 

pcuit>:Llidado dt ofereetr opçdu <~traentu, no .;:ontuto de uro .;:arMpio, qua po-

6eria incluir;: 

a) convDnrlo de divi<1.1 aM blvuUJOm:tOI 

ll) a.lçQO. tipo de t>Onus ~~ inveatilllento, .;:oao· o "Pnl, previSto no acor6o 

:51.& FlliPi!l&SI 

vos _npréstimcs e. por con•eguinta, da nac provocar UI!> aU!IIento de endtvl.&>oento 

t 00$ p,!.9llmentes de- ~lltOG, concluiu o Sl". Baker. .....

En"revau rem r Scen·~rlQ M '•ur··- ni•erns mnn lJlJinM~~ 

UlUra, ,.ccnt~ou os duonvo~vJ.mento~ poHHvos •rn relaçl.o .1. eccnom;:,. DruUH-

o,n!I, que é, a ~eu vPr, croavc <!e~'~ ":;3o ?ara a d~Vida ~ ~Mr~e influência 

!avorAvel •otre o~ etrpr~s~imos <i: ;.,stitui~Ocs como. o aaneo l"!undial, ~oDre cJ 

pro~etc <1~ lei ~prov~~o ;>ela C4_~aro ~?o Deput~dM •<>Dro 5on>~ .. re. InHs:iu na 

nacud~d-<1 do C Braul a~>r~~ air.~a- .... u a •·" «ono111ia para o ei:erior-, nao ~· 

penal na ar-ea co11erc1al, ~~~ tollrct~i!Jo no setcr <~e ~nvostilllentos. r:oncl•·· J •'~~>• 

-cl>servaçOu iniC:i.liH com o coMnt~~;o <le- 'l."Je, ao Vhita:- .0 Brasil, no ano pas$~

do, ~avu ficado >mprn!Lo,~do eoo. c~n~ animosida~e MS relaç<=ou l>ila~erais e 

lXls e d~ pr6pria eccnc~.;,a mun~ial. 

nacor cnurelli assillalou a ilnpcn.!ncu crasc~nte do :;on~reuo llrasile.l.ro no 

o SonAOOr rornA!I~c HenriqUe C..r<lO~o 81lblinhou -.--lroportancia crucial do 

nova retórica, que o :Br.uil espera n t.ra<l.uu. e11 ru.J.i&de. Elo relaç.lo aoa in-

restritiva, .,.. ao =ntr~r1o, l>ll.ltant.e liber-al. S\>I:>SUttto certao restri!;:CU so-

in!ormAtJ.ca. 

roprnonta 110 qua diz repeito ~ n~t>;~ociaçlo 6a ~1Vi"" t>:tern .... Acentuou quo o 

Br .. n pr-ecisa cres.::er e oXpan<lir o com4rcio, eape.::ial~ento u 1lnport..o.çllu, p.ara 

pc~o: IIIC>dtrnl.zar o aeu pa.rque induatrl.al, que hA ute llncs nlo recê>a inveati-

aentoo; novos. Entretanto, para illporur ""'1& precu.omos exportar m&is, c ... i a nc-

Ao final da entnvuu, o sr. Whitehead •?Ontou para o lnternae de 

~~&1or interclrot>ic de miutlu p.arlametarn entre oa doiJr Plliaea. 0tr aenA®rea 

cor&ru .o. =ol'ltri.bll.iCJ.O valiow do Sr. ?l<itel!ead .,..ra a auopenalc ou <lennuvu-_ 
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do sr. e&III<IUIU~ Uel\u ~o IT.I e:<~~~, ~ Uio, a~rib~idU Ut<>n~~U teforiiiJ.doaa. 

C'=o deito, <le M al~u:o tupo ~c <oti~U que "o nu ~.1 nao é ll'.all o 

:aa~Íoc•. C:Qlll J.:lto qil<lr-se dUer ~ue ~ pclit~c:a ~· uprtoti~os • o~ ~vãl1 ~o- rl!I 

com~:cio inttrnacional. 

possibilidade ~o ,P"9""'Gnto da di\ilda fi que •os to,.po» a.l\o outros• e 

decorreu'"" c:Hu amistoso Ms' de mui~a objat1v1<:ade. 

e enc:on":.rO 

Entreta.ue, cm nenl!u~ :oo!"~n;o abriu ml<> <lo pap.el- do rur.~o no conuxtd 

l!UndiA.l - que t WT!a inotituiçlc <le toMnto • nlo <lfl cont~ole - nos n~ca ;Jju~tu 

das !~nçu intern.aciona;s. E r.!.<:> deixou dt pende,.a:, cOMo eu.._ natural, 

pec:uuva !avor.l.vn ao Pl.all.c Br<iner e uperava vhitll <lo llinUtro. •. llu!iOtOU a, 

'<l1Dpooiçl.o de ajustec eo• qran<la latitude; diop-~nna-~a a visitar o Br••.U u 

ieto ajudl.ue a utabolec:er um cliloa da o:onfian~ pe.ra a Jlll'i!OO:i~lo <la <l!Vidl., 

acaiUr!a uiÍ ccnt.acto n.!.o !orNl coa o "'Fl!I COI!c (Onlll. para rntal:>da<:ér .u llll'iJO• 

claçi!!u ou iria atol ... um' oo=•at11110 ~o Upo ~st.anO:·by~, OOlO. ca nquiait~ llii:>J.-

os 1nt•rauu t>rll.oileir~, mu l:lmita~s inotltucion"i.l lprtu qu• o:•sarcav.uo 

c~ lillitu <la al.,.ada •ne., .. avaH <lO f!II 

O. esnao:oru braulUroo ra~uram ao o r;-- a.J"duoua aU& an.aliu oo!n"a o 

quMro acon,_:íCO • iruiUtuc:ional, aeu apc>io a ,.... naqoc:Laçao que- rU9uarda .. a oo 

.l.nUreneo l<>!;>eran~ de Brdll -.a tirllla diopodçAo di coloc.ar tm ?tinteiro lugar 

a ."" nos pr-óximos ano~. para que c pail pudnoa nagata_~ ~ua "<Uv:Lda aociaJ:H 0 ' 

continuar a ~·rar ••Pte90 para a populoçlo. 

!!liCON'tiiCS COif BANQ\18tROS 

1:11 1/UIIilv;t!"' a miullc uve a oportuniaa';,e <la raunu·ae cc!ll <leU npra

,..,nnt:.u <la ban<:oa r<t~Jicila~a, oa Srs. RJ.Cllaro: ~cau, pn-.tdenea ~d rirot 11a-

tlon&l :sanJr. of Clúcago, o 'Charl~S· CeJ.tiM7i,-;L:e-pre=i.o:ent"e-;;(eco~tivo de PhHa

delpl!la llaHorial Banl<.. Elll -M'cVa Yc·<'ll, no dia 2 da julho <le 1~87, I\ ouve UIIO .al11oço 

,9Uir, um Drevo rasUIIIO da• COll\tersas manUdaa nestes encontres. 

COI nlo ~ u,.. Doa •olu~~o, poU 8.!'P.»:s d-a o utcqu~ ~a ~~'li<la e o volU.'he de~ 

:lUrO$· Por iSto, o Pn~lad~lpiHa l>aticnu tem d~fondl~o a t~U--de ~ue u~à PArte 

,pec:uliar !><)r sua •cxpcsure~ rdat~v~:>~n~e baiXa, vende·• ao :ongo cos •Llt.i~o• a

nca, <00!01 <lescont<>, ~~. monuna J.Joportanu de cr~<l~tos p<~n. cc~ 01 pUus em 

<launvolVilll<rnto. O Bar.co tev~ perdas, acna quo vai conti~'"'r a ter p~cd"~ • re

jflita a tese de que o alivie da div.tda lever.$ o~ b<lncos. a se at<tstol.re:a ~~ pu~ 

sn e111 desenvolvl~er.to. AO COJltr.l.r;.c, o PhiJ.atelpM.a ~ational telll inte,.esse e,. 

empr6Jtimos, ~ tHUlO de iluseraçl'io, "'"~Cionou a nipótese ~e um pais ~eve~o: _se-

?<Irar ne parcc:4 dt <liH~~ (;as~. po~ exeJJ'plol. a qual concederia "se:üarity•, 

axpr10su num co11pre~ino de pacamonto regular doo JUros e 6e u11 "sp~ea~" de 2\ 

acil:!.o da "l..t.Dor•. Eota. parcel~ prefere~cial 6e divJ.<la \tiría ~ Mr i~t,.._r,.da pela 

tra:ns-:rorrna~ao da divi~a velna, conv~rti<la a urna tax<t de do>scon~o pr<l><in, ~.as 

çAo e U!l alivio no se~v;,~ ea <li•!iâ. 

Do llcva ~orl< oa Senadores ti\taram a oportuniGa<le <~• almoçar c011 l:>iU\• 

qu•lrcs nUlo encontro no qual eotii.YU presantu ·<lutac:ados :aMillr<» ~ "COikJ.t6 

plo <liU090 no qual, por Ulla. paru, 041 Sena<!Ol:U reaflnavil-lil eopec:ialmente a 

neva poliUe& do '"il!utro Br•ner Pereira (notad,.,...nte 11 ~eovJ.nculac~o entra ne

'iiQCiaçlio cc11 o=._ banco~ e c0111 o !'111). cs Dan'iU•i.r~ perquntau:o ool>re o déficit 

pjlblicO e· a reãl die.PO$lçl.o do pa:l.B. da "pOr a casa em or~em· • 

Pe toda a <li.Scuuac o que lllll.is imp;uaionou a •iulo !Ci a anuila do 

ecOllc•Uta-unior <lo Banco Kcr<;;an, sr. De Vu•=• sobra " occnonia internacional. 

•*" llai'Ur para a txP<!Ctoi.Uva ~• UR bal.Jr.o eruc:llnanto do co.4orcio ineern&eional 
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ur lll&nfell "' qr~no3ea tn~al•r•r.ciaa "' capit .. U <!"" paiau cr..,cru p&n oa 

devedores. 

lloutroa t.rmca, para o Sr. De Vriel- o posOJ.vel~ente 00111 realUmo- oa 

pa:Laea am dani!VOlV.lllanto, ae quuer""' conunuar a crucet:_{ec!OO nd~ propunha

IOCI,,) dav~ cont.~ """ aua prOpr:l.a pcupan~& interna. 

IV - CEPOIIIEN'I'O DO HIK!SrRO BRESSE!I PE!IEtw. 

renegocJ,açlo <la <!!Vida DruueJ.ra. O sr. Brencrr Partira regranara M. pouco <!a 

liiU viagp <!a CCllt&toa a acn~gena ~o "ll;tar.I.O<', qulo!!~_o lev~r.k ;!.a autoU<l.&dn 

nort.-uericanu, .la alltor1dl.o3n <101 :Wnco• •ultilatenia e &011 Dancca cr1®rn' 

r:na ta,.. ur.co IIIUito <3el)&te. l!ll.itos aconoaiatu atinaaa nlo no.var ,aua ca.~p&• 

tilllli-1 que e :IJIIponivel pira o Bracil ao •umo tempc:l c-ro.car, ter ""' 

IU~r.I.Vit COIIIIrCI.al <!I 115$ lO bilh!!oa, I «ill<lll J>ll-9illr jUJ;'OI &obrO 1111111 <31V1U I:H;· 

t~rn.a altil, quo vlo <!J.ruo pai:.._ o <!6Ucit pm,uoo. Do !orN qu.e, nlo t.,.<!o o 

lluail COlidi~<~• par• Uto, nlo toriil,COI!o Pll9ilr a <31Vi<Sil. Eau plane llaCroeco

no~co prev& que necenitar111101 IIS$ • 7,2 Diln!!u, <!oo bancos prlva<!oa nos prOxi-

111,01 dOia .anca, par• !inilllciUionto da '3uroa, E o que elu' cha!Uia da '<llnnairo 

. novo•, ..._. que pntiro CI\&II"I' aa {1uncial1.,.to 11• ~uroa. 

">'recuauu.o'a und• que <:>o •aprua• D&l.JUiu.,. ~r;o z;oro. O preuaposto 

bobice d~ pro9rua 6 de q\la o 'lpt"Nd' &aja zero.,. tod" • <!1Vi~"· COlO nau 

<3~• c:<:>ndiç~u b.llaicu- US$ 7,a t>UhOu e •apraad' nro- tariaot041 ~di~<~• 

<la compatibiliu.r cr .. c:illl.,.to 0011 a eatiltlili&da "' pr~os e cem o n<"VlÇ<:> <:111 

Elo linhu 'lerda, usa foi a proposta que .o sr-.l)ruser >'~'~ira levou 

h •utor~~ .. ~·u e cre<!O«>S ntr&n9cir,.., A ruç~o foi prevUJ.vel: PUI!Ullt~r~~-lne 

&Ollr• O ntf •, 7. rupoau <!o lll.nUtr" !oi que o BraUl nlo pnun<!U, nlo Unha 

nec•uidll-~•. nom vu l.ntenne e11 !.iz~r u• •oo:-<~o com o l'Un<!o no 11o;oento. os 11<>-

11•rante do Fun<~o, __ sr. Hichel C..mdc••~~- entenduoa que• O podo-r do Pundo de ur 

vJ.ncul~do a au os :Wncoo ~ uceosi~<:>. o Bnsil 4 um p~·h Sll!iciantem.enu I'O'Iie-

"Elo u9uMc lugar, nllo ~re:enoemos ter IIJJ• upo de il<:o<dO porqu• o 

Bruu te111 .,.& ~ocU~ multo tine ao e~ete11er auu reoe.vao. o Preoidante Sar-

ntY entenda qu! as ruerv11s ~r:aHUirn n~o aeveri«m nr inter~or.:: a US$ 6 

'dadn 11erAl.mentes incl':i~as nos'"'"''~"" com o FH!, c_:orno te'n ll'O~t~~dO a "1:p~r1ên

:Cia dO~ v.1uos' pa.Ue$ que ,l.1 ~~~>".~raro tU; acordos, gupr~ que UI'\ cu_ outr" _ob• 

jetivo "" ccndic:iOr.ali~de n.!.o é sa!isfeito, ;r.r e l:la.ncos suspen~e~ tc~os os 

xar e nao teriilTTIOs outra alte~nHiva, j! quo ~ao t: .. rian>OS ..,.,pr~otim<:>l 

volunUrioa, cen.ao auspltl\~Ot'!IIOU novaroente c pag~mantc ~" jurca. Do forlll& qUI a 

viaU.o que <:once<!au ;!. imprenaa, o MlnUtro arouer Peratra c011t11ntou sobro oa ••-

"'Sprud' nro PAr• miro 6 ccmran<::lonu. Hlo ccnvancion•l 1eriil ,,.... ao-

lul::lo uu detinitiva par• • <!ivida. E ena ooluç3o mais <!efillitiv• ut~v• nn<!o 

apontada pelo mercado !in•nceiro internacional. ltnn rooreado lli\ lU:I ~uconto oo-

rill, iate <1, no v•lcr du açOIS M• bancos, que jll toram re<!uzi<!u lllllotancial

'"'nto diVi~o a urem Uito eroprt!au..O que aao, em gr•n~a parte, incobr.lveh. 

"Dipc:lj.S, este desconto j.l ilJ>&rece n.u_ raserv&a que os bancos !i,zeru, 11 

ll&ia !AMU, ~el.la !Oi • rec&llto <lo CiU"Mnk, maa, ~uo3a HSJ, oa :wncca europeus 

" japonu1s v li~ taz:endo rnervn. {, •• ) ~tA<:>:• o ~;~•rc:adO ~.l ~atotrl1inou que <11viil 

t&.Zar us ~asconto 1 uriil auitc razc;!.vel quo o llruu pa.~:ticipaua <!a alguaa 

!cru ~on• de.-eonto, fl 

O Hiniotro in!enOit 11 comiulc qua tramitilll no conqr1uo &~~~ericano dun 

,ruoluçdoa doiiOI!lin,a~as "llebt Man.&l!lllent :ReUet•, uma no Senado e cutn na Clmara 

001 !lepllt.a<!cs, ~O$t1na<!u , a. incorpoQ;r c 4c$~onto, a~in num1; _posa.i'!Ol scluçlo 

pan " crhe. ~ 1dfia • que o Ooverno norte-<ln'l<Oricanc .:~1 ~~&nntia a tit~los da 

v&lcr rne~or quo a ~iv1~a. emitl.<!oa pelos P~>in' ~IOVedoru 1 tro~~~ca Pala d1Vi4a 

atual.. o Bradl, por exomplo, tQ u11 .:~esconto de 43\, e pio<!eria oaitir titules 

'Ditos dO or.uil, ~.;n com uma garantia <~a~a pelo <Jove~nc uoricano ou por uma en

_ti&do qualquor <:Ua este (iov&t'~O apon'taua, eono por ex..,.~lo o-li~nco Y.uri~1U. 

csu $Oluçao, ~vi~entem~ntc, atenderH aos 1ntere~ses do Braul e ~e n•• cr•~o

rn, e resolveria o pro:>lema ~~ ~lVJ.~a l>noile!rak, concluiu o 'Min>~tro. 

IU.nist.rO aol>re .-uuntos :J.:O. al>orea~o• no depoimen~c <!o Sr. l>l.hon Fun,.ro: c~uci

:oento, traniror""'ç&c ~· a1vicla ~-"' invcstiment;>, moaer:aza_.lo, tno~atO~··· ~~uca 

de ne<;ociç~o. •sPrea~· ""'" e:e. 11 pa!a~r~ foi d<ldft el\!3o"oilo S<>'lador Robeno 

deci<!iu nlo tn'!IIJ.Ur 0 M~nist..-o ~~• tece:- ~l91'l\$ co~enUrico ooDre aa 'e<;ociaR 

ç!:laa p.:.09ra""'<!os pelo sruu. 11 nu ~o s"""~~·r exl._~iu de l'iln~~tro UJIIa r~plJ.c<a 

e, por cauu ~~ li.Uquoo el<F'llcHos ,ao PMO!, nroce11 Ull\l).m uma réplica ~c _Scna

d<:>r :r•~n•ndo P.~nri_que cardooo. 
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~· arroga,~ea m•uJ.&n~ca. E ducravo a pootor~ cl" v. Cxa. COIOC un~o raciona1 

onu:tca. lUICi~nal, pc,.ç.o• v. J!xa. oi. u.:n tom ecCDCJO.iaU:, to11 li\1~<>• "" --;..,Xt<> ,qua 

curto prazo o 0,25'· Ru~o J.r..hni:Anu <le mercado. O que, c;,rweni:.e, te!á 

caun~c pre;lui.:l:o aoo nouo• expcna.eot .. , que U<reram qu-. am. cCJI cus~ ad.l.-

"lllo o& rnUoU !a~ar em ••pru.d' zero • n.lo M umelna~a ntre 

•aprud' t dedg:Lo, o dedg.!.o Que exilt• 1'41'& o• tJ.t.\UCj-~-liSU<tJ.~o~,_ e pa~4 u-

pode c!ar 'spr.,.tl' n:-c a nlo sar que ele nteja dil!>C5tc> a ~e tr•ns!onar u on

tJ.&c!t filantróFJ.ca, ~;oin que, Q:enlmenu, nlo ~ aeeJ.ta palo• acic>nHtu. o 

'sprea~· -~:aro S.l.qni!J.ca que~ b.l.nço sa contontuia, aeruante, .,. upanar re-

<:~~nos aca euau.. __ de captaelo, que ala p!'6prio •nf~enu .. um na~ par~ cc~rir 

cust.<n "pera~;.I.Onaia. !l';:o<llt de lucro e nu IU:II. JOargem ~e rucc, P;.rqinta.<ia a v. 

E><a.' e os ~edgio• quf' ele sotre no merca~o? IU~ ' um prcbl.,... que c w.nco te~~ 

que explicar aos açicniatu. 11.11 ale n&o !>Caf', ae ant.lll:!lo. p:-om: .. ;ciar-u c 0110 

"Nlio ' inlUta, talllbllm, sr. Hiii.Utro. nu. j;o.~~~;., porque~ 8ruil 

nlo 6 O ~nico Pai._ que negocia J>"iua ~VJ.&.·~xuu-u ua<ilib"id~ c!e """rdos 

eomPlt-XOs coa ArgentJ.na, ço11 o·ll6xicc, co.~ a vonuuela, com • C01",J.a de s:.>L. ,· 

U panarin a querotr "nG9()Ciar auu ~~<riiU.-1 nana JJ&n !ilant,.dpi<;;:o, uao é u

alista, Sr. l!inhtrc. E. Quanto !II&U Y, Exa. falar e:q "$ptead' zotro. 11a;.; se en-

<;Unllll\ a• lJ.nnas de curto praZQ e mais aeru<;e c 'opru~' ae curto prazo. E, aio 

cont:trio <'lu linhu o:o longo pruo, qu' noo :ra &l:llorvomc>l, u linnu de curto 

pruo ,ao ainaa u~o;t. vivlncU cooldianio, .ao elu que aHmc:~<oAJo o 'énUê:io :;.-ex-

cuo • que nó$ do-pondo oo <rH~l.m~nu ""-~ Hr~~u <3~ cU't't<>pr.;zo,·"E:-~·"-êilt'.:C.e ~co• 

uns tJ.nh .. de curto pruo, que !inan~ia~ o coro~rc1o o;nerlor, $!o <!ada& ·peles 

,. •• .,,, ba!U:os coll ~ quaio 01tno& nuu· queaa-<14-bra:;O e., telaçlÕ ao• cr~~~-•"• 

de lOli~C pruo. 

• ç;auaar :lnq~>iata~ou, " át' o~l:u!'>rc nJo !or !eJ.to nennu~ p<19am~nto, ·a~n<'A que 

Ullll:lói.J.co, <I prov~v;,l qii.t-.io trh •M.I.d.>du coo~olaeõr~. ~o .~undc hanc.i<lo te.' 

.. . ---.- -- - . -- - -- ~ 
-,nam que oe reunir p~ra recla~~Hicar os cr.:!dHos braHUHos. E: "M Uln certo 

risco de o Paio ser clec)ar;,do u <~•cc •sob sun<U.:d', sobp~~r!o.-N.,ste cuo, e 

lO'ialnumu vedada a exter.s!o <'le qt>alquor noldito ;,O pau, o que n_o! ~~xaria 

me~ma oJ.t~açlo .i~ que se enee~tr<L o p-;,.o, 

-;>er190 ~e :-ec~ass;if>caç~c ou ~escl&nl!>C3Ji"a" do srasll. ~ u~ P?· 

r!go ,..al. Eu ::ao o conte~!'la~u f:-ivo<a~~nu~ 4 base d~ ex;>erUr.cJ.a auat lcr.9a 

que_ a UHl.u eon•<>li<Jo.ç;ao, !eita em Hf4, ~cs '-ivrass.• ;>ara seo>pre dessa 

hUJ.llla~~o. V•:fc qu~ esS~ h~m~lh~~Ac <190r~ •e re;>e~e· e .;e~c: que ut-a~o~ ~riandQ 

!:li".~ nova eult~ra, i< cult·;ra da .~otatOria. 

-wlo'6$ meus tupos a ~~ratCria era ccnudera~a ·~ .. n~lnao~e ~<;idente de 

pe:-eurilo, de qul PreciU.voo• nos lÚ:4r, ~r u~ u~H~c ~~ de<;hda i"~h~. o 
'rr.us r~p;.(iàmente P<>UJ....-l!L A nova eultur.i da 11\Cr!itó:la panou • ur ,.,. ato pa• 

HNO$ espeTava:QO$ ter u~ ~foitc dOOIJ.l\C ~terno' pus s.x>:-e par., 

<!leclarana"""n in~olv•mtu, e forcando uu ·reforma- do oiiiU!U. n.n:.neeJ.ro 

___ _!__ll!'ilo nAo pa;A os .seu• lornecedcru- ~e~ca aJ. .u r""larn&çOu d• lUIINEE:, r<>· 

elaleli~Oos lanciM!ltn --e -cs dev&""rea que nao pag&lll aos baJ>CO~. tua cultU1"a, 

sr. JH.nutro, f perigo..._ 'p-:><que con~Uta ~cii u11 aoo cb;letJ.vos, 11uito sal>i4mente 

•Ccnco:-do com v._- D:;s. em que-n:Ao M 11otJ.v<:> ne~r.u~ para ccnsi<'lerarrnos 

l'JI'li.ida ao rt!I um •uJ.el.~io. "renr.c i:Qp:-e&slic ae qu~t, no partido d4 v,-t:'x&., peu::a 

g4nte Bal>cr6. :-.almente c <f"01i-o rlfl'. :::u· "ei )»;oun•e, porque sou u:ficiente!len~ 

u velllo pau ter part:ciMdo da couerér.c1a d- !ur.~açll.o. ml;le c r;.:~do ~cnet.l-rio 

u~ lSl "'"~broo ~os q\laJ.~ ap<~nas 22 slc pai~u duenvoH•Ldcs; tcc!oo cs ~u.t-~o~ 

uo p.oiuo sut.ouenvolVi~;; e, p~runto, baoic?unu Hl!'pa.,cos h ~ifieuld~du 

.de• $Ubdeoenvo~v1a<>o. Do:.o "'o• pa;su rnnt>ros slo ~~"n:nhtu. e M indicaç~u de 

•que, C:omo parte ~a própria 'glao:~o•t', cu '••:1.,~ :~.o que ~or, u• crorl>a~n.v ista• 

na intereuadc • ;unta< a esn orstaniza~~o. cor~o iA· o fez a C!l1~a 

ec~unun • 

"l'•rH•a outea confuoao • P v. ua. p:-estaria• Ur:t servo~c .ao ~"-1• se a 

eoc1areoeue, part:lculament4 no tocll~te' ao nu j>repric par"• idO • entre re;:hoac·-
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<;UU~D~io ~e balan>"- ~c ~qamento c nao cncor.ua ,...is !ornec:eao:u e r1n<.c, . .:1a~o-

eom :f"Hl ou um ru_. E nós estu.cs, acb a sua b.!.tUtll sr. l!;nist<o, ia::tn"" pre~i-

samente un iiJUUUier,to, nonos pro:unuroo ter sal.:lo• ~" exportac~o. o que • 

~Uc ol<J!Uf1c:• !U07 Si .ahca =n~ençlo <!O c:on:su~o i."!urno. l':n& conten~ao !'<>~• 

tar a•pectoo roc:uuvo_o, in~epen~ente,.ente ae ir o•J nllo a_o Funo!o. Ir ao f'un~o 

ulvu atenu•u• o protl~..a. porque n6a teriamc• 01110r aceno a fir..onciamen~o 

?lJÇ~e• eo•• u co1•equ~ncat a~venu <;.~• po6u aav~r ~e um 1mpnn ou ae u"': 
q-Jeaa-ae-Qraçc. A u.!.s ~nve duns oo:~nq;ufnc1U • o total aesaparecilt\ento da 

co:u~idero Wfl economut.-a. notivel, e tanho dito qua os.aoon01111staa tb Ctlt'içaçlo, 

•co:1 rdas;lc ao prcl:llall'a <'lo •;prea<'l' zero, acne '!11• nlo entendi o que 

v. Elia. falo~. a• a.!. u11.1. ~ucorU.nc:ia em priuiro lu'iar, da ccncaitc, v. EKa. 

lleontec:e que c. ~aprnd' nlo foi leito para ino. O que toi "!"dto par• ino IIi .a. 

u>:a dt ~urcs. Jl. taxa de juroo. • fa1ta para ccl:lrJ:r ""' cuno; operac:ionAU e o.a.r 

lucro para a ompnno. 

•o que ' c 'tprud', nlvo tn'iano !Deu, <1- a t.ax11 <le riaco. Por q;ua o 

BruU aempn P"<JOO u '•prud' ..._!.a alto <10 qua cutroa paJ.u;, do que ?liga, por 

a><uplo, a Fnn;a? Porqut a u.xa de r11co <lo Br&Hl <1- uu Blta ~o que a da 

Fran~a. 

tendo u. probleu da till&!lciU~<tnto de ~uroo com outro l!Oma. o nou IIi dinne~ro 

"Ou.an~o .1. ~ue de que o !lrasi~ nAo f o Unoco pa~~ e q;ue M .. utro• pU-

conquHta <10 ara$11 u upraura-para O$ <'101nah P<tiln. Por ~xuplo, o Bruil, 

aU r•c~ntamente, n·.-, conoegu1a •op:-caa• ~-~nor <:o que 1 ~ I/4. 11 Argenuna a o 

ll•xi<» ~4 e-onUi\liram ~rque muaou o clirn~.. Eu acne que uti na r.ora oo Bru.U 

prol:llema. 

i10 Era~il, ~a t.a.r.Lté~ ~nteres~11.m aos 1.>a~.cos cre~cres, que <;"-nMm um l>orn ~J.r.!le~:-o 

'"""" clu • ~~"' inteus.e J>Or ;. .. o Muc ~"' ~nter ~oas rHaçOu cono&co_. Auu, 

!D4iores, que n!o r . .;ja a ~ec;;u.,~·=aç~o <:~e cré~>~os ll<tle~ com o 3~asi:r is:o 4 o 
I 
q~~e podo acont~er u ZO de outl>bro. t 1:111ito !~portanto que unt~nr-.amoa boaa re-

•r;u realmente nllo go&to ~ c~ltur& ~&-roontt<ria e nlio utou propondo 11111 

~'""' ..., elfl;OUO, clarill<lctnte em e>tcu~o, a n6• • a 11uitos outros pauu, Oll ean-

Utuaçlo Qoa, corno era o caso da Col<5mbia. Nauas c:onaip:les, aaveii\Cl tuer to<!O 

o utorço pouivel pan evitar a EOOrat<lrill, maa tuos que ter coa 1\U:I.ta <:luoz.a 

que ela <I U.'!l in<trwoento de ne-;oc:1a~lo qua uaos e que <l&Va ur ut:l.l:I.-U-60 ae ,.... 

outra, ' a <luva!ori::açllo ca:u.~al. un ~aa <luall <! ~escapive!. h vues <! poui-

val ruolvar o prot>lema urav<!o ce Ur.anc::l,amanto, us 001110 o nnuc:l.uento uti 

ue-asso, 90rU~ento Wl ;>41& como o BnHl nlo tu altunativa .. nle danquacar 

taxa ae ~10 que o;U V41loriuda ""' excauo, Com iuo., recupen•se, o que • 

pr.cilo é u.ber fnê~lo ba11, equi!ibra<:aaeMa. 

"O FM~ n!o siçnifica neees~ari.amenta recusacl, estou ae aoorCo c:oro v. 

~a- O que ex.is•e oa parto Co Fur.do IICnoU.rio Interna~ional, nutoricamenu, • 

uma pr.ior~o:açlo para o ajuat" ~o balan;o da PD'iaf!len~c• ""' relaçl:o ao cra•c.l.laen~c 

I o-con6mieo. so rec:::~nurnente 4 que <!SUl uori" vam o~n:30 IIU<la~o, ...... ; o P•<>r:.ouo do 
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xou e qu" foram con~rUdu um qu~ U~USOlnO' II:OaolUtllln~nte qu!Uq~>.e:- ;>arU:ip.-

ç!lo no ?rccuoo ·dec;o>sOrio, _lfo~<!, ~ltuoa pcno•<llll<lnte ~raU~do ~~ ·:epor--l!~r~ua-

~o do ll!Uil nu""'- coh~l~ que per.,iu 11. n~t PU• cOHinuar aru~an~o. 

.... ur.u., u:o ..-nnmc~to que nlo !Oi imFrovHaM. Ain~• UC:<!-:!:.eJI!tnt-e, r..a ::onvtr.~lo 

oo PM~B, nouvR u~ ... ntg<:>cl4~1o entn "':ioa' ?Qntoo o~·v,sa êonflhantes, o h-

que prutcu n<:> axter~or u ill~c:-M~Ou pcr~irfer.!u 11. iiltli hoPHtc, e QU<i à p6~.

U~Jo oc PMDB 6 hoje .u>sO-J.Uta:oente ncional CO!I rnpeito ~~~ internan Oo 

Brn:U.. 

"116 v.t.riaa modaliJladu de n<::ionaliO&dt. eu., u ai ,.•ama, pode nao ser 

~o de UUI 1ntuenes. 

aqui, a nlo ur que •• tr•t• ~· di!Uitiro novo. luc na= oCorte, ~rat.a-u apenas 

ndo invo•tir urA o c:uioadc Oe verl.UO<Ir •e u t:ata Oe wn :tlCI!I ilwutiunto. 

CU!o a ena pnaoa, ae;ja Cilli'I.Ueiro priva~o ou oUc:iU, tÕu.r~ãi-.,od1~n 

UC:O'IIAUU pa:-a •e uuçur&r ~o belO J.nvu~!unto. IIJ.c n trat• d:l.uo, e 1im de 

renoçoei.ar :1urca. Pcctanto, a<::ndito quR a poHUc. de Minuuc Brener Pereir& 

~ correta no unudc Oo que s. J:lla, vu ao• DV.CCC Pllra unt.a.- ""' or.ten.:I;Uo-n~o 

potoncilll ~ .. deunvclvimentc, ao c:<:>ntrAric c:c qu •u1tos apre;'"'• t per.aam •• 

"F•lo ncv~m•nte pelo PHDE: r.~c ntucs imponde nnnu!IIÕ~lAusula renr1~ 

tiva .ac J.nveUJ.Iten'-0 utnr.qoJ.ro, el~ <\a :.u:c•v.l par• UI!" !'lU q,-., preciSa pr~ 

tegar o uu crn<::imento." 

PRES'I:iiCAS J.. COP.ISSÁD PELO MIII:STIIO llRESSER PWE::tRII. 

E PELO PRESlDENl'E DO lliiNCO =:rAAI.., Ff:Rli~NDO Mlli..tU. 

ten~lJ!Iento.. CC>! os ban<::o..- credores, _per tn<!io ~o COmitê Auo~scr eJI Neva ~ork, 

esta Contu~lo l11MUve aucesuvcs <:ncontroa coJI o H'-."lUtrc da :ru..,~a, llnuer 

Pere.il::a, e CO!n o preaiOente do Eane<l Central, Far.~and<l lli!liat. 

trauqu, g~tal "'- na9ccJ.aç&o, eonn:-nra11 decura;l:lo• p{!bli<::;u ~o PruiOento 

Sarriey no unU<!o da que: 

-- - -
garmnos .a u., .acor6o que rMulte da wn U.Oo na s~sponolo imediata ~a I>OratOrill e 

de outro ila ntol11&M dc>l nuxo• ~· recursolf extfff.o:i p.n c Pau, Oll fica ti:do 

COIAO ut•• (O Estado oe s. F;o.ulc, 3/9/(17); 

(O Eo;uo~c <!e S. Paulc, 22/6/67). 

A proposta ~e renegocJ:Il;:lc a .. d1V>da ex~err.a ap:-•~•ntada pelo B:-aail ac 

Comllf Aue~sor u :zs de se:ullr<> de 1987 llUsc;ova cÕmll:IUir o e'!ifoqt•e conveneic• 

p-:evia a o:onver.ao 

·~ee-uritiza~lc•). 

' 

pe:-mitU~e ac:> 8<-'&il p.ogar nu& C"<>mprcmuso$ M~ ve~Ci:iie~:cs a::-a,·ê• de um cro~ 

"""''".,. ccn•J.stente cc~ a -~~~ c.l>p.!leidade ce pa<;a..er.:.c e _l)ue, P?r ~·\t:-o laC<>, 

propcrcio""su aos·MrcM um oratar.lo~:o razc;vel que nes pe:-~.l.tisse rn0-nte:- o 

..-ricdJ.ci<!ade regulAr; 

d) re~uzir P§U cs J.nves:J.doros ;>artioular_et i:.aHo i,;.te:-no& ~uant<> e><

ternos "" in~e:-tezas gera&s pelos !roquer.tes e repet.l.UVO$ rou~cal<>~nentos ~ .. 

O E!IPOQU€ CONVEN::IONAL 

diVida nu~ pe~1odo n.tlc inferior a trOs at.os, a cOiit"ãr de :ga-s. 
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,.,<!1~ prazo pnv1otc5 para 1998 (aproxi,..~nena US$ 3,0 blll\0 .. } e 1989 

(ar.cxi!O&.,._nte 'S$ 3,1 b!l.Miea). 

Qu1:mto AI t&Kaa <!a jur<>a, propunha-ae " a~uate 1-'!~!lJ'.<> da~uelaa apli• 

ca&a •o tct&l oa ~Yi~a .<1e ;,,Oio prazo, u quaa n.lo dovana"' u!~r•P..~sar o :a

~ite-.:la •t..u.o:• Ollda u...; taxa ~rtéltJ.<:a aquivahr.te-(Hopru.<!• uro). 

timel\1;0 O.. capacidaca oa paqan:en~o do llraail m tun~o oe un d•tencraçlo auDa

tancial ~~ tenoc• ~e int•rcS.rtl:lio cc!lÕrcial. 

A "BORCAGEK Cll UJ&GO PRAZO 

anO! "" eclo.-lo "" crila "" <!1V1da externa. n.lo aer;.a ""-is posl1vd contar cc., 

os 11arcadoa_ Hr.ance.l.l'CI para rolar vcluntar1al!lent.e o principal a oa juros. 

lmpunna-u aUill u11 reucalcnarnento dt lonqo prazo que pernitilu ao Braoil 

toro&r o 'l>açaunto regular oa aeua C'Ortproa~uaoa. 

ou daujuum n~u:<ir sua paruc!pa~~o no processo ccn-•ncio~u. Oa t6nu nlo 

n.a.,cillrnentc doa---,llr-<>l, pr~c~lft~er.u ~:;orc;ue •eus. pr.atot ..... tJ.n do ~~~C$ u:iarn 

eauDe!eci~a utnta.mentt oe acorde ;~, a ca?I<~H.fl!e '0.---.,-a;arnento do llruil. 

Sel'ia ln<:lUidA uma dispooi;J.o que per;nitUu o lllll"qnto dos r•n~il:lentoa. 

vJ.n~"lan~o·o• a •v•n.-oa no'oua01penM ruturo da oconom~• ~:or .. oileir;a. 

riam emitidos com-~a--ror -~~l ao O.. divida pela "l"al, e~un.om un~o 

trbca~oo. Eh• .. ri.,. o m.can1S1110 prln<:1pa: para a ~onvera.Jo da CiViO.. u 

1nvuume~toa. 

pceocupaclo =~ o• .efeitos neçuivo• para a n..,o~ia;>a.o e pa:-a o pau ~o·pag<lrnen

to si.,~lico (que re~un~~u&, na pr~u;,., na uida u moratória~ e do· .loodo có'ro 

o Yun~o [p•lu :i.mpl1caçO~s ncauivu pau • economiA). 

v.,:-no none-a.~e(.\;ano [O~partanant::> ~~ :rucuro), vo:.ta:am-se para o p:otlerr.& ~a 

moratória. A aolu~o dana q~estll.o_foi colocada cc110 UJ\11. .ocn<Uçllo pr6via para 

conunuac!o 004 ontendinentos v.uanoo a lliQ acordo "" mddio • lcnqo pr&ZO. 

A presoll.o dO Iiepartarnento do TesoUro, acenando coOt 11. ncJ..a.ui!io.,c!o 

puo lnteragancy CO'~nt.cy EJcposure RUl: CO>ornittee {!CEGC) dos cr,d.l.t.oa. ll!:'.O$Uei.-

com ino, dn:ocou-u a neqoc~açlo ~ proposta br.a•J.laira pa.ra .11 eaq~~a-

mat~zac.So, ., ~rtir Oe rote~ro~ prepa.!;'ar3Q~ pelo aovarno nort•·americano, da um 

a~ordo piõVlsdr.lo que requl.rlr;.uua a Utuaç:io ~ luaper.oaO de~ pa.qaroentos "' 

Fgagç<ncllç rrm r• Nnrn• 

b) •aa::t.T~~iz.o.CIO" da ~l"i"" por meio da trtule• de lonqo prazo c:o~ ta• 

Drul.lHre: no axo~Hor. anus ~o ~r.icio dQ eventual der~~Anda jUdiCial). 

prOprio Klni~tro ~a razen~a: 

b) contirmacao, neue "coroo, ~~ q"e não n&veria vir.culaçao entee o~ 

da!fm.tloloos a sere~. e!etu&do' pelos :t>ancoo COJQercUi5 a squde• que decorrenom 

~• u111 a.eordo co:. o fHL 
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~U"' ~111"10, ~.-;utri<va " nou of"lc14l.~o llinin4rio qua o )>ro..-~u., e<:o• 

no.>ico qua :ro .. a <llscut~do ~cm o riu dev•ru ~uur-u ·~ mot~" qua o gova~no 

claraçOu Fll!:lllca--. nunca deiJCou ~~ reconhe;er que r~ó!>il~lll\ri- dai ~~c1~e..s na

.CiOMil iloPG~.LI."' >~olta ~o 11onitoraunto Gil tCOliOIIia naciOnal pela• ri9il1aa 

9ru ao FIII, 

s""ptmdp an tlon•Mra'-

se9undo ele, o çovorno braUloiro 10 aU•Fen~oda "' 11orat.6r:a.a quan~o n.

c.uaa =cluJ:.:Ia a negoc~a~o ~~ u11 aco:do di "''dio • loll90 prno co. ca ~nco•, 

pdc 'i\lU o BruÚ rdillane1.ar1;1; 60' <bl Pl9a!leJitoa <!c; ;uroa e11 1967, l99S 1 

1989. A .uapene~o aO, cecrroria quan® o BUUl pu~u•• ,.a1\ter lllll pagamento •u•-

Ho d:l.a 15 da dnembro, trh, c!iaa antu Gil dtmiaallo do Ministre au .. er 

P..-•ir•, o governo braUJ.eUc auJ.n0\1 Wl accr"" de !J.M.nc1.&01ent.6 inter:l.l\.c cc. 

11.4 bancos ota_tran9droa no IIOliUnt.t''do US$ ~ bilMu, P..ra equaciOllu o p3ga-

bl.lh~u ~· auas renrvu, 

COllrorm. o uub<tlecido pelo a~or~o. nca <)iU 30 dO dozerr.bro • ll de 

janur-o, o Braul retiraria de sua• tne;ovaa dopo,=ita~u no Ba~.l< o! IMe~nacic~ 

n~l Settlement o tct•l ~• US$ 500 milhl:iaa, •o uamo te~.po em que os a:>anco• depo-

duenlbro. COJ>d.ieionado ~ aprova,o de u~ protQC:olo co11 oa J;l4nco' para o acordO 

c:i., ,.,~J:o pruc, ad 15 da janeuo (prorro9.lve1 aU 29 da ~~neirol, ~ o:Otenç:Ao de· 

jUnho, o :-estante (US$ l billllo ~o llrnil e IIS$..2 t>J..lll~es dos b4~ccsl serj,a de-

tembro -~• l9S7, 

ne9ceiado esse aecr® repruenuram grande ntrocu.c, u compar~du .l •Fl"oposta 

inicial do Bruu. o e~or~o ~· fin•nciM1ento Frovuóuo !oi U•inadc, navindo o 

cula~o '"' 2, ;~ ao ano lObte. a "LJ..l>OL"'. 

Al4~ de lnaUtir na U900iaÇ!o 4a I"'Uta Fendontf, c ~ov•rno t>raUle.~ro, 

contor11a ucl.!.rccimentca pruhdOI A nu C:CJIIJ.uac, dei:<ou bu~1~e ·claro ao co-

10itt ~· b&!'COI que o p.19.,.entc ~o• jUJ:os, de !"OtN c~r'i'iite, 5-·po~tlr de 1• ~ .. 

~.aneiro,, só ••r :La pouivel ac finU ~u ne..,ceiaçO<to, c;cm • con~lui.lo do accr::~ol 

d• .,,di.O • lon~o prazo. O ar9ur .. •n•o a!>uunu~o ou o de que o Pais nllo ir u ra~ 

nanc.i~manto aaequa:lo.•Se pa9uu, urla ~ma aatu~• irruponstvel pe.J.a uu~a ~..

rtpida redu~o ~a• :as~rvas. 

Po~ cu~ro la~o. o Htnl.stro Ere••er Pe,.-dra, ri'itora&menü, -á.Hir.alcn 

29 <lm j~ndro, ficaria.evidencia~a a !mFCSSibi~ida~c d~ o CO;o~~O ~ssuscr condu

z.J.r eua mntna. a ll•açil nllo Frcr:-c9ar;:a eu<: pr,.zo, suspenderia u cc:mv•r...._-

reto cem os credores. 

Dentro 01 E>Onto~ que ficaram plt!ldentu par.t discu .. ao com o co.U.to A&· 

c I mecaniamos do UlV<IÇWLr~a qu• avitaria~ nov.a &U&Fenallc do pA(Iallt>ntc 

dos juro• n Virtu~• de fatoro• fcr.a do eontrch do P.aiol, COilO " lllta fiRa de 

'''lto. o .._ par4a no• torotoa do uo.::a; 

el deavincula;ac entre ca duubolaoa doa ba.n~o• privadca e o da pro-

con.vorsllo da !livi~a &xtern" em InVootimentca. 

tra o llanco C'ontr~l. a t'll.Lic eutiria l>Onuo d~ convers.lo da ~.:.vida externa. 

Antn ou depo~s do iançuer.to cleasu bOnus, c Banco Central sO .autcr.!.

z;oria a convenilo, no caso ~· credoras fl'".rticipantes cu nll.o dos contrato5 d~ r•~ 

~atrutura~~o da ~iVi~a exurn.a nrasileua, ~Q- o= c-re~ore$' orl91nau- ~1vuu:n, 

tom.al•en~e, eoncorda<lO com .. odHica_.,e_cs c;_ontratuai• que u !i~tt~sc:n nocu$ir1.a 

pi'O.,.<t9Ui~am co:rt inte:-valo• e01 outllb:-c, ncvn,brc e 

to"aclu no dia ll ~· janeiro. 

:lira, roi OX'j>cd.\~o tel~X .1. co111 unida~e nnanettlra lr.tcrnaclcn<t:., ao~e9u~.andc a 

inten;llc do Bra~il de p:-ou~guir na i~.p;ement~ç&o ® ~cot~o i'{arino e ~t conu

nuar u M9~CJ.a~Ou para c accr~o ~~ rn~~io e longe p:-~zo, der.uo M ~alendillno 

p...,.uto. 
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Cl.ba ne.lt<t po:~to """" ~efe:tincil ern ~aio r detalhe RI C:c~ur, As•esocr. 

c:n;aco ,,. HS3, por tn!J>ira.ç~c <"~O."--<::redcru CAA<::Itr~co COJII. a ccncord!n

o~a. e & pan~ct;»çlc <lC goVerne :.ruiloirc, o com~U Auuoor, na._ prll.o;ca, <'te-

uq autuda utromuante c:onurve.dora nco entandiolentoo, eo10 ruult&dcs de duvi-

dcoca :t:JonoHciOI l?'lfll o Bruil. 

U11 iiiC<lntec:llllant.o pcnerior r .. ult.aria o• inccn,.nuntas ~uu 

da janeiro Ull a!dc atril:I!U<la .l tcnna COI!IO o C'C11itf llnn.or aprnentou o illccrdo 

provioOrio aco de .... ~• ~coo. S"•9Undo in!crlla~:Ou c!icicou, o C'OIIIiU Mnuor 

tar~a aUnaa<lC '<~'• o Bruil •• ~·avia compr:mt•U~o cc10 o lllUdi<lC Pfi9llliiOlltO; ao 

cOll u11111. •tuaclo r.o01 u~pra iunu., o governo braoildro, duda o inicio do 1983, 

o 11anco ca!\tr•l, duranta oo O:.ltimco c-inco ano~, no= c011 gutoo 

collu..•!ica~:ao, c• vJ.agiOllo da pUOJeira clan• para executivos dos :t:ll.neo• en~oru: 

not<Ha a u~ C• üiunu~Jo <lauu runetontuoa. 

v!.u .,. uu.lo p1llolio:o. aKtner<ll.ntru os <lapoiloontoa <lea Sn. r•rn:an~o llil:U•~ • 

Farnlo nr:.cn.r, raa.,..ct1Yll!llr.!U PraU<ltnta do Banco central. e nagccUdor Chata 

<los pouco• <lias u~•• 00111 as ban,co cn~eru privado• norta•auricaooa. o pr:IJn<~i-

roa filll.ar !ci o sr. ll.l.lliat, qua, t 11andr• <l• DiUcn Funaro oais muu antu, 

nu con<liçOu ~o utCilldo financeiro .1.1\tarnac-J.cnal, 1endo a.tilll mu<luças por =UI; 

nhll11 ~~~&rca<:lo a crua a.. <livida e"' H67. Entra alu utava, por *""'"PlO, o v•nc 

!ornto <la na~oc<a~.lo Cll.taetarizado pd• a~unatur"' dt acordos praliminaru ~ 

o FHI, u• !orno•to qu., c Brnil'buocava rarorurr utava ta11:t:Jdm a dncra na= ne

gociaçOu; 05 afeito• nagilltiVCI IOI:>U 01 inveotimant~ que U!ll U<lo a transr.

r•ncu ca<:l4 vaz maior da ,.,;,Cin"IOS p;a.r• o urviçe a.. ~iViaa; a crua nu conta• 

o u!orçO" de- cr<:~ona;oanto da ~nO;oi;o. nacicr.ll.l contido ne cna,.,.co ~!ano t!ruur: 

Pauado ~ feito tudo inc, >' Bras.U podo finilllm<mte apr<~aentar à~tmidade !'-. . 
nanc•in internac1Clt"-l uma propc~t;o. da renegceiaçJo <la <livi<l& cu;íoa itano r~pre-

•ent&vu, s&Ç~undc o :Jr. Mil.l.J.at, "1.-.ens~ iiiV&nco~~, l) uHnanci&ur.to ae juro• · 

I>Or trh •nos; 2) roduçlo ou~sta,~cial des "Bprtads"r J) u~ tato J>o)ra u tax,u d• 

juro11 4) cor.v«slo <le parte da dÚida em 'utUlos de longo pra:r:o, e-s) a cnvin

cula!:'llo <!a d!Vida b&nc.!.rill ~a qualquer acordo que o pai= .Verituilmente raça c=--

,c I'Undo Mone.Uric IntarnacJ.cn&l, r 
oa cre~orn queriu &nUs "-e uu 1\40"- que o BU:iiil pa9<UU pele uh"-• 

eru :oe~U 001' j'Jros "-<Vl.MSI J,oto porqu~ ·as ne90Ci;Ç.,U Ut<>-V•OI oando "CndUI<i

~· anu 0 tant .. ma :3a rO'Clan•fic•çlc, ou uja, U~nto A pouit:ilidade "" qÚe c, 

lCE!lC dec-retuoa ., 01v1~a bra~iloira como ~vuue •~-paired", créol:lito 
1liqui&~ao. Sa c Q~.osil p~'J&Ue p~lo'menc' trê~ moseo ou al~o em terno de 1,5 

FilhOeo ~ .. ~otares, !icariaol tocos- ;;,~~11. l:>.l.ncos, rc:~~c-- a:.uxo o_o p_ra~ 
lilllit'lo e ao nt"U-o~& oa reclasHficaçllo. os n<-9o<::iaOoreo 1::-uileiros lnHsurali\ 

1~10•nte01ente q"e tul>~"' o• l>at:ccs ~•uem 8 U11 &!nal~ oe q_~e- e~~avalo Oispostcs 

lrazer uma neic:iaçae ad~quca <>oo int~~~nu ~ ""~ Ol>jet~vos ~o Braoil. 

neqociaç~u". Do lado l>rasihHO, 11. Situa;8o caracterl""v..--s:e pelll, de.~er!cra~:lo 

co:~stuu o... po<içao ~c Paio junte •oa ~e1os nnan<::eiros lnt~rnac1cnau, p•~a 

queda dOI UUOI ernpresn<los pelo llancc Mu~~iBl, pelos nldo8 noiativos cem c-

p ... ar ~a ,.ora~61"l.a, e-ru da ordem <le tiS$ e-,2 :.nnoes este ano. 

cos ela acarret~ u~a porca espec1!ica de dinne~re e de eliente, e pa:-a c Ern~!, 

. . 
evitar a reclaou.neac~~o, 8 a julotar pelo ·u:oanho das r .. pecuvas pfr<la• a llilio'~'. 

d~a <lt interaua era a do Bruil. 

Se o procauo avoluUu lt tal ponte que ., ..,eaut!iea;:lo f(lua dac;L.a.; 

ira-& - o qu• aecntecerl.a C!lao as no<JCCillç~•• nllo Cll,:qaBu~ &"ó1> !r\ttos •ilpo:-.13011 

- ? Bruil ter:i& auu opç;On: inn•Ur no cninhC &a negecu;ou, o qual teria 

sa tornado &J.nda mA15 adveno, ou ent8o r&dic:Alizllr anta to®o os or>tMiOIIIOI <lo 

Si&tua !UiancHro intern•cl.onal, o que teria o <~feito il!te<liat.o ~· estan(;llr • 

dos sovietu • ""'" • China de Kao Tso!-tunq. 

O Brasil pcoeria Yiver dar.tro de c:on~axtc radiCII.J:, 'c:o110 \:mil. "ilh&•, o 

qua uua n11 d(lvi<l.l. uu <liUCil 8 ®ito complicaoc. Ell toco (;ll~o, •n~e rei 
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l\$ neQo"iaçC•• ~e ou~llbro oo- cl!~llrian ~-um aoor~o prov_H6rio, Otil ~o-

aavu J><IU orient.ar • oituaç~o J><IU 11m •=rdo poeunor da 10U1 ).on~o pr~~o. 

rauo auim c;ue dil<:ntiu-n ~uito u .sai<lao a~tarM-Uvu pua a rocuuUica;~o 

e tan:l:én co10o criar u11 an:l:ienu :r-avc:lrAv.l A IYentual dio<:uooJ.o ~~ d,I.Y.I.<lll,_ pro-

prialnent• dita. /" 

l\ oolUÇ~O que foi posUY•l 1\0QOCiilr aprounuva oo'oeguint~• .aspectos 

p:-inc1J;~<~-is: o sruu concordava •"'- p&<;l&r os joroo <lo c~tul>rc, ncvO'!Til>:e e dezam-

de taverurc ~ JO <le snnbre, o llrn.il sO c• poq.oria no cno de "" chegar ~ Ul1ld 

neçoc;~.a;:ao f~nal sua ;u19uu de!initiva • oatJHatOrla; •- ncva~u na_da:& dO 

pa9nento duuo 'uros, pr~-ut&baleciOI- Pi'ra o dia 16/05/1111,_ o BraHl desnl>ol-

cua.~to ao p~pel <lO Fundo Mcn•t•ri<> lnt.rrnacional llfl• negocu~u, nJc 

era a noua pooi~o, " <le que o f\ln<lo pnr'll o qul pe<l1ri;~.rno• apoio a u11 progr'llllll' 

nouo, nlc 11111 pro<;~ratta <leU, ••Un 11m novo l't:ndc, a nb~~. u~ l'lll!Jl_o que nao ti• 

vcne po<lu, um l'llndc <)uvinculild<> d~ <lasambolso <los 'ba.F.CO$ ( •• ,)e estn ~ Ull& 

teu 11uito ou.ada nona.• 

ooh pontos, portanto, ror~"' &tirmadco pelos ne;-ccJ.adcru bruileiro• 

quanto ao tH!• priiAeiro, que nouvun duvincula;Jor ~,...g-ande, q,-e o te!npc de·~-

licltoor apoio do Funde para al~u,. progra!lla onu, - sfft'"_l~, ltl;l.b, t""'pc e ?r>:>-

E quais nrill.lll euu ~renos1 O sr. Bracner cncu dehl 4 Uim~na~lo do fan-

01 ccmar.U.r~ llll.iJI dritit:OI ao proceuo ce n~c:l.&ç&o vieram do sena-

mo•cer 1\.l quArenta anoa e a.prueutar .ua teu sobra o que rulm•nte .ntava ;o.ccn-

teraue upacl!ico d• evitar • degrada;:lo C& <llVi# !>ruile.ira". A dilcvida doo 

~nqueiroo utaria .,. lill.bilr coo q\1.., !aJ.av.anu u co• upruenu.nuo do 90verno 

bl'"Ulldt"O ou .te c:0110 tlpei!U u peu,.a tni<:u ooe Jlro. .Hlll1.9t e Bracher_, 

•t extreu11ente d1Uc:U- noqcci&r qu&lqu•r t:oin _cora o GoVeri!,O 

bnUlUro•, d.iiU o S•na<lcr. O Gov•rno uri& ~.ua~o C. ler Ulllll (>{IIIOtl ;luridL-

f.irudo pel~ AUtol.a~ina <;011\ o MiniStro Dilson runarc e nlo re<>-onhec:ido oepou 

p•lo M:tninro ·sreuer Pereira. 

Parll o sen~dor, o n0111e r~naro uuva int~nenu liia~o .l •to!a 

g.ar.ento dos jures da:S...• pelo sr. r~:,,~ro (Vide capitulo I!), o S•,....der~ereo 

Cll.l!lpos atri'buiu-lhe trê~ se<;~uMa! inten~Ot~s: a pr.!Joein teria "-ide •exercer um 

provocar 10111t1 rti!OI."U no "inem• !inanceiro internacional "I e a t"':~"-irll "parecia 

sar """- liOI>ilJ.Z>O~lo populü para çlorifie&~i5"o do--c.o.lote•. O• raoulta~o~ ~UOOII, 

' -no cnt.,ntc, ~ari= ~i~e. sa9un<lo o s-enador, o contr.lric <los ~esejadcs: 

v1er~11; todos achara11 que<:> Erasil ó que ~ena se rotorJ~a.r; e n&o houve çenSil)i-

u111 paU c~loteiro em !i"~n~a• e p1rate!ro fill tecnologia .•.• 11 grande auu~o 
- -

Jlla_CliUU terminou cor.o U:1u1 •olo~~c hUIOlH'"'cnh. Nege<:iamoo UIO ;o.cordc que a rigor 

•O <I ~.irme .., rela;llo ao paga~ento de juro• qu" temo• de ra2er entre outubrc ., 

1uo com o acordo Panore, que era u~. acordo de 15 anoG .• 

eoca~~~ "-O Fl.lndO r.onH.l!lO In~ernacion~l e acr~Citc que o Sr. Fern:io Br<>cllilr 

eot~ d<>ndo u~~ i11tarpretaç~o e taundo ""'"" ext~apola~llo untim~ntUo c;uantc ao 

que estA contiCo u- doclaraçac ccn~unta. se hio bero ~n9111s, ( ••. ) n.\o s~ <UZ 

ali qua c l'lll ~ o pro;ranoa braHlUro; o que se diz ~ que o Draon 
- . .. 

~ u~ p:-og~:O'"~ oo r~I p~ra apoiar c uo programa. -t rn~t.or duo~ u co1-_- --- ----- ---

tória houve doB nego~l.aOores foi e>:a~nante a <:a aceru.rcm o rnoni~oraou~nto do 

Fundo HoneUriO Inurnacional. 

tal, cndcr crxistOlll piiUO<I~ fiSicu mas nlo ex..iHe penca juriOica, seja do Gov•r~ 

11 rcrcpoGta do sr. Hillio: ao5 co~ent6rio.: criticos ea Rol>erto campo' 

tentaol de lado b:-asiluro. ;,ntu, l>us=ou demonstra~ qu" a& causM do en~ivida

mcnt~ e d"- crin estavarn co10 o l<>dc Ods creao"ru. x exce•Hva liqui<lez do oHte-

lllll. !inaneairo internacional teri<> crieOo cor.di»OH propicias para. quo o Brtllil 

dit<>-1, faramao cc10 qu• o exceuo de liqui<ln <lO usuma eo tnn•!cr~~~~~su •m. 

cac•..,; para o• Pi'i••• em duenvolvimentc. 

De upeci!Í.co llefl <>-omeutirioo ~o S•naddr, o Sr. Ki.lliet upUcou ~l'fll"-'< 

qUe o Bruil ~ao .. uva tnendo um lfYR1I. (XUltiyears ReschtldUling JV;rnmcnt ou 

At:orOo l'lUr1.al!ual ~· RiiOicalOllamento) tipiec- co•o c qtle :rora neqoeill.do pelo 

Praf. Atronso C.Uo l'a•tora ou eoM·os q~• fora• M9CCiadc• po!loo qour:noa io-i

Cilno e ar9entJ.no. Eflses Hllll\$ foraoi plllrill.n\!~U no principt!l, cu nj<>, n~q\lilc 

oi q\le o.t paileo ~· nao all:.aVliiO u•mo próxillo• m pag<>r. Qlia:htc ao• juro•, ou ••

j&, quanto .!.quilo qu Cl paue= nlo p«~o• pagÁr n.a totalidO.<lo, os ll!RAe ac~ 
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!ort.• 

o.. eoatanur~os a lno.o.gaçOu <50s d.,..,ia unado:n ravda:a:n outru tacra

ua iatl'(>rt~nt .. da propo.ta brnila.t.ra "-• ugoe.t.a,ao,', upocialmenta nu quntOes 

do ·~preao" uro a do retorno ao rKI. 

Capou de pedir U!Ja d•!ini~lo de "Lll:lor• a da cor,$t&t.at que o Brnil 

concordava eat P"-o;ar uma :~argam da ~\irei de 7/e' ae.una doo. "Libdr", 11&11 u,.,. tau 

adiCiOnal oa l/li' para cada llilll!CO, Urado:ldando a lllolltg.,. da juroa f>llrll n, a 

NiS u.:. taxa varUval da l/6 a l/lO' da ineenuvo pan. oa baneo,o qu·e a·oariueat 

conti~ llll pro~tta bUUleira tinha oido uma "l>t,l,nl:"adeJ.ra". 

anunder realmente o qua aa !az; ara nccauU.t.o ~'""r u. conta a O.!..llt..in~~o entre 

""" r .. nrutu!"A~lo glel>&l d11. O.t.vio.a a ~"' upr.t .. uo ponta. !<o caso o que o era-

reterlnc.t.a. .a roanor uxa ji pratie.t<la no 01.rc::1do J.r.t<!cnacional q., ua a do 

ll4xieo. Hn os r.egoc.t..IIO<:rn brnna.t.roo nlo 10gui~<1111 ape~u A t~üOiçao <u~abHe-' 

o SaiUI~or e.a~lca Clllanlli voltou ~c ~uuntc mus ta:de. O qU<> iria a-

ccntacer nu n•çoc:-uçou det.t.nitiVU co:1 o p~U~c ee "!proao• ~ero n o D~u~l 

ae<nnva, nas n•gcc~acl!u prel110inaru, pagar ao ux.u aci,.,_? ~ aeHtaçlc tU~c~ 

~tanto •• .:cntudJ.~• ou 1-ncona.uttn<:ift~ u nr.clra »ruile~ra :~ ccn-

euz!r 4 negoeiaçôu, o.Senador Cl".iarcl~J. panou l quesUQ do rt!. se a P'l~~un 

cnsJ.ldra ara inl.cia!men~r a di '<l Uur <;U•lquer re~er~nci.a ao FMI _de;>ois 'l~~ 

u clle9isu as r.e9cciaçOu ooau .:uraoouras, ~ ~• u nDu qu• o a~usu cu•ca~o 

quutao C. dnv1.11<:\U~o? g~a vanta9u t.roux• aqoala rahrlnoilo cu !o.t. ela !ait.a' 

ap.naa para •. uuraz;er a opill.t.:lo p(lbl:r.e.l int•rllll? ou urA irraven.tval <iau p:-o-

cano ruo ao FMI? 

"Entendi qu• a iO<f.t.a .t adm.I.Ur o eontato, n""' dateraJ.n&Oo 10010ento. coa 

o nri, 111111 coa c;UuaUl.aa, con~çou, etc • ._ que o Bru:U vai ilopor. Ora, o Fundo 

llio va.t. al:lt"ir 11110 ~a to.,._ • •ua astrat<lo;ia da mu.t.toa anolt c F3I n.lo ~ida coa o 

Bradl eomo l.l.elo <:011 01 outro• canto • tantca pa.iun 1!: eu per9unto: aÚ qu1 

ponto 4,raalu.J,9ir ~ua o flii 1a tranu~noe ~r& ae•uar qua nda, o Br&lil, po•

eamo• tar plano• por nda llaiX'<r.adoa, por nOs f~calizadOI, a qu• •l•, m< .-.r<S&-

ai uu eonvie~lo pa.tr.I.Otieo•idealuta? ó\t..t ~ue poJ!to UIO t<Om viabiliaaaa 

Oonclu.l.lldo, o Son.odcr cnureU.I. l~rou n!ednciu fa-:It.as palo sr. 

cai,ro internacional a, ~i:tlllltM•...,en .. ,_ nlo <:rUIVa Ulll& o•penolneia .ln=uporU.val 

para o Bra•il cap.!.:r. oe tin.r-ll!a u to~:;:u M naçociaçlo? 

japonaus, o ml><i;oo <f<!e u pooer:t.-l uparar 01 <:o~unid&Oe banc.loua, a 

recur;os allicionaJ.B y.nent .. no "Banco l!un~id a no Jap&o que ~ Oiuoeia;~o d<

anit.t~a entre divi.<la canc~ria a ~cordo~ oo Fundo sa tornava da ""'io: 

ilopcrUnc~a. h contir.~~r .._ atW!l v.t.neulaçao, eues re<:ur~os novo~ correriam o 

•vidlntu•nU, c.uo o l'Uo t.I.HU~ o ~paio ao F_M"I p&r4 o nu pr09~au ocon~ico. 

Esse ora o <:"onuno ~o qual o Bru:U estava exnina:><!o a ponibiHd-"O• lle u a-

coroo corn o Fu~<!o. e o Sr. Dr4cMr ~inl\4 de»<ado Dem cl-Cc qu• o PaU ~O buoc.t-

o SeM.OO< O<l&cH soa,.u, p.or sua vez, notou que &I< no9oeJ.4~0n anuo 

proelar.adU pelo crovo--:-no c~,.o eunen:""'ente P"l.itic~~. p.o.nara10 a oet ""'inente-

GoVerno b~IIHletro, ~o decre~~r ~ mo~at_~ra, nao ~eria ~oç~tado d• que e~ Ulli_Oa

t.eninMo ln~~ento serra neceS:Sã!'".t.ãm~1iU rec).S55ificl6o e sofreria, ~"' decorrOn-

etadoru. 

o sr. l!1llie• COrn<t~ou oull respooh rea!~rman~o ~ue no '-~ic.t.o <:a criae, 

M 1982, e•Ube1eceu-u ur:t fcrroa~o de ne;o~~aç~u _equ~vceado, l:lase~do M teor.t.ã 

dllnÇII no !oraat.o ""' no<;ociaç~u. no '!ntanta, talt.a uoer11nç.a para MUO&t ••• O 

Brull, ~cho, ••U. ute ano O&ll.oo ,. avanpo, wo eepurrlo. llp.aar da r>lo urwos 
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cal:la auinU~~;r que ~rano3a !'4ru <~a• in<laga~n fdt..a• ~o• Sn. Famanoo 

Mill:Wt ;, Farnlo Ilu;har foi prov<:>.::a<~a palo fuo de que nannw.. lloa Sanador .. ti-

nba tJ.ctO acu1o at6 aquala JIOlllanto ao proto::olo ou .mir:uta do acorcto pUUI!tinar 

utllbalaeicto """' ,oe ~nqUair:;'o•. NJ.o 4' que ctllvl.<lauem da palA,.,.~ ctoe ugocJ.a<30-

ru, ~pUeou o senaoor ;ru.ur :rraneo·, 11141 a ar:Uiu do protocolo aj11ctar:1,.1. 11111to 

ttMia aca~cl<l. llaquale aornento mesmo, in!onou-u, o Sr. An.t.~o cte P.!.clu& su-

lCU nt~V;t., a no Banco Central, ctano3o a ela ~n• ratoquu Unau. Além ctuaa 111-

n~u. ctoiS Ulegr,_,..s negoc-J.adot, om fllitict<:> pelo Dralil a o outro aaiticto pelos 

:r...nco• credous, co:ophtavalll a llUt ctocuuntal ctu Oltil\&1 nagoe.ie;:on. Enu 

talagra.i.u 1!.11, o s~:. Ilrac:her <3ieu, <!aviam ur interpnucto• cu ·gramm B' • • 

ctael.uaç:.lo 6 ~ruilaira ain ' n..,.-ociact~ e0111 a parta contrAria, a a parta 

cor:t~<ltd.a, .,. ten<lo ne~oc:"iado ena texto, co:n ela, o que diruoa, conuntiu? 

conunuu o 1urichr.u para que ntivnu no i10S1IO telegra111a. U'lt qu~ houvaue' 

nacauida~• ~· uu r~pÜ<:' ~• parH ctdur nJ.~ eonunuu o aun~uno.e !'L·~ por~ 

Deviao a aua cond;çio precllri~ ao• docu111entca, os seuctoru gan..-r= 

1>oa p~~;rta ~o teJopo =• hr!nao u infouaçOc~ ao que <31spur.llu,~ "~riu delu ot>

t.idfls per viu axtra-ofi<:iaU ou enUo vua"'-S na coO\plie~da Hngu.a aa s.naku-

PG•ro (uguncto recl&Nçllo do S~ll!fdor Chiara~_U), 

VII - NOVOS RUIIOS1 FlM DA MORA'!'ÔIIIA 

C:Ca a nomea~lo ao novo ltinUtro <l<~ F.a-nda, llaileon da lldllre<)a, o go-

verno t>rall.hiro panou a actotar, aagUlla~ aacl.&raeillento P<'Uta.do por .sua !:X<:.-

p!lnou a lign1Ucar a aeaitaçao <3o Wl aeor<lo mau eonvtrmeJ.onal e a coloca.,ao 

'para u~ eegun<lo plano da alguna pontoa aaie nnuveis cta diacuüJ.o eo11 08 :tl4.'1-

eos,' atitwla aparanumanta Dauaaa, trmtn outra• razôn, n:1 oxpecta.tiva "" qua a 

eJ.on.u ao Drat1l, 

O. aeorcto com "·' infcriii&~Cn Obt1DU pda COll:luJ.o, aa nova• autcrioa

ae.S procuráv.aa enc<;ar a Ull acordo com oa banco• o ..._11 rap1·n~· pou1va1. 

Par~· tar:to, procuron-u 121,t!Uazer n<:>VU COlldi~tlu pr4viu do•- baneoe a do Go-

vemo norte-aur!canc, entra a• quau a <3a o B<uil volt<~r a ur corrente no pa

gaaant:o ctoÓ. juro• a partir cta lo, da :janeiro, e a cta aeelanr ~· uteMatrmtoa 

para Ull acor<lo c0111 ·c nn, , 

panoantnenta in!ot'll&&l a rnpaito da avoluç:.lo daa U'i!Qe.t.aç:On, o J12n11tro hil-

'1on aa 1'ót>req~~; rutringiu a pust~ao cte intor,.a;Oo;, t.anto A op1niao ptlblie,a 

CO!I10 "r"' da u eaperar, com a mudan~a & oquip• econO,.ica reopons&vel 

:?'<~la neg'ocJ.aç.J.o & dJ.Vicl<l •~terna, Cs u:nco' credoru e o aov~<"iiõ- r.õrte-

uencano :n..>.erUI ""' priloeiro teste p~~;n: veri!:U:ar o grau <lo fl~ll.illllicl<lda 6o 

Governo bn&ll•iro, loqO no re:l.."liClo OM eonveru;-eu, na qua;Uo co paqamento 

C:Cnforme r~tericto anteriOl'lMma, o Goverr.o 1>ras11e1ro 1\av..a cteu.actc re-

gJ.st.ro expreuo, junto &a auto~lcta~u none-a~.er1canu • junto "º-l repruontan-

que nouve•~e um u!or~o cte coopera~io ~e to~as a~ panu interess,.aas e n con-

clu:L.Iu o aeordo de m~dio e :ongo ?•azo. 

to• pelo JCE!le, caoó n!o !ouo 1uspenoa a l!'ontó•ia • partir ~e :o.- de ;jane;ro. 

Por outro l~~;ao, 01 banco• oo ucuura:~~ ~ prouooç_\lir nu ~U<'u .. eu aol>•• • P<"O-

posta bruileira oem pre•Ji8JT\ent~ ·uso1ver essa <;uest"-o· 

zou 01 na'õOOiaOoras 1:>ruileiro1 a altorar ~ pos.1~Jo t>u-.ildr• a a acdt•• u,.,. 

fórmula que perm~Usu ao Brasil paga: se~ quaisquer :~.~J.cl)es os juros c~-ns-

pondentn 1 partir oe lo. de ;:aneii'O. Doou forma, ou nenn~m proqreuo n~~; ne-go

C.iaç.lo, 0 gov•~no t.ruiHiro <l•ei~iu 110diH<:ar toouunoa "'"" utraUgi.'J,, abu-

co"'o consequêr.cla, cte acordo CO:JI u~a nota d<:> Hina~ério da :r~zencta de 

lo. de fevereiro, o 9ove:no t>rasileir'O mune leu o --pa9am•Hito co..-·recutsos de s·Jas 

raurvu de 37\ dos juros De ~ane1ro' (US$ 350 miln~~), su~per.den~o-de !ato a 

' ~ - -m~ntória. A roitomadio 6o paguento dos j~ros sem um nnanci~mellto aeeq~acto u~-

nT!lco~: t=<!ta o abancono, na prh~ca, <la preocupaçilo eom o .n1v<:t ~as res~rvas 

<;ue no:e, com 01 p~~;ga:11ento1 unil.at~<ais hitos em 1988, d9vu 1>tuar-u 

i>llJ.:<o _de uss 4 l>ilh~as. 

No aumo dia, o, Pr .. idanta a o Rel,.,toc dilata Co11iaallo caru I. pub1.t.Ci• 

dada a U<;ltlinte llota< 

NO'r~ llll Cm!ISsAo DA D1VID11 =ERI/11 

•surprua, a ~miullo cta Divica tolltOU conhecillanto cta uv,iravol.t.a n• 

negoel.aç.lo do .aov•mo lll"acileiro c011 o Com.it6 11ueuor doa Bzlnco1. 

"rir.h~~o• a pa.lavra roeente cto lfiniiUrio da razena11 cte <jUe nlo haveua 

nucr apr .. entou ontem lllft dUdOllramanto ilnportanu ~o qual a Naçllo tomou conna-

"? Governo llrullairo <lacidiu, •n aparento eontr~p~~;rtida, pagu 37'1> 

Oce ~uroa da :j.anairo, rat1ra:1~0 para tantç cte nou.a1 nurvu, US$ 350 mune ... 
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gu.o.n<l-~ c Minhtrc llaihcn naumiu c lfin!aUri~ di. Fazailda 011 janurc> 

a ccr.t1nu~<lad• <lo Froenoc na;ccl,aOo~". 

•ouan<lo auul\1 o HiniS~•~io <la N~&nda, _n ~~nuro ~uuoo, minh<l ;>:eo

cupaçAo prineip<~1, .,. rt!~ç!o _. <liV1"-a extern~, foi a <le u~eg~ra~ • =tinuida

da do proceuo ne;oeiador. A eqni~ negociadora ~oi ~Jintida, ... s111 <X ~ fo:u 

... nueu .,. unnu t>áaiCAI da proposta de '25 de aeuml>ro, .,OU uuva connne;do 

d& que atendia ao~ cbje~ivoa da n..,.cc1açao. Ao lon~o do• HU~.o~ 11osu ~ora"' 

tdtos pro1reuoo irnpor.aMea noo enun~im..,toa COlO o C<>~r.1t6 Aueaso~ de llancos, 

•a propOUlo, c;u<fro ap.-av&:tar ~··• opo.-tunid<~;df, d~ esc1ar~unent-o, de 

dol;>.O.te, ,..., umb~" de ~ruta~o de cont<~;o, para tn::er ao conl\.f!ClJI!.ento do sen•do 

uaeul .,. re.u.çlo doo 1una Nil relevanus ~'* 8~RrUdoo ~~ o• tancoor 

".\) PRINCIPAL 

"A ~i vida do !lruil ~e OlédiO t_ 10.190 prazo PAr~ com os ~JICO$ coMrc1-

u1 eotnnQe1ro& ._ a;tnclu de unc05 l:lra&iieiroo ~o ex~8rior ~r.cno:._ ~ USS 57,6 

l:lllhOu (pooJ.ç.!ío dt r.gUtro no EIICEN ..., au)G5). A concant<".ç~o -o., voncimentoo_ 

dun divi~a ocor..-e n ptr!o~o de 1988 • 199J. 

"N~ no.gociaç!o com o& Banco&, ora em ~..-.o, ~onso.go1!!r0s ncoo:alonar a 

diVida v1ncen~ no perio~o de l9S7 • l5'9J (pariodo de cor.oolidaç&oL eO!I\o !ê;:; o 

1!4xico ~. ea ·~uidl. ao J:Oxico, a Ugentina, •• ruJ,pinu, Venez\lelB, cnile,_ }l-

"Ean diVida, no.su puiodo que vu ao. lSSB •' !99J, sert :-ouealcnaca 

e0111 20 ano• ~· pra:oo, ~ o ma.ior prazc ~~~ cor.ugu;do F.?.r .. u.. paH _~o Terçeir~ 

11\!Mo. e-c~ a anos da eartlleU, talll:l~lll 6 o u10.r perlodo dt car•ncia ~1. conu~uL-

dO por Ull paU e:ldiVi<IJido de 'l'trca;U'.;! INMO. 

'AUm diuo, venci~l :. carGncU, o• paqMientos ur&o feitos dt !o!'Sia 

crucen~e, dfl tal torma que no prin:eiro ano de p.sgutntc, que •• aari u. 11055, 

p:.gare!I05 apen:.s Z' <lo toul da di:Vi~a. • o Qlt11llo pagamtnto •• OUb. no ano 

:!007, <lO lO,. 

"B) 'S~D' E 'l'AlUI .DB JUROS 

•o novo •apru<l' <~;o;:oraa~o coro oa banca. ' <lt l3,1H ao ãnc (O,Gl25') 

qut ' exatllnente o apraad ~Olat9111do pela Argent:l.lla e pela V•n•=•u, para t-oaa 

uvel muito mah baixo ao que a ~prin" do ~er::a<lo """'ric~no. o Brasil, portan-

pela 11etade; • ';141!1la 0:011 "' !IUdan;a do relere,cial <le jur~ para oUculoa ~~ u

cargos ~as oper..,Oea edil os. l:lloncó5- H~ll huo, conuqu;Uno$ que o5 l:ancos renu..'1-

--~ c<mtrlilto • t'ej>r'uent.arA uma OCO:IO:oia adicional ae ~erca <le US$ ~30 milhO..~ 

PAU o PaU. 

"11 forma como aera ap~icaca a ux~ de ~11ros, na Hn';luaqem utnicill d<>"a 

b~n~os, o •ca.:-ve·cut", to~ft oa contrat~ d~ sttor pilOUco, 1ncluin~ os depO-

•!!: um processo eonplexo, po:que, di!erentemente de 0\ltr~ J><"iUI, o 

Bru:U pulveri:o~ oa uuo tO'>.\<lores, d<l~a A p:-Opna diV~rsiHcaç~o da economia 

pilJ:>lJ.co contra 30 a 40 no cuo '"~x~cano, e menoa <lo- que ato no <:S.•O &<'"90ilt1no. 

quo, pulveriu ent:-e ro~itO! ~omadores um "esmo upréstimo tomado por ~"' Mnco 

b:ruilo..iro a U!l\ l>anco estra.,qeiro. t a ddnl'oocida !lesolu~ao r.o.5! ~<;> eano;:o 

centr.C. 

1 vi<;onr a ·partir de 1989. o arun perdeu~-~ p~quena ecor.orn1a do .~ros nuu 

mente superior ao que qanMre~o~ em <!e::or;l!nc•~ de5;<a qrande ~i!i.<n:ldade opera-

vez ae tUrnestrai ser' semutral. Er<~; uma con~ui~t.a que <J.nM sido eor.seguioa 

.:.;arnento, e111 termo~ de fluxo Oe caix~. <la oroe"' deUS$ 600 mitMOes. Que~ dizer, 

a eon~\l~aç!o da ~ova ta>:a de :ju:-os, a I!Plicaç!o do •carve out•, per!odo de ue<~;-

loru~3e:'I~O e a rep~oqra~aç.lo de juros vai provocar, no per!oao que vai do cont~a

to at' 30 de ;ulho d<J l9e9, uma eeonc"'1" ao US$ 9l6 tu~no~. de pr11r.e1ro de ;a· 

nciro de l9SS u~ 30 de julhO de l9S9. ~o per~odo '" con•oU:3a~lo, <;:ue é de l9SS 

• !393, iato np!"uer."a'-* uu !"eduç.lo de uss 2,5 O~lh~~~ noa enc•r90S d<~; d!Vid.l 

t><t&rna brasilein. Dw::ante o pariodo do contrato, V.\.IIU ~no~. a o.eonorua ' da 

orO&II Oe US:$ ~.2 llilMea. 

~o torceiro ponto O o ·~a nocoui&ldo <lt financi.!lllltnto. trJrt ~eotaque aeve 

nr U1to1 peu pri:..Hra ...-.z u hiatória &Is negociaç5u, um pat. conoegue deU-

nir IIIII montante do. racursos ae• "0111& ~via do!.\.111~0, de aco:-do cem o Fundo 

Honetl.no e a pa:t1c1pa~o ao hnco Hu..,dial.. o Bta5ll Obttva US$ 6,4 bilhOea .,_; 

recuncs adl,ci.onau do ll~nco, US$ 5,8 l>i.l.heu <~• -lll4<l-io • lon90 prazo a 11S$ soa 

longo <lo ptrio<lo que vai do ~~;:;2 <~;d lloja. Este•, aa parte de mé<lio e longo prll-

:r;o, US$5,8 l:lilh<!lu •.lo ccnsidtra.:.os crutoa, ~u u,;~a, toda"· econo .. ia '!Ut o Bra

su !uar no potr~o<lo do contrato, de de•oom~>ouo, quo ' de prilleiro de janeiro dt 
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ec' alla~ullo num 100n~u~.• bruto o.r1n1oo. ~llo prao:il-" OJ.;ar qae, apu..r <'le~u 

ao:ert.o, conugua.oa qua o abatU.anto foau a ,,. volu11a unor, 011 nja, ut..amoa 

occnomiz:an<lo 1/S$ $1ltl ~~~~h~~·· ~car;:a!!o• com o banco p.>.U ae&tar ~enn USS 600 

•o prazo ouu !inaneJ.u..nto novo nra da dote anoo, oom eil!co ~· e.o.-, 

r•nel.a, que • o pra:o_ que tem U~º-- eor.e_a<'lido a outrgt Jlll._j._a~, J;omo o M•xico •. a 

llr<;entin:a. Jltste ponto, nllo diferimoa, """ o ·~rt-a<1' oar.i de 13/15, menor ~o 

que al911n1 paiaas (XII!Uq11irar.o, alQuns conaequirar.~ 13/l~ na <11Vl.<lft V1!lhA e 7/S ou 

14/16 na dl.Vi"-l nova. lt. exnplo do qua taiOl:l~ outro~ p.ouu Unram, nt&mos pa-

ganoo ua_co~U_do, uma •tee' equiVUante a 1/B~ aounte p.o.u aqualu Dances que 

reyrnentarb. um culto .:e l.'S$ lll m_Ull_.:les para o Brul.l, UgnHlcaUvamento J.n!IL'

rlor ;b eeonomiu que u,.,e propiei,a~u pelo acordo .,. dUcunlo, • uu pont~ 

j.i <'ldinldo, 

"Llnh«s oa curto prao:e sao um quarto ponte j.i definido e •er.io pr-orre-

qadu por \UII pDnedc de deU ano• t melo, ae invt~ d• apcNI~ u~. que t>avia Hde 

a ccr,ac~oruU= oo~ •r h acorde• antu lor~•' o o::c l9S~, o o• l9e4 • o o• l9e6. 

E pnvt-u, no cor.trato, ~cc- tc®o c~ banco• (~r-o que restabele-eer u ~a.- H-

restal:IClaC1'nm nlo terlo direito a _p,.rt1<1ip&r de o;oerac:~es de 'relending• nem de 

oparaç~ea d• cenvcn~e ~" <'11vlda. 

•Acertamo•, ta1fll>~~. eu~ro pon~o, c•ralonding'' o• llaoces oomente podo

r:iO ernpruur 1.0 utQr privado e= recurso• quo forem pa9cs ~lo rn•no, cu uja, 

depcaitadcl no Banco c•ntral. Prtsel"'a-n, uoirn, uma par=::~~a uproniva doa r.

.::ursea para rela~em da dlvi6a de. utor p~clico. 

•para 0 utcr prlv,ao::e, o pr.•..o duau optn~!l"" nrll de nu anos, com 

qt~.~~ro (le earfncla. ~o 'CinhHro novo•, d<t nio Dnoa,· cem trh do cartn~ia. Par:o, 

e utor p\).1>11~, que u:obt11 •• t>cndiclou oc procu_1e, o minifOo urM ~., dcn a-

nes, com cinc-o di' car~ncia. 

"Dta<TIO'I, ~a.ralelann:.a, aprc~~nda~do o diUogo eo~ o ~an;e ~undlal 

'pan rut..ob~l~er U'll nuxe pcHtiYo de rec~rso5. 

~!lo anc ~~ 15187, o llruil pagou l:l,c;ui~""'"nta ~c Ban;p llun<lJ.al 118$ 555 

revert.er. 

"llute eontutc aaU. a retol!lll& de dl.iloqe <::0111 e FUMo llcnotb.rio Inter-

•sa ~ varc::aae que o l'undo Monathio nlo IOUdou aa autncla, • t.<unt>d:o 

·nunile do Comltt Int!lln.no,_ oeorrida M cerca de duae u~T~&nai', ~onaeuciou-u a 

idUa da que programas de a~u~_tarnanto <'levem u-: de prazo mah l~q~. v.t.s,ando 

umpre que pou1vel mudan~u utruturale para corrc~o <1e (lauquilll>r1ce. ca 

mulTI& forl!la, a .t.ntr~du~-'e <to l'"'canisrncs de eont.l.nqailo:1a no• e:opré".tillcs <10 tundo 

Mcnet,rie, recanteunte aprova<!os, Vaio atend•r a wo.o. demanda ant.t.qa <'lo• pa1Su 

.on<liVl.&_<!c~. 

_GI!I que o oruil retoma as n<!<;oc.t.at"O<f~ cola o Funo::c xeneUr.t.e Int.ernac.t.lm.ll: e 

pr.t.uire dU_o5 ~ que o program~ quo ~a:ooo oucutir l:lreve.unte co& o FUnde 

Monat.l.r1o torla que ser reuuaoo do c:;ualqudr tortu., com ou oem o Funco. l'Qrta:t-

te, o pr09rama antes de oer uma dHgêncla do funoo· Monet!rie Intern.~cicnll.l, 111-

":!.s r.e .. ntu 11e~idu adoadu par,a co~ur. o <'IMlcl.t p~t>UO'O fazK 

pa:'tD cus., proecuc de rujustam~Mo, ou sej~t, da convenHnci,a do Pua oe ajuo-

fell\.1 de ~alllrios do utor pil!>lieo ~~~ posUl:lilidaCu do TdSO\:.re; a dli<ll~naclo ~e 

aul>sidl.c ~o tr190 e eutras me~J.das de, ltjusument~ que ainda _virlo n~o eo9ctam o 

nal no ru~c certo. va.'IIOo ter ~u~ olhar corafou,.~nto a p:'iVatiuç~c d~ •l<;urnaa 

emprna• utatai~ o a ~o~orn1~ad., oa eeonc~i<~ naclenil, eu oeja, a :'ed~ç~o ouw-

unel.al da :ln•erven~llo <'lo Eotaco. oeja Ci.eta, aeja l.n<'lireta, no proc:eue de 

•ubsu.nclalmQnto o nivel de pcul"'n~a. o Braoil peupa, neje, aper.ao 16~ ce PIS, 

centra 25% no prlneipio da déc~d~ c~ 70. P~'" que esses objct1vos aeja!l alcanç:.1-

dO~, h~el'!-se necessAri.as, aléll :U rocuçao .:o déficit pUblico, ~u~ar.ça• r.o~ur.-

papel ~o Eota~e na ecc~010la - tanto n Sl.la tli..ens.!e reg~la~6ria qoanto Jld ccn~i

~~c de produtor ~itcto ~e l:le~s. e •~•viçes - e de se r~er o exeesse de prote;:ao 

tOrio sllo doia aspecto• que ccrruponderam a rno11ento1 aapec1He-o• de n~ac pro-

pnuntam - oaba reconhecer - um !raio a continuidade do ernc:ilnento. 

rupeuo ao papel catallsaOC>r <'lonmpcnhAde por aquela J.nstitui~le. A ~t•nç:.lo de 

·um acerco com o runco, reopelt.aMs as <lirotrlz&~~ de nona poliuca eo;enOnica, 

npruantari 4 al:lertura da impornntoa canau junto :. co•unillade fi.'l~ncal.ra ln-

urnaclena.l, cont:lbJI,indo para a:~pl.t.ar o• tlwo:o1 de l"ill&llclamento par~ o neno 

ptl)licu nc curt . .t.u~o pruo. SAo v!rlu u .t.nc!lc:a~• ~••ta evoluçaoo na lllt~ Pala. 
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r~erli>U ~,.. aglnc:J.u o!iciaia da c:r<idito ~s ~•.as ~11port..o.çOu <1- !'lnda.mental 

~ulln.inar4, nu:aa ql>ArU na.,._, ,co"' a ~ntrcd~lo de uoa.nio"""' da urc4d~ na U• 

trat-.;1~ ~· routrutura~o & di'tJ.<:a. Eate prcc .. so~a:-,·em; ruo r'l!Al1dade, ocor· 

ren~o COIQ os llecaniaii!Os da convara.:l.o oa diVi~A .,. invu~imentoo, UJI.t.:> atra'tfa 

<!e canail in!onau qu.ontc por rneio oos lall~U pr""o"idOJ pe:o Ban:co C'entrU. 

Contudo, u condi~ do PUs, prJ.nci.,..l.mant• no que ,,. no-r-ua .a condu;:ao da po-
1 

Hti"'" •onet4na, irnpllotiio l):11HU re:ativ•~<~ente utre'!too ao alcance deaus 

brasl.l~ir<> no extuio~. a, even:uu•u=n._, a u>~ procene de u"uriHuçlo da d!~ 

vida no• ~-old~•• """ ar,..,a8 adaJ'.AçO..o, no cno me>:icanc. 

"Al> final, gcotar!A de voltar ao untico ~l.ciU da•u 01J.nta 

nAo IJ.Çni!i"a a"euar ' !'uli~nde ~e ueauu. a~olua e ~. r""uslo do~ anos 

00. 

10!rc~o axtorior • redean~r o p~p~l do est~do r.• o<:o~oua, reduz~co a in~erven-

de no& apotamc• <:ada vaz maia na (>011panca dOIIO~Iti<:a, la~o f muito illportanu. 

t preciao ta!lbllm que o que o E=ta:lC, libara~o da tunçOu que po.uam nr eJO:I!l'Ci

oas ' a o:ontr':l,to pelo utor puva~o. sa de~iqua - 11aio~ qrau .aoa pt'Cl'J!"MMaD ~ci-

•No plano eJO:tarno, dev....,. o'tit..ar """"' poliUca arr•uca que oaclla en

tr• o contornu...,o e a ~nfL"CCItaç.lo. 1!: preciac uuqutar continuioa~e ao proéauo 

n..,c.<:Ud~. O "Uq:I.O ·~. duanvolv;Uoento at~qi.:io pda acor.Õmi.a brun•ira n&o, 

~Por outro lado, tnpoucc devemo• n001 •""~.odar a uma aJ:J.tu~e ~• conror-

:o Limo e ce pauivl.dad". estame& e~penna:lCs u cl:!ton~1o- de- um <~cor do ad.-quado tos 

:necenJ.Cadu cc Pa.u, que J'<'l'lllita "'ini~U:~r 0$ e!eitoa adve::csbo da divroa-exter-

na aotlre a no~~a capac.!.~d• de :llWntiunto, $Otlre o dffic:Lt polblico .r- .-®r-. ~ 

~flaç,R.o. A ~U!Ilinaç.!.o da• incerteza~ ~UO<:lMAI ao preblelllll da divida f funda-

ment~l para que possamo'~ avan~r rio sentido de recuperar aa caa~ ~o cres~.IJDento 

g-oradu pelo prol:'euo in!l~~ior..!.~J.o. 

"" 90'11,..,0 opoou polo cnir.~o ""- no..-ocii>Ç.!IO, Dusc~nco ~ud~nca• r.oqru

uns qu• traga_m un IOlU~.!IO liiD.U ;!O&~a p.!OU o proJ>:e~a oa d1vJ.da, A pr6p~J.a e

vol.uç,!o doo uto• no contutc !r.~ernaci:cnn ~eM~r1 a HHO!ular ~olucou Mequa

du nuu sentido. Do outra p3rt~. pJn q<1e o proc-esso ~ .. neso"iaç.!.o u curoo 

~"'"""' um toca~ M ~~as !a•es, proa~ur oa re_oult.«OOs que dele se e~pera, é illl

pru<:ir.divel que o araHl re"or.nrua aua b;oee d~ cr~~itlihdade. 

p~rrnÚall\ al!.vUr c, .. toq~! d~ ~iV~<la e rodu.Ur o sau oerviço. ~ n<I'JO<:"i.JC.IO da 

diVidA ~ao se u<;oto ""' w ... ou ~uu eupaa. El• ~ um processo re<:orunte, por 

o de))a.t.~ .fr.Jnco " aneno sotre a q~eotao ca div,da externa tu c:an<:

torludo a &~ua~o .,.. e<;m;B. He .. e ~~ntido, os elt"Hir.istros ~a Fa.:en<la ~o at>.~~.l 

g-ovarno, senr.e atendeu~ """ co~vlUs da cc~.uoao para tra~ar ao ~nunto, espe-

-cral~ente do p:-ocessc Ce PMiVi=lamentc, & suspen~:lo ~o pa<;ner.to dos jU~o3, o.u 

c.ucou, por parte 00 M~n~~tro Maillon da Nóllre<;a, ~ ~espeito da •oli<:it.açtlu da 

Comin.lo, !Oi cb'jetc de queBtionllll\ento pelo s-e~.adcr carlCii C'hiarelli, ~olicit~n-

do ao li:inUnc que revlua tal postura Hpa:-a q..,;, tivéuemo• C:Ol\Cl.cti.. etatl.'tu 

da d.tl><1tu nu c:onquç.!ci nova • inul.ta&.. • ao l!Ofl'no tupo antiga, ~· 

O Senador carlos ChiaralU pergu:ttou = H!niatro •• o acordo por ala 

~nuncl.ado :16. o-•nva daUnitJ.Vuento .fl.rmolldo ou-,;;. ~• t.iat.av" de HJ.nten~c dÕ go

verno cll(l.jar a .. us J.t~~-~do• que v, li:Jtl.. no. trouxa t <:OlA~o?H Lelltlro~ 40 
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'Quanto .ao •carve oue•, 'ao para o· .. tor pl).);ol1~o. nlo u apli<:.a ao oa-

Breuer P.rdrll, a11 1\Qooa ~o governo, ~hendo (I UIIUinto' 'Pr,\l'.e~ro, nJo uriarn 

pagca ~uro., n.lo uru !dt.a uquH' a auapo,..,~o prov.1.o6Ua <la montOria aa role 

do Ministro BrtUal", nOs o interpelamos ml.ia 1U'Ill vazes. !;:;<11., dilu: 'n~ot u 

rolo hOUVtl" Ufll acordo at6 c dia 29 <la janeu~. n6s, novam®ta, Va!TIO= ""'üar qoe 

no• arriaqlluca ,. u.,. Ht,..çao iqual .1. anterior, cu aeja, qua o Pail !lqua um 

<liviau sU!iCUI'Itas. • Nao ®&:anta, !Orarn J"''JCS <:ara_de _!/.!i!t_ 2 DiltiOU, •ot> <;o 

concUto da p.og~JOen:o de juroo, e_ nlo no~v~ a:o"o gloM1. ~cnanto, n~o vejo 

'!n' de l/O' par11 oo D&~o:cs q~e """•Uarn •" acordo. <:s~a a,çordo 0., q~. ponto 

uU.? Quantos oar.o::oa:--'1'"!-"~n;Jlrf~<="or~o? o Pau r·:~ua ue~r; J.l. 0 lll•st o s-errallo-r 

provaval:oante. v. l:Ju<, nc1 ~a.:r: o:omo !.I. rnol•i~o. Jf!e vejo q~~ seja ulim, 

·~. nnur.~entc, naso.a p;~rte, a questao que v. ~><a. n~o 1101xou l>u c:l~-

'"'onitonmeni:o• !ol uuóJ., Veja, np~~o, ~Jo t•nllo horr-or a palavn~. apenas 

que~ Hnna eu o Pu.tóenu ~~~ Repill>li" .. , QU" deo:larou, in(l~e~ .. vuu, que n.lo 

el\a:oaóo n:onitorarnento espontango'> Qu~" <l):zer, -~rr~cl nó~ ~ fau~ :ul!O aquilo 

que el .. s d-esejam pa~a d~poio diu•r•nao, nAo ~or~,. &lu, ror.o• n6<,' 

aos, gos:ando ou nl gostanç'.>, • ~ reaHda~e sue oe h6 d-~ iOipor. ~gora, a;tzH' 

que n.J.o, que r.ao •nl. havendo monttoraunto e, .;:o 11e1ffio urnpo, ruor 0 111 onit:or;r---

:oento, <1crad1to '!U• o:rinA p~~ea o qoverno uma ~!~U'"-C'Io óH~c,l da ser e><Ph::all~. 

pgrq\!e v .ai ter que nur •ubtertQ;io• o taii{>O tl!óO para <lU:er, ol, ,..._. n~o d bea 

•v. I:Xa. diua - • o <lUU co. ta:tlo - que u ~qctou 0 moll•lo ·~· 

tir.anci.AIHnto. Nlo antanó,t. N• a. nter~~ia qt• !h ao mau AelatOrio, .:;oi\C u •n 

tivaue o:riu~aoo a uU.l:i.ZSClo ~• !Un~~· axt•rnoa. Nlo, eu nlo <:rl.U<:O· !lU v. 

.exa. <l.t.ir••• t 6. vard•<la, que nouv• Ull os<;ot.unanto dRau upo ~~ !l.nMo:iamentc. 

Aendito que V. llxa. ~Mil Adi.anta volta a insUUr na tua de ,'lu• u11 oo' l:lenau

cto. O& noua noB;Jli.Z:o""o ele r.•US:Ou """' o f'llndo XonetArio r~tern~ciefllt.l <1 q11e 

·~~e :ocre .. ~o volunur~o ~· <;AJ>it~~s reapareo:•rl.. Poi• ast..t.v•, como s~ v. E><a., 

<:onversan-'0 ~Olll o Comitl Auauor do& BAneo• ""' Nova rorlt; a nt~t.va prnefiU 0 

=cmbtA-che!e do Banco liOrgAn, o Sr. De V<"ie&, que fh uma upoM;Io que 1110 

pa~eu :DUtailta reAl. h ta • nos relatou Uço q\!a v. Ex&. d.t.u• e ón<lino': Da<la 

a Bituaç:l-o internacional, ara mdnor que ~da pais contaue eooa a poup.~nça·u

tarn;>., porque difi<:ilmenu naver~a o afluxo <la reo:unoa pa~a euu paia .. , ·~' 

po~ua oJ paun ~aunvolvido• - E"&tadcs UhidO~ !_da Europa - UdQ atr&indo, de 

novo, cap.t.taU1 onde h.!. axr:edantn !l.nanr:auo.r hoje ' na biB, e une exeedan· 

tu ói.l"J.<;Iir-u-lo JI.ZIU !a<::ilmonte .ao.r paius qUe ohtocn ,oportuni&lde <le fllar<::a

do, POitO que ninçud., poda pedir ao capihliota qu• ele :iJIYi_lt..a por goÍsto da boa ' 

vantad..-, •le c tu, por u"" quaot.!io raal da inte'rau ... 

~ACredito, PQn.:nto, que v. EXa,, qu.ando .aiz, pcir lllll la,.,, que tere:oo1 

~ .. raillbt'i%ar as noun MiOC:ia~u eorn o fun®, p.ora qua J'(>oumo,s <»nr r•cur-

'"'• !~z um~ .aposu-, que eu ~irHt arrue~, porqu& nlio r:roio que ••••• ~ecunos 

v~nh-MI a J>&rtir óesse g•no ~ .. bO<I. vontade, E. .. s&g\lllóo lUiat'. diue v. Eu., no 

linal., """ ~espon~e: 11.0 Senador carlo• Cll~r_e_~u, ó opõ:õtó ~iat.or <lUa~ V. "i><a. 

9ue os r ~~Curso• ol.o dl.!ir:eu e qua ~ernos. <le contar com a poupa_~ça lnterM., _ • que 

o raaj!lllta ' feito para <»ur poupall;a. A contr.a<liç:l-o ló!li<=a •• vu .. oc:orre no 

'-oJ.~cuno e nlo te" i~p<:'rtano:.ta. ;n-port~nte ~ 1<1D~r como o g~verno est6 ano:a~ando 

doa Bancoo, 

. entendHo. 

70, ""que O PU• co~o um tO<lo poupo.va, ~o la= 1nu~no, ugo como 23' ~. ~IB, e 

noje nlo poupa m~is do que 16, l?\· 

""nto ~· l:IOnus, d-o marcado :!asous, que me ó:i5~e espeur que o Bruil fosse -0 

priMeiro pa~s ~a Alnéric .. l.ati,.,_ a voHar a !"l'oquentar o rnerca~o de oónus co~ 

iu111o <le conus, & ordea~ ~" US$ 50 mllhôes, grande para"' d~f.!.cul~ades, no """" . . 

t•rna<H~na~. • acredito que SiOI, o.nruil, UI!". dolHC• .. ~9u:wa, uc.l. o pcl.JAei;-<> 

candid-ato, nlo nos vo:;,urn~• que <""le oe:eve na d~c~dl> 6e ;·o; n~o atrav<!s o~.._.,.. 

pré&timos ban~ncs, II"~S at:'llV~$ ~e l'ero:~do ~~ D.5,us, ;oo~qu~ isso j~ ~ u1r.a nra

'aóaóe no. marr:aóo de Lon<Uu, no m•~ado <la Tóquio, no urc:ado ~ .. 11ov~ Yorlt, illll 

pa!ua ".o'" ,.enor çrau da poten~Ul em Urioo$ d• ~eunvolv:I..TO-ent<::~ económico d<::l que 

, o qrun, o:o11o d-o o:a&o da !al.áaLll. da Indon~ua, aa tndia. """'"contar os tra• 

<lieionaio trequanta~oru ~o rn•~aóQ- óe l:IOnus, como a S\ldci<o, o:010o ~ ,Anat~.l.1ia, 
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•out~o ponto: v. EM.. ~.u: qu uUIIO& fuen.:o 1lllll ll.po3 t.o. ·~~:l.:IC<~~. -,... 

me~1~ .,. qu, •~t.o.:ooa ~•noegocian~o :;:Qlll o F:ln~o ou neo;ooi&!l~o coa 0-1 w.nco.. l-

!'roveito parll. rupon~tr ta..~~c A J.n:!l'ia~ ~e v. EJta, quanto .t ~o Sen.o.~cr c.ono~ 

C:lli.!lrt1ll. 

"Dt f4t.01 nlo ~.l n•nnllll acor~o Urma~o, ua nte 6 o prooeuc ~ .. neo;c

.:J.aç.tc qu" va:o un~c u<;~u!.~o .:o'"" 1982 om todos os c:uõi ~o estrut<>ra~c "' di-

'1101; I'Or !'8U, Portanto. n1o h.t ll0'11Mdn. o·~ue talvez cw.pr8 uo:n~eeer, S<fn&• 

~or, 6 que atoj no:lt nll.o n.t um só caao, Ul:l Mi«> .:aso, ..., que pCntQJ acxir&adca de 

Colrl.l.t6 11neu<>r nlo ttnl\.111 sido r4U!.:I.Cadoa Palil Nioria otxprouJ.v4, a chama"" 

da c:omuni<llda internlc:ional, que <I o lllin1nli:l raquotr.t.do pa.ra. qu<t o ccntratc entn 

''" vigor. Pcrt.anto, nlO.:.dirU que nt8~01 !uandc WMI apest8 arrJ.tc8&, eata:oca 

trabalt.ando, eht.ivUtllh, ntes (>Ot.too acorM<lca, que 'erlo os que 111r1.o a. pn

va1ec:er na-tnd.içlo :Lllurnaciollil.l, 0-1 pontol que v~c !.i9urar ano acordos. v. E.U. 

ser Poreir;o, !!tUhO tu 1&'1.nU~oa. au pa.rticl.poi ~~ ill'iUJLO.s ~hcun~•=• oo::10 

Seo::-oU.rJ.o-~aral, u nut pontes tcnorn o aoor<Jo, enuo, nao iiiVõtria-i'ie<;c:::il.· 

ç.J.o, Nlta.ru. le-var aue papel, que \! c do Braoil, os banc:o' ll.uJ..nar,.iano; anil! 

c:o:oo u c papel doa. ~ccs, pelO relatdfio gua el .. !izeru, rosse o a:::or~. 

o que J\ouve no procuo-.,--- e • nor'nlll .., uno pr'óeeno ile ne9ci;;açlo .. foi a ccn~ 

apruentou 11.01 l:..nc:ca,_:e 'III.<DCI ver u !ic:uor fera ou nlo. 

quo, ~ verd•~•. c .aruil nu pre1>4rado para ~ueutir", a"teicn"lrnente, u11 prazo 

"Prazo a ser neqoc:J.ado: na;ccJ.uos o n1or prazo gue Ulll ~l.O do ~arc:eJ.-

"UI\.0. de j~ro~' o custo total d~ ;:trOG dC'Ildo.l pelo -s:-as.tl nAo d~va 

'L:ll>Or' o~ a u10~ tua dO!Tt,ttieo. aq~.ivuente - \! uto qu~ dt..ll 

coa J.ttoo, vuo• ur uq. aeonOIIU.a, para o Pu.a, <la US$ ~ .. 2 btlhõ ... 

pelO 11t10. 

"Diz o M!n.iatorc Mnur, n.a all4 p~opcau, 'lllt<::al'.ino~ npeeia!s: serialll 

ntilbe1.ec:id.u dUpeUçlln l'l'r& Wl 1.illttft !IIAx,Oto <le Uxa ~ :juro• e,~r• 01 pro

eadUOlltO~ ;a. un:o ugu~~os no o:uo dt dtlter1o:açlo ll!bst.ancJ..o.1 noa taooos <le 

iate, 1!11.1 UJOa oo!n tAtiafatOria ~a o Bra:il.. 

~·· 

•Ô quinto pon;.o <I o· Unan::U.unto <i<'S jUrOt • O KinUtro Bl"<ISUr 

propu.nh8: US$ 3 1111h~es para. 19881 !IS$ 3,1 Dilht!U pa.ra 1989; a uil !IS$ 4,3 bJ.-

1h!!&s par8 19S'l, ~que d.t 11111 i.ot~l de !IS$ ll,l 011::. DUhi5u. 

Daixe•rne repassar -aqui. SS;pero gue o Sen~~cr des~cnte e5ta tnpo:l9S8, US$ 3,1 

-D.U-lli5ut 1989, irss 3,1 :Oi!htles ~ 1987, tiS$ 4,2 :Oill\&.1. EnUo, terooa tiS$ 10,4 

D!lhlln, Co-;,n'iUiJI~ pa.ra 1987 e 1999, t um poUc:o ~~ 1989, mu batioament! 1987 

a lgB8, tm vu ~·!IS$ 7,l bin.O..s, US$6,4 Dil.~lles, ou seja, aDan~o.~a.r.cs, n<>- pro• 

,c:euo <la·neqoc:uç,o, • ..:O...ndonamo= c:cns~~•ntcmente,, o pe<lldo <1e ~inan~hm .. nto <1• 

il!a"a c:c11 projeçõe; <Je Dalan~a "" pagaMntos muito menos fa'loravoH <!o que se-

ccn<lenamo.: o ;>rc~euc' <l~ el!<l1Vidar..ento, dell$0lOS dele !uqH quando i~t"O for 

•outro pente lev.,.nU<lc per v. De~ •• • q11eotlo <10 mo~J.toro.mento <11. 

Hstema que o BrMil 11-li apruentar certe' ;>entes <1~ desempenhe que t •• s:ru <;ue 

&h uU seguiMo olqUel.O prO';'rama. c:n'"'•-5 .. !no ti>Onitonur.~o. c:.umprim~nto ~e 

a~or<lca, nll.o i~porta,. ll'llç claramente o ffra•u "4l. ~ump:-ir u~. ac:ordo C:OJU "'"funde 

HcrietArl.o Int<::rtaeicnal ou, pelo menos, VilJ. pr~urar e·J~pn;~. QW.l é 4 #n~açe!l 

com oo bancos, Stt:!"\ador, :oao~c ;>orque o acordo ut.t undo ol1cançMc """ su:u li

nhu W..lca•, •• c:oao eu d.iUB, ele UMI'fil 6 confiruOo pala O:OIII!n;e&dt,!ntern~-

1c:.ionU anua do .ac:orOo e0111 o !'Un~o. l!tllt ·o Fnn<1o l!Out.lr;o 6 illport..ahu - • nino 

rec:onh-;c.ia o llinUtro ~reuor Ptro.ir• - pelo 1011. pÕ~ar ~~ c:ÂeltlJ.Zaçlo, 011 1t~a, 
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- - - . 
Pli.1S", 4UIIIt q~e frequ~u o C:Cn<;~r.no Ma~;jonal. A:I.Ma e0111 ruac.~o ~ !'aJ.ta de 

inJ!o~ç~u. o senador proplla ao H:Lniltro q~e n~;lan~a li nat:ao o 'l~e ut~ ac::on-

O Sr. Maillori c:onf~ o ;>1"11.1:0 da 20 anca, o;:Qiil 8 de -carQn<:.ial redUt:a,o 

40 •apr<tad" a J~~,rtoir do oitavo ano • paça ... nto de pruu~l5•• creacantas (2' J~~,ra 

1IJi :Lnttrpelaç:õaa ~ :aaioria c:oa Senadoru deiXca:a N']U:radO c fone 

qua •>~i•t• antn o q~e faz • pr•t•nde o Podar txteut.ivo na quut.J.o da divioa, 

O Ministro d1U•r" que u -roeounda~eOI e ax1gtnc1AI dÕ l'Hl nlo .atavam 

ori•nta.:ldO a politica tcol!Onioa braslllira~ • que a• :aed!dU adoudu dft<:erriall 

dt de<::I.IO•• .illtltt'll.\1 do governo lltuillt.iro. PerU, p&ra o Senador Jcd To~ça, 

•• •• med104• n.lo do dit.aO&a pelo nu, •nt..ao 1\.l u~ •finid.t.de 10aran~~tnte 011\lal 

• "IIIU vez que el•• :l' ~stitua:o o carne, o nnc'le« ~~ próprias 4eei~5e• de po

Utiea ..:onOr.li.elo 110 governo. ~• ViiiCI <l.uas lil&nUut..o.çllu elaru dltltft politica: 

o cong~unanto_ & 11RP pau 01· •ervidor•s pQb1J<::o• !e<:erai• •• agora, o corte ~~ 

subat<l.toJ.llo trigo•. 

COmo divida axt.erna ten a v•r com cOll'trci.o nUriot, o SenadOr"""'"' YO-

. . 

t~ de produtos 1ll nat~>ra, us .a i~POl"taçl.o d• produ~o• wne!ieiadO•?" Cit..a cs. 

cas'o• do """''reio ds produtos .aQUaoln in na~~u (loja, srro~ e tri;ol. pr"j~· 

<Ucanoo a ut1l1Zaçao da eapacida<l." inHal&dll por& t>ene!iciner.to j.t e-=-:uttnte no 

relevantes qua for...,. uvantãdo• palO Sanador Fo<~aca: 

"~"ida UguiO& quanto ao tato~<l.<l qu~ a in!la~ao da noje t tuul't.acc .<l.U&to Coa 

<l.naquil,t.'!;lriOs d" ontu !las Unança& ~o croverno, u,. dHicit llillantesco, ill<:apat 

oipio.o,' para •• uprct~u, para a agr!cult~>r.,, at<l para o eonau:aidor. S interts-

qu~1as porcclu & P?UP"MCS finance~ra qua nlo utlo'comp\lta:,,u na Di ViM PO:.tll>.• 

ca, cone os CDBll, ol_depóllito• a pr.uo, qua os bancos )>rivados e os ba~cc• doS 

Elt.ados ~~~~~.no urcadO P.&ra HnanC'iar Estado~. JrunieiP.ios, Upr\!sa• a~tataiS. 

A 1tl1111":'"çS.o ·&la d•uqui,.liCI:-iol d• )lo.je 4o qua •'d -d~t~t!llinar c& ·niveis 'O:fa infla-_ 

~o d• ..... nu. 

:0.0$ <l.a 1967. n gpe u fU tP' nO!!!' r um prnrçg Ql tllmpurgm N•nÇ P"t 14 PlitltY:lm 

~a•gprMM" (9r1tc nono). 

'iu.J.nto ao $U!>Udl.o ao tr19C,_g:ue""' eaqueci de--a1Ud_1r, de 

que uu <l.istorç.!.o çauu<l.a. pa1o sut>Udio, :&1~= daquda• qllc 

trigo u tornou artH1.el.lll""'nta .,.au ba.r.tto quo ·c-11ilho, <eo. 'l\lS • 

curuva~oa, 

oorrespondia a US$ 1 bUMo. ou •quiVII.l.ente, ' que o a~idiO do tri9o, aoz:inllo, 

!ieou m<~ior do que o próprio or;;amento do Ml.niadrl.O da Sa~de. Ent&o, nlo é ~us-

analu•: •antes dUJ.a quo o Br.un #, no otUnilo, \Iiii ~ol pai~u d• coHJ.cJ.en .. da 

i~portaiao ma.J.~ l>a.t.xc1 ou scj&, sonlo~ u~a da$ econcaLu m<11S f<ICI\adU Co 

universo. Isto decorr& de M.a a4or1a de-prob:Z.ens, C:Oilc bal:&nçc de p..-~e1lto, 

c <:eeucant.• de l.~po~ta;Oas bruJ.:::ttuo, o\! seja, o vclUll',~ d~ J.:oport..oç;On ~ob~e 

o Produto Nacional i> de apor.u 6" no ano de lg&O, o ~lU.,o ~Ddo lli5ponivel pa~a 

eut~os painiJ ""'' 5e tem 7,5\o no l!é~ico, 16,5% "" 1/'en~:-.ueu, obvl.ninta in

' 

•Snt.&lo, o que i~poru, oo ponto ~e vJ.na ~a .econ01nu nac1<>nAl, nJo ~ a 

oonun;:a.o das i~porn;;<~ttsJ o que·i~p.oru 4 .-ãilliii.i&çac do e:-o~-Ücio •~te-t'ior. de -

tlll !cru, que e~po~~c:ooo ma~• o ,irnpo~u.,.oo ~-anos. Isto p~aJTtOv• • inttçraçlio, 

~t:~<p~t a 1nd!lstrLI nacional ~ conlpetiçlc _1nttrr.acJ.or.al, po•que <>'ft~ ~ u~ do' re

su1t..odos <l'O procnso ~e moderni~a~~o a de expo~i~ao 04 J.ncco:ua Drao.!.J.ura ~o 

liiOr01do l.Jitarnac:J.on.al, 

~r. propóo~to, rnencion<~ria um M~o J.ntereu<ii:te, pouco exp1ora<lo nos Ql

umõ$- a~cs: o q<"llu do 11aturid&de qu• ut.l. .tinsin~o a J.nMstri& Dr.uiltt.Us. m 

'J'I".O.nda part .. , por u,. proceuo d• m"Cderni~o; indu-z-ido pelo próprio çovern<>, 

·""'"' •ocretudc, pelo procHso do ex;>Crtaç!lc. Em 1970, apen~s AA dos lltn~ dQ c•

pital, fornecido• a projeto.. 1nCu.t<.!.au, acordos oe particJ.paç~a h• o1ogaóos _ 

pela Cl\eEX, ara~ !ornecióo·s Por upruu naciollHS, 60~ eYM. SUprido~ po~ 

r.ovtín -que~ diur • Se\ <l.os :l.mi;>C~taçOn provir~o ~o "'ercado nacional, IC apenu 

10~ doi ~pcrtaçOu. Isto ,.oHra que c c::oolércio -..llterior é ['·eato\ente C ~~~~~nl~mo 
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<la :oo<lern~u~.ao Sl~• ~n ': prc!Q~ a et1~J.&~~h, aH1!! ~• ~q~ c• bone!;~.t.cs c;ue 

~no a~arreu pa:a a e~~r.omla nacior.al, ""' umoa de upre9o, em ter:oos ~a ren-

~~ .in_~"''.n~o r"'iOnal ' U!K ntraU9ia qoe v• nn® uuliu.da COM 

9n.n<11 su~UIÇ> Ql outru ret;'i!!U do llUn<lo. O .;aso NU cl,nico ' c a& COIIIUni<la

<1 .. ~O.ic:a ~1-o'p61a. 11~, a& lldr.lca t.ll~illa, no a0111ento .,-;;-crua, no 10o-iumto 

<1.1 <lif.l<:Ula&du M balan~o <la pa9aaentos, t111001 que lloscar a .t.nuqra~o. Iro qe-

ral, ela tenda a tavou<:ar AS a<::=ai.U dos Pllins 'i"' n lnt<t<iraJII, aos pusu 

qu pro..cv- as ua.i!!u fi<IUnliru, <lca paisu que prc11oves ua proces•c <le 

Mt claro qUI iate caun pr<>tÕl-..a, }I.IL pr<>lll~l <11 fl<l&pta~O, Foi aaaill 

ll.a. c.OJluni&<le EcoOOaica EurcpHa, !oi a•U• na C=o>.uni<lade <lo car~llo • do .o.ço, 

!oi auillo ~'" ou~ra1 uni.Ou a<luaneiras, que hc:je slo,(..ln<IUcuuvall!la~te, 

CfiiiO •• outru 1>1rtu <lo sundo. 

"1'enho a apr .. dó ., .. que Brasil e lll'õlntilla th liCito a qanhar <:011 o 

proceno <1e J.ntegraç:lo. RecOl'lha~o u dif!cul<ladu que isto ac:arret.a: os pro<luto

rn <1e maça ,.. Aro;~ent!na nlo a&t.lo nUUeitos, ol produtorn de tr!.go do Brasil 

nlo •~t•o ntid'dtoo, &l'iJu,..oiliMnruo J>ruUeirao nlo utAo nti~hitu, a1-

')'UNS J.n<l(lotrin &rQintinsa nlo u'tao utuhitu, NS 16- Wl prociUO nuural, é 

\!III prccuto nono.al, • ac~o - ocu Pi!ftid.trio oa Alftplia~lo <lnse proeeno da i:lt.

IJriC:Ao - quo va:t ruultar, nlc tenno <10v1oa al9Uaa, u bas illlp1mant&<lc, 

no!!e!o para oo .sou pauu•. 

O Senador Marconau Ga<lell\il !noa~ou ao Hiniotro Ho quo acontocar~a, por 

./inao. OU seja, •• o l!:un ~onu.nuuu •ampu:rranao c~ e llarr!ga•, 00100 vea ta-

zon~ot ou •e aaoune 10adi<IA <lrhtica, mah dl'htie~, NU ndicU, do eonu-, 

nuar, <11 prcnt'TI'ir eo~ a rocratór!a?" so,.undo o Senador, nc pri~eiro cuo, ~ 

d6b!tcs do BriUl no mercAdO n<lun<IArio & rntivar ou custtn~ar c Y&!cr r.oat!l\<1.1 

dun divida? !lo 119Un~o c11oo oKilte """ aspfci<l de 'ulo.JnUni~IIO' d~ Plano 

C>."IIU.dO. H.i UIIA I~P,Cio dO nc•talt,iia ~ roor .. tória, 11.1. U:O Cl>ltiUdC UIJUUiUO a 

se/rida .•• •- COIIIO uu apronntada polo sr, HUlson- tu medidas uurnat~-

vu, Ulll vez q~•~ "como · di:r.a'll uno arautos <la 10-oruória ou do atadi~as 

OIUlllantn.," j~ pcrda:ooo, <lo qlllolquer torr!IA, ena credib!l.idado junto .t c0111U-

nJ.<Ia<le t!nanceJ.r• interna~:tonal?" o senador ~n~ecipa ao Hillinro sua o:onv:tcçac 

<la qUe "ll<<s nlio a rocupuaru..,oa pelo fno <!e voHar~o• 1 n~t~~ocur • nlo ~averla 

O llilihtro ll&!l•on •n~e:.dG c;.ue a 10-oratd:'la, ~puar da jU.t.i.tic<l.vel nas 

circ:un•t.tncu., !ol um err-o - H<!ll pról>l'U· forma C:o~o foi :•:ta, d~Uill<l• un.tc~

•onta ao& bancos" .t "<lemcr& na retendo dao negoclacOuy .o e, pcrun~o, nlo callt 

P~a fUJ\di!U'\Ur su~ ar9umannç!c c H~nu~rl> utUl.za-se ·da C~$!:._01 ViH

qJ.c e'inV1,1.1Vtil da'.,or&l'ór!a, ccncluin<lo ~ue,o cuu'o é <lt_ tiS$ 2,5. l:l1l~ou, 

AaniiHu ~os,c~:otcs_da :norat~~ra n.ao· foi, J;Or"m,_accMpa".Jfa~a ~e posd~ 

ve~s beneHcics. Pct <l:O:e~;>lo, COIIP'Jta-u oo recursos liquido~ r.wa~ivos do nu 

(US$ 1,8 t>!Ú.<I<$), c:mo r:ustc, rr~s n!o se cor.s).der~ o~ bene!ici~s ..:on~rn.::cos, 

OOC!alS <t poUtJ.COS do r.!O SUbMUSIO <lo Pa;_.s <l.s ro•9ra5 do "ltand I>Y" dO F,::téO. 

Reqistr..,os aqui c <l•pc!l!lento do sr. HliHon sObre o usunto: 

HIJ:no ~u• nlio clllle c!Ucuur ~ ...aratóri.A da fevereiro da 198~. como a-

f:l.r~~~ei na mini!« e:<po.oi~o. to! waa :UI\poU~llc dos rato&. o qu~ e,bo- <lio:cut!r ' se 

~la tr<>uxe reaio vanta,.~ns para o Pa~~. •a ola UlliOrou a po~iç:lio r.19oc.iadon do 

Pail, n ela pro~oveu algu:oa economia ae ra-::ur~cs para o :Bruil. Um ano a pouco -

~epou da !>.Oratória, a conclua&o ' que nlio. 

~ll<:llo qu~ o governe nllo incorre u n.nh1:111 arre ao admitir que, eO!lldra 

;IUit!fic<I.Vel nu circunatanciu, porque era urna ~ueotllo do p:c~e<]or u re~ervn 

!n~arnACionaio do Pais, a <lucra na utorr.aa& das negoci~~Ou e a própri~ !erma 

oomo a llOratdr!a foi fUta, <lir:t!l'i<IB unicarr.ente a01 l:r<lnco•, trouKera:ll al9uns 

probl81!1&e :ouitc Mucs pau a ocono.aa bruUeira. Eno prilnelro lugar, atin'il.rn 

a cr<~dibil!&da ao PaiO, a :LIII.9'&JO do PaU, ~ n.lo foi a prillla!r& voz que .Iuc 

ccornu. Gootariil de, aó • titulo de curi.Odc!&<la, ler aqui para v.=· u~• e:<-

pouç-ao <lt IIICt!Vca do HiiU;tro oswUdo ~ran~a. quanóc prcp~ ~o ?ruidonte GotO-

lJ.o Varg:u Jta<li<IU do ne...,~!aç-ao para •uspen~ar a 1110ratória <11 1931. Diz eu 

<lllU coiolaa !~portantes: 

'Por n!c ponuin110s C<lp!tals acu:oul~dos, c dennvclViMe,nto cu _nou_u 

riqueuo tCIO do sor feito a1Ma por algllll\ tempo COlO o concurso Hnancdr<> do 

exteuor•. 

"E•~~ Wraac!e permanece atf ho;le, .wna ve:; que o Dr~oil UMa nlc tem o 

dOlll de u trans(orur em ulo exportador de c&pitah. 

"111.1$ ii rrentt <!U: o ll!nistro O•waldo Arar~'la: 

'A operaçao de q~e tr<>ta o <lecreto, que suc~.eto ~ apreciaçlo de V. Exa. 

requl.arlza. cc~pletamento·, ~e acor-do co~ ao t;artos in~ereon:sas, o at~a;o do ?A-

'i"11ento 011 que Uecu o Governo Fed~rl>l, dud., alguns anos pusadoo, e aqu~ lU 

~ruo, que Unte mal <Utava eailundo ao bol!l nomi do llraÜl' • 

HPaJ.avr.is 01u~tc atuau éo Minlstro da Yazer.~a do entlo, cawaJ.d~ Manr.a." 

de ape~~u US$ 500 111ilMeo. t pa:-a ~n<l~·foram os US~ 4,5 b~ltlõe~ que o BruU nlio 

pA<;Oil aos t>an<:oa_ ill~c:nacJ.~n.•is? t J>Qrqn. .c !lruil cont;nu~u p~>gandc a.oo ouuo~ 

credores ael>ro Os quua_n.!.o tc-i decretada a :oo~atória; eontin:~ou pagando ao Fun

<IC llonet.ILric-J t;Ontinuou pa<;ando ao ciuz>• ~. Paril; t;OMinuou pa'i&ndo ao Bane~ 

Jrund!al, e, apaoar de u.tar p&9'ando reiularmente a ostu lnsutu~Ou, nlo u 

ria' a c;.ue u-outru cr9anJ.zoçOu Continuusem a financiar o PUs, oiu a.ct\o que 
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•como ~• pode irr.aqir.u q~e u~ qo•terno, por e~nplo, o Uanr·,,- vã e~

t1J!uar Hnar.eiando um pa!s n&o ouu il!l[ll:lrta~On neeeuAri'u u uo• ma!IIO pais 

a:nuÇA A ~ol:lnvtv&neu, a ntlbllidll~f do aau suuu UnAneoUo7 E a l.l\Stal:li.ll• 

&~e no aHtua !1n4!1<:a1ro rep~uentll a. instllbilicllldt d~ própriA eeonolllia, V.,JRO$ 

pe~êneia e fluNo ele- ~·:LJ<a, que 6 o minimo que um entondi<'IO Ot eontat>i'l.J.clll.de de-

ve~111. ~u. A eompan~lo que oe fer. e que uto·; uundo a.qora o! e>:cluUV"'Il'~nte n' 

U>:'l!IOS de tllllCO oe tai.l<a., E>Or'i'l•• •• o Bra.eu J'llo ~;ou juroa - a eenos que u-

"Só p.o.ra c:<eneluJ.r, sr, Priliidente, veritieo - o vo:~•, volto a dii:U -

ziu que esd.vamoo, no llin.l.mc, sendo dnonntos, varocs ver que a. moretOrLI. t.all\• 

bél\ .l.n!lueneiou na- dntruiçlo ele nt90oio0 - ou Uje, o <:U5to invi.I.I.Vel ela 

ororac6ri.l. coniequfr.loo c,aptar lll.g~U>s at.iee • c-peraçOu que o Druil eotAVII prn-

ua a r .. u.u.r !oram euapenou por <:'onta da •orat6r:r.a. Eote 6 o ouo; 'j>O: Uu-

çlo f'il!an<:tira de l'c!Oell.tOI cl,o Ba.'lo;:C -11\!Mial, de US$ 60 :oilhões - O At.AilMIK deu 

!IS$ 100 :o1~hau e"' U:..S opora~o qu1 envolv.l,a vbu"" ba~:~cos~ n'l.'" total dt US$ 1,6 

l:>.l.lh~SI opera~s <;~ue nuvem prontu pare un:o o:on<:lUidal t que tudo .1.n01ea 

deu de duelllllolso oo Ban~ Mun<ll.U de opere~~~ oe ec-Hnaneiufnto para !.!.nan-

<:Ur o prog"""' 1\.l.drel<itr!,eo, por conu de 10orat.ótia? 

"SQ somano' te&' usu ptr<llUI n so!lermo= aqu.Üo qUI "0 DA!'.ec cent;r-u 

ptr<leU de linllu Ot erédi~o. volunt..l.uo, da o:<lem de us~ 500 .,ill!õn1 se •our10os 

oa re<:Ur~os qut o Banco Central ~'"' 'l~t eolc<:ar nos bilm:o.s XaUJ;e:J.rOi;, porque 

hcuv1 uu Oi111nuiçlo ou Unnu de curto prazo no merudo interno l:>anebr~o. e:

levor doo bancos br.o.>llo1rcs, da orocJ!I de us$ roo .. nnõnl •• so""'""'"• tudo 11• 

illlpu~bveu b tnOnt6ria, IIS$ 5,2 bilhOU• 

•Volto :o di:er: <:~b• 1 C>Ualqucr penca, • qua;t.quer ~cv<>rno, a quuqu&.· 

cu, uu vez. voHnce<lo o erro, nua n.lo inUst.u:. E:_ft norulizaplio du rela

Ç(Ie• !J.nar:o:dras de ausJ.l 0:011 '"' Comunidade nnaneeJ.rà Intarll!IC:iOl\lll e~U nerte 

qUutao do pa.,.ucnto ~e juro' se:o <;~e r.ouve•u petspact'iv.& de .,.;:or-•o com os 

banqueiros, :l~ ;nodo o:ont:raditório ao que a!J.r~Ava quan~o an.>.lis<lVS ,oS· custos da 

"lirqu!Oenta"'~' •P.,.qamc.s c~ juros dt janeir<l se voe•• noo. deum o JOOn· 

"anu .aduquadc de recuuos1 paqa:oo; os juros-de uvartiro •• vc<:ls ~t!ini'n!O eo-

(LOnco uma taxa da iurou p.!lç...,os os jur~· ~~~ 111-11r90 - e ainda nao !cru !'ll;cl -

l!orpar os banco• : CliO?ar a ""' ~cor-~o e os j>Ont.os ;a"or~a&oc oJ.o a dn0nstr~.lo 

,M que :o e•tret<iqia funcionou, e "" todos oa o:aaos, Sra. Senado!'n, o• ponto& 

.&~cordados, volta a repetir, !oru o:on!irmac!oÕ posterior . .-ãntã. o orul.l nr.l.a o 

U:allro, por que? Porqut o Bruil ~nae<j'.Uill rut;Jt>dectr a o:redibiUOAdtJ ~onlt• 

QUiu rt~tabelaear n linha& ~ .. cr•Oito e u ruervas Ou e~po'l't&"~"' e o resul-

t.ou uno acor~o que u~;\ ~;.ninhando paro& o ltU !!nal '"'curte. pruo. t IIJI reoultadc 

· nouito nior, lftUUO mQl~.or » que u..à perd., dt US$ 5 11ilhõas do renrvu. •• oon-

<;Onnmo e .1.nvest101ento do Plano Cr"'""<lo'. 

Minutrc ela Fazenda scbra"" provi~&ncu.s oe·s..-a E>U>. paro& reoolv~r'a divida ax-

tarr.a bradleih•, hOje da ordeJII do US$ l.2.l bil.lllles. 

' - - -
para A adminiatra~AQ da <ll'li<.la", ap:-uen'tada 'peio Ministro, entendtndo que •o 

que <:Mqu.,. a """' <:O!Ieluslo•,--o qu(l peroe:uos. multo U!Opo de nr~ de l!IBS atol; c 

111001ento, poU o mcnt..ante da recurco= decorrentes da reou~ao oo "cpruo• agora . 

ot>tida - d<: 11a.u dt 2~ p.&ra o.sa - j;l tei-u produz;l.do neS&es J- ai>os u11;t. GCOno-

mia de US$ l ~1l1l&o. o se~a<~or, nu,.,. ~.&nifestaçao ~e apoio do PDS i volta do 

'srael.l ao Fifi e ~ re.,pro~iuc,lo do PaU co:o '"' ~omunl.da.de tin.anceira internileio-

"Por outro lado, nllo tc:oo,. c preconedto que a esqu~rda oo PMIIB tem eo01 

relaçlo ao Funde Hon<>t~no rntcrM<>ior.al. Achamos qQe a ArgenUn& n'ao pudeu • 

ena •oberan:r.a, <!"• a ven~z-JeU n~o .._ percleU, que a J!un9rl.a nlo a pardtü, que a 

polOnJ.a nAo & perdeu, que a tu<;~onav:IA nllo a. pnrcleu, e prec1n11co ter a c.oregem 

<IG, reAlmente cneqar a uJR en~end!Mnto em que r.Ao sa~al\cs, evi~entemente, ~1etO 

de un i~pc~iplo, de uma eotratéii" vin<la da !o:a para dontrc, ~u que tenit .. ~ae 

' a convicç:S.o de <;~ue • pre<:ioo neçc<::J.al' o rutaurar na co:oUUdad• internac1cnal • 
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"!lo mo~o que, nuu ponto, utou aqui para apJ.au~ir v. EJ<a. ( ••• )Pelo 

tulatóri<>, OUcreven.:.o a ren~;ocuçac prUiminar~~~ente conclui<la c""'o a ... n.cr ~a 

Cbtida pclr llll\ pai.r devedor. 

l4 ratórica <lo Druil oob<lrano • •o Bruil nunca 11aio v11i ao FMI', etc • quem 

P<l~aria per aquilo oerial!loo todco nóo, & eotamoo pagando .até ·agora. Oian_te da in~htente recusa <1n .autcridaaes c!icUia, o Prall.:lanta <la 

"V. txa. co~eçou, .alito - taco ju11Hça ao lUnHho Dre•~~r p..-·dra <;u• 

solver os <léHei._to <la Pre...-i<l"ência " que o IMiiCo ir.ventoo que tinlla :o:eudc, IMS 

?-GCiUIICI no nrun I. da -.:-on-g-~ p,o.ra pe<!er t!rn e Pato d"- cuor<lell'l ecor.Omica 

.. que foi Lançado e que pode tradUZi< tulléla am <!uordel! ooc:l&l. se v. RXa. 

pode nceber, .. llOOQO delta parcela de opcoi;lo, Ulll& palavra que ••l"- .:.e Bpe~o, 

acbre a d!vi<la do utor p\l.bl:l.co e "a talla convancibn.o.l (obti<la pdo Ho!xico, por 

eXII!OPlo). T.uoll4• nao •• eunenta a i.:l,~a de que o FMI 01UdOU a c;.ue ujll fact!v<tl 

a9ora a nlo vincul.a;lc d<t deln.lloloos elO ruMo ~· <Ice bolncos ou que .u mo:tu 

da& c:arue de l.ntenÇllc (nonaa ut..atuU.ria <lo ruru:o) &ejn desc~l!lpridu e ra~ova· 

cas, UIO cuet.o. pare o Pau, cc11o no leQ'Illl<IO par .Ledo o.. qutlo llelf111'l llettc 

(PDS)/ qua "" t..,.o• .:lo acordo ~nan<l I:>Y~ ent<e o nu a o Bruil serlo <l.l.teren-

<JDVerna e <le poUçla poUtica :14 raferi<lao. E finalmente que J.no nio levara a 

UQ profun.s« nceulc «onO.U.ca no Pait, COlO <let<lobn,""'ntoo politico• e acci.tis. 

O n!I, <le fato~ I!U<IOU desde" eua critÇlio• autro.-a, !uncio"""" co11o \!JI 

ea uaa innuui~lo fur.cic,..l • .,. u:o avalúta u·cn:I.CO int.ern.OCic,..~ .:.oa gi'.Oli~u 

banqueucs ~n<liHa. D> noroe oo •na~utta~~~ento econO~nico~, poli c!& u eccno1111n 

pa~a11etc <!e :nu·os aos bolnqudro,. Nlo u trua •qui de esp..eulaçlio teórica, 

<!e evidencia.- C011provadat por todct o.- acordos !"!itcs pelo run<lo ,U hoje. 

IX • O ACORDO PLURIANUAL DE l9aa 

c<~~>pletado 6 111en1, o '"'"'mo bruile-iro atunou o ~:renn Sheet• do aeordc provi· 

9e o aivllo que vinlla sendo 11anti<lo pelos negocia.:lorrn bruildros en 

u• ncuno Ut.t.co ?~~ra ncllit.ar a neg-oei.&Çllc, eu n3o uru 11t.n~ado apó• a ao• 

ainatur& <lo acordo p~tliainar. eo.o n•po•ta &õs requer~lleiito• "" C""'iulo sou· 

·citando o •nvio Ce cópia <20 acorde ?-elilll~n~r. o seudor Carlos Clllarelli oeteve 

d~ Fal'lenda apt11a1 Ulfn<:~o ou lnforu~I)H dttencontr•das. l!ui!IO quando ven!lea 

pnH,.lnãrn <lo oor.t"lll Sllnt• ':!" c-1rcul•V.a10 per vabinateo de primeiro eecsllo, o 

tr:l.lU.stro ~a :r•:r:lll<l• in.UstJ.a u negar a exi•tlncia da 'i'~dquer "<locumento eoc-i'ito 

coe~e :u negoc~c. Ao ••no umpo •• que o protoc-olo da nevccia~lo er• ""nt.!.M 

COl>lin-"o teve .:lt recorrer a oontatoo no o>:terior para Cl>t•r ... ir.fct'IIIO-cl:lu que 

pl:blic'<l~s n.. Wota Ofieial. Jl'o"'"' encontracos erros e Olt\isoôe8 N'l>l<:I.Ona...-os .ocs 

2 - M!o navia sido dev~aa10.en-:e eoclarccJ.da a !le~J.D11Uioçlo Oo 

uuuuco para o financiamento ~e ga,~os eorreues ~o setor pCb~.\cc; 

"<linnuro novo• i conclus;c ~- aco~~~' panXelo• co~ o ~IRO, FII! e Clube de 

Paru. 

Chiarelli cõr.vocou enereviota colc~iv" para ~J.vu~qBr o "Term sneer"" ... nuncu.ndc 

cucJc unM nllo estava to:almente concluida. o aeordo deve-ria entrar em vigor 

""""' conotJtui;lo. segunde o texto :1a aprovaM <la nova c;,na CbnHiw~cional, os 

acordos int~rna-cioMU UnM~ sUA vaH<lade condic~cnada ;t, a?-cvaçlo do congreuo 

Como o Froces•o de elab~raç~o dos c<',tratos dernou nonr.almente v.!.::'J.os 

lOa&u, tu~ lCY<<Va B c<er que o ~cordo da dlvlda externa seria objeto de '"" de• 

rer.temente tempo su!;.c.iente par• a discussao, elabora;lo e tnduçlo para o por,· 

tU<;IUh dao c•~tenu .:.e Cl.AuauU• cont<atu•u noc:•utr!u ~ feclluento <lo 

.-.escalomor"-1!1 a <li-Vida axte<na .brasileira ~oram neçocl"-d"-'• •labora<l«o e aprova· 

P'"OOIUlqa~o oa con•t1.tui.çlc ~" 1968, • '""' que os <lOcument<»: uven- sido ua-. . 
du~id"" ~· o no .. c idi<>M • c llinutro :tl.lil•on <la N6.bu9a uunou .,. Nova ton 

os contrato• <leHnitiYoo da <l.ivica Qterr..a. E&t.av• enc.arr•da a 01us ampla h, 
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,W.;a<U,. ESte acordo ~aucalona em b.l•e• plur:l..lnuait tMa a diVidA axte~n& pllbli-

ca e prlva<U. vanci,o:a e a vencer otntre 1987 • 1993. H,1. ver<1.1<1e, nao u trata de 

~"' Qnico acerco, mu de u01 IUP<tl"P''COte contendo diverooa acordoa tinance~roa ll'l• 

terliqadct e 1nur~epenon:n• /lo OIUIIC tupo n que rola• a <liVi""- cont~ .. lda 

junto aoa_ J:>anc~ FriWJdoa lnternacionua, .. tu contt'atoo estal:><!Uctm ~ln.l t<lrie 

a &et' reneo;roci~<1.1 junto ao Clube da l'arJ.s. oa conU'atoa oiapllu tanto t~re a 

diVida da lllfdio e longe pruo quliMO cot>n a OlVida cclêercial e inte~caru:Ar!.a de 

curto prazo. 

EltUttm diteren;:u u~ca.ntas entre este e ot acorM~ de reeacalon..,.ento 

anteric=ente Unucos pelO PUii~nta Saru:t e ~lo Pruieente l'i'J"Ueiredo. Em, 

prilllelro lugar, ol:l~erva-u diferença de p~azo. o re~•calona.iE!nto teO> oau pl\>-

anuu. Em 111qunoo luo;ar, ~ eontratos_nllo_._e ·.:.mit.all\ a rour"' e.1v1<1a, ut ;U~s-

Utum nevoo .,ecauo,.oa tl.nancUrot ~ue vuam .,oOiC.I.o:A" a p~p:-U ~nu~· :.o db 

dhida externa, aeja p.t.ra conver~~-lA. e• cap!tal oe rioco, aej~ para c6nve•tê•la 

a;o b~nus dll lotl9c prno. A tercel~a qrande lnovaç!o di% rupalto ao &gr .. va: .. nto 

do pr<>cuao ce canelizaçlo <lo crfditc uurr.acionu .. r.~ d1•POU!O>Oes contratuUs 

condiCionam os Ceu!IDOlsoo Coo eP\pr4otunc• nlo sorunte a caleta~o de upJ;co 

acoNc de ""nUotueJitc ao runac. lloneUrio Int~rlUicloul, co:~o t.aml)<!Jrl _.,,.,._,ta~ as 

~on.~ratos a ur.wr série de pro5etos do a.nco llundi~1 e a u~ ãccrco com o Clube <lo> 

Paria. c= .l.lto, Hca c.o.racteri.U.dA uu cOmpleta Cll~telizaç-.lo du prlncip<ols 

tentes de cr,d1tco lnte~nao:.i.ollal, uja ele p~bllco ou Privado. ••:!" ele de curto, 

"''dio ou 10no;o prazo. 

O acerco ou os acerdos co>llll:ltadoo pel qovo>rno'brui~Uro em 22 de=~

ulllbrc encontram-se ~ucritOs 1!l1l ~prox!.maca.oant~ duu mil \al.~ac do.tilo<jr.Zadaa 

de Gl11Vad<:> grau de complexUado. AI dhpool~tles eontrat.uaia apresentam-se dJ.Vi• 

d1dn em (leb vcllll11U {.o.in~a Uo traeuudos para o ponugue1 J COI<! u &eguintes 

denor:u.na~u' 

a) ParUlel Finttncinq 1\greem...,t; 

c) D<'!'OUt A~reement; 

dl !lrazu Jnvest.,ant Donc !:Xcll•n9• 1\qran~tnt; 

e) He10 llonty llcnd Subacr).ptiOn Ao;rument: 

t) Hulti•Jaar Depolit Far::ility Aojrument; 

9l M•"' Mç>nay rr.oce Depout hcility; 

l\) lllSB nlade ~it.ment Lltter; 

Seri.o. laposSivel eescrev11r, r.o llnloito dute Relat6rir:., aa nurne>'OU.$ 

tagen; ""' t'OlaçJo aos acordos oeau tipo celebrados ~nterlormente, Hu, anuo de 

iniciar, ~ noceullrio !azar uma reualva de coue lOtSIIO e,sta anUue qeno!r rca 

.•ront~a-u preju~~caea pe~o fato de o ~ordo apreoenta~-u lnsa~uratoriuer.u 

,docurn~ntado. Os ccntNtoo ccr.té~ nuMrOs<'ts reurenclu a accrooa outros, ant1!

r1ormente ce1etra~o• ou por celetrar, cu.ltt~ dispoo.I;On nlio u enccMUm deVida· 

~onte anexadas. Acrescente-se a Uto o rato du que o& contrato~ proplln ~ cril• 

;!io de inatru;oe~t-os !in.onceiro~ novos cujos e!eltoa ;lio intu~ue!IU 

lmpreVU!veu. o n.to' que, <!<ida~ u quant•n envolv.ldao, a <:O!Dphxida.de do~-

<:or<lo e o uu çra~ de enla\'"amento coO> crverao~ out:os acordos (Pl!l: C:lu!><O ~e Fa

<1~, BIRD), caun perp~extoa~~ o rato d~ vlu te~ si® !echa<lc e~ neno~ <le nov. 

O Multl•!ear P~po~it raciUty ~gree~ent <! c !"aiS iloportante do~ a .. ~ vo-

lull\u que comp~eon o ecordo. El~ eescreve ""' HnMs 'ilerail o acorco p!uriar.\ld ee 

ree~o;.o.loMrnento. -:rata-se <1~ -- ttcor<lo e:1tre o Banco r:en~ e.., RepCI!>l.IC.O Fedo• 

a~;~ acordo e c Cit~llar.~ (<;_ue fi9Uta como o o:M~.aoc •JI.çtnte, o banco encane">a-do <!e 

cooroena.r e a<lm;Ulistrar o amp~<!stirno), _O "ccido tO!!\a por Das<: o plano financeiro 

<lalilleMo no "Ten Sheet• qu'> c Brasu ~ub~~teu a cc~unida~e nna:~ceira lntuna-

cio::tal "" 22 de. )u~ho- E:o lir.nas çeraio, • o plano !i.nanceuo cont~~pla o 

oera iiOPl_nt,.do atraváo de c;:uauo acor<los - o llcordo P"-ule~o <!e Pin"'·duento 

{Jifi'J Honey 'l'rade ~11pe;1t FacllHy), o Acordo de eonnanc!aro•nto- (Cotinancing" A· 

;ree~ent) e O Acordo~<! S"!l~cri~Zo do~ Mnus oe Cinn.<~irO.llcvol (Mftw lloney Bon~ 

SU!>scription ~gre<!lllent): 

vencer entre lSI8' e l993; 

flutuantes, que ser& reCUZi~oS para o C,9l2:S' soll!'e a •Ubor". M nova& taxa~ de 

B.snco central, e a pnr.t!'r de lo. de janeiro ~e 1989 para to~a. • CiVi<1a vir.cen~ 

110 ntor pl1bl.lc<>; 

no lntcrbank Cornmitment J..etter: 

5 - A erinac> dos BOnuo ~e :mv"t.Lmentos do BrUll tB~az.u.rnve!tiiüt 

BOMI) iJ!<plementae• pel<:> rnvut11ent Bond Exchang.,. l\gre.,.ent. 
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forraa, a ra<l.Uçlo <loca pa~J.rnen~os da juros foi e.trta!!lante a principal vantagaltl 

QUAnto .ts ~nvant..o.qans do acordo, el,u s.lo bom mau numerosas a niUdas 

do qUa as ll&!\tll9.01\l, infali:cmarlte o• c~ntrJ.t9.• _ponuern •::os da coh<::apçlo gua 

cc:oprcmotaa aspa<::tco <::ruçiah do acordo. O fAOl\tanta do chamado fidinhotro novofi 

foi fixado 11111 apona~ US$" 5,2 billlOU - ama quanua claramente ir.=uUctante em 

faça dlll ne<::auidl.des <l.a finan<::1&11ento di. ec<;onomLll brn1Idr;e;, Pois O<::<>l:"n que, 

duta tot;e;l, !01 dacu~i® URI mcnt.snte ~ USS ~.o bil:t!On dnt1nado ;ao~ jures a-

traudos de 1967, ~ .. t.andc a penal US$ 1, 2 bl.~hlo para nnan<::Ur .o. conta da ju-

roa (11. 1~136 at' 1g93. Tounco po~ ba~a os doi; ll.ltl.mos an~ do governe Sllrney, 

utJ. qu<1nHa çobn •penu lO\: da conta total Ca juros. 

ain&l n ,.pruantil'Va .,..rar.hada .,. lcng,. teia de problc:nas. No11as reçru rora111 

introduU<l.u para dif1<:~ltar o uque do~ recurso• ~ flexibilizar o mecaniSI1C do 

n"ncein, 'I;&UUria e~c.), Clubo do Pari• o MII (~ seÇ>unc:a,P<itCda "" diante I, 

aH• de v;t.rUl ex~~incias a~icionah. 110 ca•o do uque do •p.~~rall•l hnancin9" 

d"; IIS$ 2.~8 bilhOu, a• condJ.el.onalidadu ocupam nada u~>o• do qua nove .,..91nu 

do contrato. !lo contr.t.rio ao gua a IIOt.a ouctu suçara, M vJ.ncuu~u rnau ri• 

" partil:' da ani!Wit.\lr<~ 60 acordo, "" u:ll.l tan de monitor;e;m~nt..o duplo-, aceH~n~o, _ 

aHa da tutela l!lf.CroecOJl~ica do nn, v.t.'rics proqr.l.ln~$ de ~etc~ .. setOU~! dita-

cço• P.l<> BIRb. !louve, quanto a e .. a a'pocto, ua ;rande recuo n r•_~,.J::ao .t. nn~

IJOCiaç:3<> çondu>:idl l>olo IUi\Utro ~ilson run..ro, Íjue do1l<ou o gov.rno cra..:leiro 

tot.alllent. livra do !lonitor&a>anto co rundo llonat.trio tnt'unac1on"l .ou de B!RD. 

tonu. pUna. IntroCUU<lO a parnr da sa~unda tue de nr.eçcc:laçac & diVi& ex

tvrn.a., o •nl-.tdin<;~ untfat o conueto dire~o entre os dave<l.crn bruu•Úcs e 

renagoc.J.açao oSa dJ.IIitSA. o runlt.>.dc ' qu. c n11;use danu te<::'~rbc~ era leilc,.dc 

~unto aos deve<loreo btuileircs, ccat \l'r~ndu dUtor~Ou na distribulçllo dos 

pa;uentos de çomJ.uou.por rcra <luran~e ;a dlltr.lb~J.~ao den~o_re~;gpre;umoo. 

p,ortir d.1 çuUo Dilson run<~ro, oeorrn unta redef~ni~c do osquema de 

. . 
i:ll<::l.AUV& d• n:...belDC•r tatos m•nuu para os sac;Uu <l.o uto~ pr~vado e Uai-

curaooo que ac011taCi..t anterionoente. 

paAntOlllanta duay.en?idn. o acotdo da 1989 eota~lace ccntratu.alJ!ente a nt.o

u.da ~o •uhndintj:• pluc, coa :t:ol3as as aun c.i.atorçlln, j.t .a parur de 1;ea. A 

quota inie:i&l aeril. d• v-lo 10enoa us; lCO lõtilhO.• no• aeus nNnuc.ntas <l.e 

quotA anuu deUS$ 1,5 bilh.lc pan 1SI89 o deUS$ 1,55 bilhlo..,. 1990. A ~ir 

d1V1d.la <l.O sator privado em c"OI. ano ;e;U 2007. rora isto, o S..nco Cer.tnl n 

qu"ntiu venei<llls <l.c utor privado durante os anca 1985, l9S, e 1998. ParJ. c ••-

""ntos da juros, nn& qua o Banco Cant.ral u coaproroote ~ !uer astudca case 

na Rnclu""o 1450 do Banco Central, c;ue AlUo enccntra-sa in<;QrporaoSa ;ao protl)-

eolo <l.e 22 de jun!lo "'" 1989, undo sido uar~a~a a diveraas çl.ttliiUl.aa 

contratu;e;i;. cons~der&ndc que 4 cO!Werslo ""- d:L<rida nada mail ~ do que Utll pagO;-

11ento antectpado d" dilli&l arn çrUUdos, a perda de centrei• <l.un IIIOC~.nlf"" di-

lic.:lu contratuaiS sobre ~relending• vue quanto u reçra.- r~terror.tu i conver-

slo d~ dll>1d4 c-~loc~riallt a eçonomia b!'a.J.l01ra na nJ.per!.n!la~lo sa !cn<> apliCA-

das n oua. pltn1tU~<>· Nilo 1!, portanto, ~e ~""'inr que c HniBtro tlaileor. n.!l.o u-

nM ccn•ao;~ui<l.O uzc:- c-umpur a!llbas as cUu•uU; durante um (!nico ~ês. 

Outro ~etune J.~po~tllnte (olten-Sivaur.u .cllitl.~o ~· NOu on.cUl) -;,$U 

contido na aliusua sobre as amonha~~ pa.rciail da dJ.vidl-, que aeverlc ser 

iniciadas :1• ea 1991----: ~.cora os credor<>& .. encJ.onassCIII ua perJ.ol5o de a;e;rénc1~ ~e 

O anca, •~U clar..,.ente utabeUeidc no contrato po~amentoo é~ 5" d«e div!.~as 

tc11o conçlU..:lo, pede-se ~izer que os fruto' da n"190<::li11Çl!.o diU 

"realista a prcriuJ.cnal" ecnduUd~ pelo l!~nhtro HiltU~cn da ~~reg~ fel. ""' doo 

mau dratcnianoo -a, ·r~cs de 'r~negociac;lc :IA ra~liudos por ut:l.l nacao devedora 

citn <l.e Us; 1,6 bUillc só cem o acorco ~ divid~ brasileira. Quanto ao pau de-

vedor, ~urar.ta 01 poucos meses em que o governo Sllrney conseçu1u cumprir par-

cial11enta u wtoc;e;ntes diSPQSiC~U contratuau ~o ;e;cor<l.O, a tconcml.a ••r~lhou 

""' recesd.o, acor.tpannadl- da ~Bio~ inÓaçl<;> d1t swt_ !lU~~ria. O acorcSo- de rC,n<::a

lona!lento de 1988, pranato par" abranger um peri04o ~e aete ~noo, n:. p(itic,. 

c:onc•deu menca do que u~ ano'de rÔlegc-à. economia brasih~ra. -Di>corridos quatro 

muu da usin,.tura, o !!!nutro l!aUaon j.!. admitia o!icialmente' a ne<:us1:54dc d~ 

contrair ~"'prciGtimo~ ,ad).c~on~is • BUapender c "relendln~~ a ~ <::MIIer!l'lo. .oeecr-

t.!.dcK ~ "'esn, o 9l .Hl vclt..o.va a atrnar c~ paga,.entc• d~ di,.!.d;e; ex~~rl\ll., 

~rPn~o ncvaiente em mor.-t~ru. 

X - DE!'OlKB:ti~O$ DOS SRB. Sti!G:tO Al!ARAL 
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01 ~ncoa ellropt\l$, j:r.art1c.ulflmente os alU\lu, utlio muito ma:!.l pro

panaoa a uqoc1a~ um uqu~tr~~.~. oe reou;.to <!.i <l1V10a ~o que os r>~oneoc norte-

t>, ~rttl ~os cra<loru. 11. eotaçlo ~os tituloa no 11erca<lo ucu,:!<l.tr.!.o por 

vuorn t>n at>aixo ~c valor da t>au (Jc, 40, 60-cenu.voe por dOUr) UMtava, 

O!Wiamnta, • in:eçlc de recurso& novos. )lu al~ll CJ.uo, a "d.Uerenea~o entre 

para 01 exereJ.c:-io& ~~ ru~Uonamento•., r,.,.,-._".'\ 

c, C&mint.o para ., •o1Ui'lo. 11 percepçlo oruc.nte, iM.cl.UIIenu IS& comu

nidada ;oC;od6raicil., O• que •caminhar p.ora a aoH~~o dO pro!>lema d•. diViCa OU~ ,'",._. 

noa no rcrnecim•ntc da novos ncUTIDI • uu na redu;l<:" _c_~_ Oivl.da" --~"'"!'.~ nos 

nica politicos, tanto doa paiou ~evedoru, a "'"""p!o <l_<>_8us.J.1,oe'OII<> de! pt.i

su cndO!<IS, COI<i'O no C"~&O dOI ESUOOI Unid'?S• /l.fl.rml. 0 Sr. ~!Nt.t'al; 

cninl\0 que leva"'" 6 soluçJO ~o p•o~l'"""' ~• dlv~~a. .O.s con~iç~u e•tavaOI ~e

<1aa, 0 qua nlt.lva l:>aUcam•nH ••• a dot.,.mlnaçao poHtica do• .lçantu nute 

procuso, l:laoicnonte o• banco• • o• governo• 001 ~uu cre~oru, p.o•a ~ran•-

nbar pare a re<l.uç3o ~.• ~ivi~"· 

Ean ~u~nOatico o propouçlo um' Hdo a tOni~a r~eente ~ governo -:.ra~ 

sueiro ~unto ;lo comun1~.l~e t~nanceira i~Urnacion-al (F~!-Bl!lD, bancos. etc) .. 

o retr<>I?9Cto apr•unt.l~ pelo Sr !Uoaru ol:ljet1va entatint que u ne~· 

90Cill.ç0es brllileiras. u e.l~a momento, n~o fuçiram e Hneo; po<ler1a11 fu9:1.r ~os 

Ç(ln <:<:>m outro= oevedores.corn o ob)etlvo de "to;-:mr--ou--a,.o&r a for~r pooi;Ou 

<:<:>~un1 • aObre o:mc redu~n· a ~ivida. O Sr, Amaral deuacou, nu~• nnt1d<>, .a 

pa.rtJ.c~pa~ao cl.O Hin~nro dit. F11zan~ - quando pns.l~iu a reunill.o .~o srupc ~o·, 24 

[pa.1in ~~t•lll;lro• do l'Ml c ouWJ e ao Prui~enu da R•p!lbliea, qu• pariicipcu da 

nunil<> conjunta do• Preu~entu <lo <Jr~pc> dO• e. Ra.qistrou tnDélll_ .o. reun:l.lo 

Para. o Sr. llmaral, o MO ~~ 1966 !Oi o "dite graucu' neg,ociaç~n. e de 

uma J.ntenn aUv~d<O<le ""' .troa ~ ~iVi<)a externa.•. .!. •u.o. av.a.liaçJ.o f Oh'i'J' ccn

-clUiloot o ••ÔIIIU1dJO capitulo do procnoc negociador d11 <llvi~'-• que 6 o c-apitulo 

dO; r'uoe.,lonu•~tos pJ.ur;anU&is ~ d.ivida". llin<la ecm rdaçlo .t <OValill~o, c 

depoente a!irr.a c;ua lllllbcra c ,BraUl tenlla <:<:>neHidc un capitulo depoi• ~c• ~e

maia grandn <lQVII<loru (Venuuela, lSB61 H'xi~o, ~rgentina • l"ilipinu, lge7), •. 

aU 11esmo 11elbcru do qu~ o= t-onos e eond~ç~u que conotai! ~e a<:<:>rdos concloi-

escalonou c principal d• 1987 a 1993 por 20 ano• e ~illl~nu~u o ~erv1ç~ Oa d!.v1<11 

O nagoci&<lor parece utar ccnvenci~o ~u que •og aeor~c~ preparam o ea

niJ.nho para a nova tase vale, pcr<a<~e; 

ee-~sari~er.t~. unna que ~olicitar u11a reV!s:io dn claUsulAI do ecntrato•r, . 

l - <» .. ocrdol per,.l.tn uu reaDertu~a de r=urso• par• o PAis • ••»•
cialMnte ~u:1to A gov~noo, como no easo ;!aponU, <a<~e U11U1:a a liberaçiO .de 

US$ 1,~ Dilhao para projeto~; 

'l.,ue 01 acoroos- uc~m·concl.u~oo• cor,_;·;~~~·~~ ~,;~- oo~uçao,, ~A pi ena ""'"""'•~eh ~· 

que •sul»iBte uu exeen1va tranHer~;-~J.a de recurso• pare o .,xterior". 

m~r;uutaclo, a ~osso ·1er, reprcse~·.a nma :auoan~a substantiv<l no qerenc:t.arn~nto 

dn quuUiu reHtl.vas .t Oillida. 

OGmc reconnece 0 ~apcente, e:. 1~98 o BraoJ.l trAnSferiu pari o e><Urior, 

a titulo ~e ~ervJ.~c ~ o1 .. 1aa, US$ 19,4 cHbOu (aen~o Uss 4,6 CJ.lbeu ~nati

vos a atrato d0<1 cn~ores\. ;>onar.t~, sua t~ans!er~neia ~a orde:~~ ~~ US$ l5 :>l.

lhôu "11 •xcouiva e in~ceiUvei", &inda. que a liqui<!~ Hnna ~tingido 1/SS · ll 

bilJlôU, 

de aerviçOI da Givi~a. B1 oncl"-1~0~ o pri.ncipa' ~ oa juros, allm de pa.qo.rnento~ 

par"' l).<ncoo cotoe~ci&J.s, organ>smos rnuHi~aterus, agências oficiua, em suma, 

~o®s o,· pagamer.tos to::~adc& em eo~jttn'OO, cn~gam a C:erea ~e liõ l:lilh~eo <llil ~Óla

,;n; ;sta 4 a e!HnatJ.,·a para 0 a~o o~ (19. oeu~ tot<l1 6 prechq doouzir, ~uilll 
coac fOi i>'"GCiac em 88, ca mcnt..o.ntas que o llt'nil ncebe oc• cndortt•' ep. ee u-
n• 100nt..o.ntu fora~> 0& or~•"' de 4 l:lUI\O.es de ~ólaru; nortnn+p a tronot-rfnqla 

Jlgn,"ç:,, ,.; so !Jl' "t '2 ntJncu 1 em 89 o Bruil •=P•r"- rec..l:ler alguma c:C"iu <la 
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u1ca t "PTunrg my •mnHero!nr1' Jtmqga" !!<!de c•rr- a• 'º h!JMu o• 

•nvu+<r 12 Pi'ts e D?rten+g 1• retMar '" crtort-nen•ç '"funr•MJ .., U'l\!MO 

lugar, porqu1 •na tnnaf•rbcU "-• roc:unoo prgu•pnn o Mf't'• pf!?Jlçp, pru-

Slgun~o o sr. An.ru, p !!l!1et'YR d? 9Ql"rnR u uJecJg • d'Y<of 6 u~o~ 

"-" re<lu:oir un t.ranst•dnei.l. ' a §dQrlg d' "W'' llft1'dU " ge "OV" pprnci\M 

W''"' .s red!!Cio 1f d"t!d' •(grilo nouo). 

toru, <leaubolJia~os 1111 l.9BB. Rutam !IS$ 1,2 !I.Ul\lo, cu~& la. parcela Ht6 nc,_ 

C.l.l<l& a UI co-fl,n&liCialniMto de :BIRDI 

2 - oanc:e !tun<Ual: 4-Il\llcaJ,.Uvu Ull nuxc ne9auvc dR US$ 700 11ill\OU 

çc• o atJUl. 0\ SEP>.A" revu .. a carteira <ã prcleto• p..ra ecrnpatil:lilizb.•les cc11 a 

3 - n)"D' ncuuos <l~pon<l•• ~o auunto da capit&1 <~e llaJic:_o; 

tr:LaliDdOI (ClUbl <la naria)- UltJ.Unde 01 aoor<los J;JUaterl>il· 

Enl ouro1, o gove">rno tn.l)l.l.lll COlO. a •perspectiva muito rna&vel'' <11 in-

fonuu Japao, racursoc da erdom da IIS$ 1 • US$ 1,5 l>:I.J.~I.OI :BIRD, 111 torno "-" 

lat:Lno-uericandl, com ebjotivo <I& u conn9uir ~>U mu~ça n.oo politl.eaa ~~~ 

fatoa• (qr!fo nonoJ. 

/l linha d& 4ÇIO i•ferJ.C:a Utio fun~IIIUintldB no flt:.O <11 QU<O a tr&l,.,!erinM 

cill d• r.cursca da Aro4rica Launa • (lQ n do Pl:S ra<;~ionall a ren& per c.opiU 010 

req.t.flo •• '1980 era igu.al iii '<~• l97S. rortanto, oOIIIp!•tcu 10 .onc• <le utagna;J.c. 

I'W 4lt.illo, • t.al.Var: aaia l.llpCrt&nte, o utoro:o produtivo para gera;l:o <I• nlo2ol 

eo..rcillia U• lido inOt:U, na •ll!liell •• qu, a lliJr,lcl<> <lal t.I.JC&a da ~uroa cor-

rói ue.d.,t• coe•rcilll. lloa Ql~ot l.2 ••n• aa taxa. <11 ~uroc int•rnacionaill 

cre•c•rMI <i cr<!em <I• 3 PQnt<n perc1ntua11. ~ suma, a s.t.tuçllo <la rag:IAQ 6 

cuuca: peuicte a llt<lgr.açlio, p10l'i'll1 ot dasequil.il>ric~ macro~ccnOmicot 

COl\<liel:iat da ViM <la PQpulaçJc. 

2 - 1\'i\ wna axp~ctativa do governo com rel,.ç.lo .;. ati~ude ®s paielt 

ricos. Eapara-aa que 01 'iOVarnos <lO$ pauao r.t.ccc (G-7} te"'~ a iniciativa <I& 

rupolta ade<IUada ao prel:llQa·, • <tu• aurjlll!l Ugilila1 l.l.iina• & autori~!o do 

Congreuo "orta-Amer.t.cuo {I.ai <!e COI!I6rc1o) pera 'III& o t;-:acutivo (laquola pa~s 

Segun<~o o sr. Allara.l:., o governe daci<li.ll r*<lu:ti.r a1 cpera~:=~u da ccnv~-

•l:iu pa>;a d:iJninuir o impacte 1nnacionl>ric. Elo 1939 o J'Or.tanta <la <!;!..Vida r*<!u

,.1& COlO conver:oOn - for~~al a .t.llfCUU - atingiu IIS$ 1 bilh~l. llills palavru 

do <lepoent• •isao Mrea uma clara <!O'C.t.s.lc d• •ubo~<l.t.llar •• ma<!i<lu, 011 relaçio.!. 

politi<:• axul'l'a, .U n&CGsU<!a<!M do pregl'i'l.,a eeonOmico, .lJa n~ea.uidadn <I& a-

justamente <12 economia • <le retCl>&da <lo creoel.m~nto•. 113 •uma linha <I& priori-

~ao, c çcvltllo auap.-<I•U o nompr<lot:iJno - ralendinç - por um.il- ano. 

l - ,,_ rO<la<la <IQ l>Onu~ <1<0 u.i<l~. cc11 teneo • cen<liçOu <literentu; 

2 - troe~ <la d1v1aa velha PQr <I!Vi<la nov•, J,.~to f, sccuritiuçao <11 

orqanumcs mllltilateraio; 

- outru hip6tuu, ine1u•iv.- recc«pra <la <livi<>a, cuo s.-~a 

V1abili=<la. 

PW'd.s tntra'nttn"=U"rtç"nn 

o Bra~il d também u,. 'i<an<lo cre6or, pois tem Úé<!J.tos o. orae111 de a a 9 

lute auropeu, co110 a Po~Onia. 

toa Ol:wioo na .!.rea comarc:",t;al e, -pertanto-, na- própria- 1nteçrac.lo l&tino

a3aricana. 

~ qu~at!o n~quor uma nova aborJU.gn p..n re<!uur c estoqua e o ~•rvi~O 

da <11Vi<la. coon c ob:let1Vo de peniur um avance "" iflto<;ra~lo regional. ~d.-

.au, o · •ncaJiinhal!l~nto de uma aolu~llo a<l&quada <1uonnnr~ aos p,oitel credor•• 

""!forte que cf pa!us latillo-ameri"l;Ueis-•s;ao <U•pono• a faz.r entn 1.1 0 

<lua~u d<n paJ..Iu ricos. 
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soe-i 

1 - aa ne..-crcuc~.. bi:'Uilel.l'U •0 PQ<!a11 .. r antal\<li<l"• s• il101~ 

nuu prer:uso 'l'lol>&l <le Jagccu~o <los pauu ''" <leul\YOlviJIIentoJ 

2 - o pr-oo::uso glol>&l <l• n.-;ror:;l..a"On fl.J(f. par&mtti:'OOI :_<lO_ que <! pouJ.vel 

llti!lgir e!!l cacl.a UJI <:101 mo•uontc• <lo Pro<;•~•o na~O~ii!-<:101"- ,EII 1$83 ~ara • l:"'P•ns.tvel 

us r•u<:li.J.onamentc <la. <liVi<:la per 2() anos e um_ "&P!"aa<l" infenor a _l\. Elll 1995, 

uoo ~A eu M.l naU<l.l.<l•J ~.111 •11 19BS ora impena.tvel • ra~ac .U. 

n 1968 !U:emos a ..-.<:lu~o .:.. <:11Vi<la oon. ulll "1>:'-tillllnt,o"J 

<li<lu e-oncretu • l.nl•<l~at.At, porqu~ " oitlla;:a.o <l• wn 'lra_n<le nO.uro ~· paUu nlo 

pRli\J.te '!.11.4 •• upen por mals algUna anoo cu ,_.,,.o per ~nais algunJ ,. •• ,..~, 

ooOie<la<l• ccn!IO~a mllllcr o probleTU. e pan~cipe de tDO<lo __ ,...J.s ati"O <:11 bu;ca de 

IClU~U, <la d•Uniç.IO dOI I"UIIOI a seru oi')'Ui<lOOJ 

cr~<libil!<:lad~ q~e v~111 do enur.cJ.ado <le cbjetivoo exe'l_uiyeJ,~. 

prooentaçlo acin uUte<la. CPI\C auu, •do Obu-rv~~ou uJ.s volt~au ,.o.o u• 

pa-:to tbJ.cc~. l>Uil!l, reuan:a a &tiVicto<l• <l~!!anco Central _e-0010 6~lo de con-

cu !!:.tutu. 

1982, cncu-se no W.ncc-... ntceuil3a<'le a• sUt'"""'-~Uar <l.a~c>• e 1ntcr,...ç:Ou con-

ç;o ecm li <l!l'i& externa. Tcdu a~ f&•u_~• ntqocJ.eçlo Um" basa t'r:n~ca nas 

info~ma~~u <lo sanco Ctntr;c:l. __ c~nLe!e~to, em ~saz, o unco "pel'sitiu que o Bn-

eull mo<:l.llli<l<~.<:le <l• redu~<:> <3-1-t"- <le U9Uns .o.nos e que, !!nall:lente, apóo: ..a'l'o a• 

l9SB, por aecislc ao conulnc HoMtll:'iC ~ac1onal (~n. 1~51;), ae tevet"eUo), o 

~• (cr u111 traoalho de "utta profun<:~!d"Qe, •• , ur o ccnnecimeli~O dat;oll\a<lo <lo 

1!10$ leçais no ....-cado ir,tern&eion.o.lw. 

O sana~r carlos Chi&relU ~xpOe ao <lePOenH _u razOu ~..: Per<;~unta que 

di.Y.ida externa regiStra& u 30•06-SS, dent:e o• <lJ.Ver•cs iten~, ~ <le 10! bil

nou, 6SIS JtÚMa~ ae <l<>lareft"· 

!1.1.~~" <lP 9ovnno a uta C<l~Uo.lo Ulllla si<lo J.nteri:'O<rrpi<lo, coon 9ranau perda• 

para o pail. Nlo Ob&t.anto, a tea<> 'sobr• & n.couiaaae <la n09o~ta~lc politica ' 

tl•iltzl claro qu~ ~a ~i!i~ul<led- 'l""' n<~• ta!IOs, hO:l•, ~· sU~ <lusa nr.aa~o ol 

p~acioam•nta a !alt~-~•_u,.... '~.!l.o politJ.ca :.ais on~rq1ca. O~ c-uor~o; <lUP•Mt~~~~~ 

no 1,110 paua<lo !cr.o.m e-ond~erâveJ.o, c resUlt4<lo to i m~gro. H.!l.o porquo o' tdor

çr;i, nllio UvuoQm dolo orhnnc.:& u~nicamente no l.l~o c6rreto, 111.~ rcr'que nlo 

houve nennun situaç:lc <le podu q"<l l~vuoe a uma actlera;;-lo ~a quuUo <:~_c ~u

ViO _.ela diVida ••• N6~ tftnK>I Ullla. el.~i>:IO e O ~·V<:l'llC elei_t() hliO !&r~ ~.t.l..1,_qU, l<!liS 
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t;.iraa .,. '!>hno ~u~"o ·~ na~oeill~::"l~", Panca• qu.e eom to:s& a Hneui&~a a.ju~aram 

o11. 100nt..lt.r nu. pcl~Uea. COlO afd~<'>. o plano ne9'cx:J.a~or ""' euroo foi mont..a~o, am 

<]nn<:la ae~~<ll. ptlo Ki~ittro b&•ner, npee:Lalaenu no atpeeto oa na9'oeJ.aç.~o n.!o 

conveeiou.l - cu~o• naUlt..a~oa lfetlvoa au aqui s.to .ainda IOUito tilli~os. 

anlllltO fOJ. dl.leuti~o qundo ulll><'<>l delta Coal.1do nt;Lvaru naquda .,.u, 1Jl.

C1Wiin a aen,Jo .l f"o,...çlo da ua tun~o 1Jl.tarnaeional pa~a recoapra ela ~!Vicia. 

C:Olltrola aol:!n o C:\lltO financ:airo oa <UVi"-• ,A axeaplo 00 ano pa .. aoc, o aw..n

t.o oa taxa <la juro• •• 3 pentoc poorc:antul.l pratic:aJMnta "-nlllO\I o 'itan.,._ ufor"o 

~o. •O<lo qu.a u~~a açlo an'I."IJl.Ca no P~o Intarn.ae~on.al qu• va nusa d:l.

raclo (fCL'III"-ç.iO "' !Un~o para r•eo,.pr-a ~~!vida), COIIPll•antacla per uu aclo 

.,.tr• o• paUn claVa<lorea, forç:ando uaa nna90Ciaç..to, pane:--•• ser o (ln1c:o ca

ainho par• qua s• saia <lun ilopan•, q11a ' «>lorOao". 

c:o C•nt,t'al. 

J.l .. que o governo dl•J>O• da órg.to aspec:J.auu.~o • eantnli.Udo na quu

t..IÓ da el~io, c:apital utra.nga~ro a ~iVi<ll a~taru, deveria n antec:ipar • pu

J;>'liear· o q11a pronatara o Pruidanta Sarnay• o Livro llranc:o Oll DiVi<!a, A s:Utt

mat1Uçl.o <l• àa«>• a inlo1;111a~~u tac:Uit.arU Of tral;lll.hOI da .eou~itoria da diVidi~ 

palc ~n'i~• .. o Nacional, o acDl!lpall.....,..nto p•la ~OCU"'-da, a •ol:!rotltdo, a ~·nalin 

r 

Q sr. LOU fu ..,... SPArt• pare 'lom~;>rar Cj\IG ":nlo hl <liV:I.da c:ontutacla 

palo,pat• •- qua,tivaua navi~c 1101 contrate <lot ea11Dio~. usuml.~~ a ~ivi_da, ala 

tu u• 'ngUtro uni tido qua .. puJ;>lieado no OUrio O~ic:ial ~a Uni.llc. 

Na oporuntda~a, 0 nalator .•olleita .,o Dirator da Aru EXtarn" do Banco 

eantral q~• anaminh• a esta co.Uulio as t.abala• aubora<!u poo~o Banco aol>U a 

11 ugunda oJ;>nrvaç,l':' diz rupaitO .1. suJ;>o~dina;lo .~a construçlio ela Usina 

Allçra UI & !:htl®rts. o Rdat.or ·indaga ao Sr l.ml.ral, n nlo tarJ.a ai~o u,... 

o <!epo•noa infonoa qu o governo adotou a ••<Ud• e01n l><ms tund&llllntoa 

li& or-;ani"l:a,lo 'adlllninrativa <lo utor •Utrieo, raeiOMÚda<!a ad:o~i•tr ... uva • 

na cont111"o d• ~ .. puas. ;~:ornou~ae Ull COIIPliea<lor nu n~ocJ.a~s c:om o 11~ 

e, consaquant ... •nt~, no 'l\le oiz uspe~to ao ~lltmi>Cloo. ~cs baneoa., O proDlna 

~a•t• undo' aanado pela c~neor<l,neia doa banco• '"' diucci&r ••pr•su!.o utori.u 

nç çaptul ne enwflo:•lmq wu ran'~"B M r'?ro 

jatl.v~ lo l><m<"•' ~~ •nw•M '"'""''"'I'''''"~"'''"'""''''"""""""' •' ll«•>"..!<•(n"'-''"' "" I''"" 
Ille"u da IJII••~• interna, a riqUaZll. • o pctene:Lal da inVut:lluntos aa nona ac:o- ' 

n010ia, pat'IJIInta ao nogceiadd'r Sf~!JiD AJU.ral: 

~v. S... nao acn. qua o ar ... sil t•ria qua ur \III ru•o d,l.:t"erenta na aua 

<!iVio!a a pasu.r a p.nnr e11 Lnvutillntc• • lllio u c:ontrair uis dividal?" 

' r· apru•nta""o ini<:::Lal. 

~fonso sanc:ho a retor.:;a a tu• ~~ que "- sai<!a ~o enono conatraniJilllntO c:r!.Mo 

Xistanu •• 1nv•t:lluntoa. ESta i o c:uinbo ilapO~tant•• ,.,, lllio o 1lll!eo1 inc:lu-

QUaMo lQI invntU.Iintos dir•tos tr!~ic:!onaia, o Co:!"lr•no llac.I.On~l t• 

\III p;opal fun911antal, !!'" M~ida •• 'iii' dar 1.1na1s aarol • in~uivoeOa aos in-

vaati<Soru sollrl ncua po$"ii)J.o qUil.nto ao cap.i.Ul utnnge!ro. ta auaa, invuU-

o s.n. Afonso SU.eha ill~.,,.. ao Sr. """'~"'l u •la nJo acha contrapro~u

eonte fa.lar-aa u ártel da ~evado~ .. , upooc:i.ala11nt• na AIN~ic:a Lat:l.lla Olld• cs 

!lltarauu ~~ cada u10, a capaci&~• • a divo~oil'iea~J.o oaa e~por~_a,llu_ slo 

~1varns. eoao !~no•, d;Lz o interpelante, unir-nos .t utu pa.üu p.on pleitear 

aalhous eon<!:U;~ac ~a noso.o; ~1vi<la1 Pala a>q>orUnc:a quo t.llll do a!ata!Uo ll.nan-

o ~a!><lant• concorda c:oro o senador. Hir.,.., ... ~nau. qua est.... nlo • uooa 

... u oo gov•rno t>ruUe!ro, nem oos deiO.IIU dev.ooru l~tino-amorican<n c:011 os 

~uau "t.Oli!Os n;treita~o mu~to as nonas ralai)~• nos Utimos mesu~. o proeono 

10anto d• UJo prol>l.,.. <:00\Um, que acata pauu qua t•ll <liferant•s a1tuaç~a, ,. .. 

, OifiCUl<Sadn ••••1111ntU, COO\O o probl..aa di t :anaur•ncia <l• ncurooa a o :UI• 

pac;to <lo aarv1~o' da div~da scJ>r• o ""'"':lo c:a acono .. ~•· 1\ ... rueulaçlo nJ" Dusca 

•a forlLiclo d• (III eartol•do dave~ous para n~o P<l'i•r a divic:a•. Pala pr!10o1ra 

"'"' h011va uu Ullnilo doa Ministros c:a r.uanda ~· ""' ''irupo <li P<lins ~avador .. 

ela ""''rica Llltina, rl).lli:r:.lda no Rio de Janeiro n fins~ }• 1.998, Procur011-u 

•tiirMUla~ u111. 1'\'0pos•l raz<»v•l • raaUna .,. torno ~e Ul1l pano nec•~diio, que 

' o '"da rldiiCio da ~1Vidl<"-: ~c:lui a!.l..l",.,.ndo q\la •o eart•l da <l~Vi<la, al"" do 

••r eontrapro<lueonta, paroc:a ur llma uu~lo". 
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O San, Af~;~nso Sa.nchc f<tZ sca indagll~~o IQb!:"e_ a 'diVida que Poderia ~•r 

1!:11 :Pr11U1l'o hçar, respon~e o Sr- luural, ":lU cJ.r~un~tlncia~ atuai.i, a 

tUUCI\ d1Vi!U. tyiCIIUvll dO aba~ilt\Anto __ no Jlll~cadc aec_un&~io • a divida pa.ra 00111 

01 t>:on~ COIIIIrcÚu, po~ue apenas' estu vlo ao m•rcadc vender 01 uua 

cUditolfi, 1no l'lltil'l, 011 V.lldiato, ugundo o_ da~ntll, a div.illa para cOlll go

VIrnot 11 J'aiiU CrldOtU O 11 diVida para CC* 01 Or<llln.UJIIOI, )fo C,UO dO Sraail, 

. . 
lbiUdO • algu...._ coiaa aa orO•• d• 60 bilhOes da dOLaru.' hl lal'ia u1011 uu-

O •orca(o •ar:uM~rio, 'noja, uU na oraa11 d• 27 a 29\ para o papel bra

tilairo. o qua UÇnifi<:ll qu11 h~ cartos ban<:O* r:rldor_O:s'..<lo JUaUl que ·laUo dia• 

PQat.oa a t~anlfanr oa tau. er•ditos, RIO<lialltll o rar:abUO•nt.o do 28 ceu por 

ca.da dOlllr de er~dito. t.' •"1"-nte 'IUII, •• uv, .. umo• condiçlo <la cn19ar ,oo m•r· 

cada. ucundãno JIA~a ta~ar a <:acompr<l • comcçãullll'.N a tuor 1uo .,. vu'o.-.s 

d{l merca<!Q. aub<lr~;ln .. da .t la(, da ole~u • da procura. Portanto, • muito dit1Cil 

dUer, 1110 pr11011J.ro luqar, qual • o un,!,verao doa bancco que .. t.t ditpooto :. von· 

dar o papel 11 ql!al c ,que nao uU,I tegundc, quu oeria o ccnportaroant.o do marca• 

do, 11 coooeçhu100• • tanr opara(IO .. di recolll'r& .., valores ti<;nl.Ucauv01 • 

Quanto .t PrUOGira quaatlo, UNI aval1açlo, ain<la QUe 01111to prec~ru. di

nO<! .I. illpraulo qu(,, do univano doa.ba~c:os cndoret oa.Bruil, eXisto u,.a diU· 

un~~ •n~ra <luu CI>.Ugoriac <111 credora•. 01 p•queo1 • ,.,Clica bancos, e t<~lve.:c 

c-nto dCS crédito•. 1m nllloaro de banco• correspond1ndo " 25\- dos cr'oli~os. u .. 

outro nO,.ero de llancos, no entanto, ba.nCCI 111.111oru e co11 r:r•dito.o IIAiores, qUa 

t.h 1nuuou de longo prazo no ~au, prefen u1vu quardar 01 pap~J.~ na ~ua 

carteira. ,,.....,. de vendt•lcs no ,.ercado aC$ P~•;:c~ atuaJ.a, ~ 1dUa que se te11 b 

a U"9uint" n o 1ru1~ COII\eÇO;ne a <:Cmj>rar, •• lU Utl.vun em e<>M.tçOel do 

o=ampr .. r ou u aur'g:Lr .. l opera~• de trMUOr,..,.~lo Cil. d.IV.tda "" nivU ·~u;o!, u~ 

ria ~ ndmoro muuo pequeno. o me~::•~o. hoje, acut.aria opeuço .. qu1 vlo .:111 200 

a lO<! till\On dll d6lllru por mtt. 114io do qua aso, o proço come~aria a crucer 

P eru !1 cano cnvnr rxtrrne 

.:Uditcs <;ue o ll~nu dilpOe na ~~érica Lat.in;o 1 no r~s~o·oc HuMo (Af:ica, 1..11•~ 

u Europeu, •t.cl. l'Or·u,. lado, • s~ o Bruil nlo utar1a nndo u••do p,>ra coerir 
. . 

opar<~!fOU de paius pobrts o que vJ.vu oc!> a pretaçllo de P.,.uu ncos ~ a 

plo ~~ alquno cuoa a!ric<~noo. 

O depo•nt&, .. paur de niO diSpor, naquele IOCJAento, dos n~maroo e:u.tot 

dUtribuiçao dos cr6ditos nrnillliroli, intor~t~ou que o val.cr globa:l dOl cr•-

J ~ 4 bill\15es COJII a !lmérica LaE!na; peno ~6 ITS$ 3 bilhl5u (priritip,\.1 ·e ·juro-.-) 

Eln rel~~lio a ~,.érics t..an~~. 30 a 4C' Mo cr~~~~=• r.a,r'""'l'Ao ap~esenta" 

di!iculdadu' !inM:eJ.aa. 

QUanto 11. u~unda pu te da inda~lio, o sr, Amarlll afirmou: ~A Jfitlla~lo 

Oot paital afr~an<» 6, dt 1n0do 'ie~al, DAis qrave C:o que li doo paiçu latino

..,.ericanoa. !l"!o unn6 uu av.e.Haçllo exata, """ acreditO que as ditl<:uldadeo da 

nosco r:o,.o para com c~ pa.ius indu~trialJ.n<los, o 'IUe parece claro é que Bfl ter-

vuento em 'iArel, reavauacllc que leve em conaidaraçllo qu"' o ;mperattvo, que pa• 

racill que t.tnnucia na <:~~=ada de ?O, que ara o de •xportar a <:!Ualquer Cil$tO para 

fn1r tnnte aoa nouoo eompromiuot exurnoa, noje tu que .. r r•P•nndo, poio 

de nada adianta t.e~•o• b.OU n~rO$ nu curas- de ·ele~t.aç~~" da c~ctx, "" ~e-

pois nlo consagu.~IIOO recebllr aquilo q~e Glllpr1is.tnc1, portanto, ~ llllll\cr """' po

litiCa ~:t~~.1; rettUsta que leve e11 conoic:uaçJo a$ reaU c..pa:idad~s ~o pa.i~ 

ll"c caoc da AI'Tulrica lAUna, a sauaçlo • mo pouco:- difere."'U, porqua, a

J.Ma que AlgUl\S P&!ua t~nnu ~!.UC"Uldado p~~.n n<>ll pagar, n&c po~eiiQI s-i:oplu-

menta intlrromp.,- um rola.c.!.cn!IJII<:nto, que ~ !1\Ul.to importante para nos em tel'IICS 

acon0mico1 e po~~Ucos, tnoa de encontr<lt outras modalJ.da~es, prims~ro pan lU· 

parar 0 p-roblellla u:!.Stl~ta <la divida atual, e •~ .. gui<lll pan nto,.._r um l'Gla

Cicnarr,<=nto ll!.il :lnton~o, mu qu1 se fOÇ& na bue da aqUilibriO e ,co"'rcic. Nlo 

r.oo aOJ.a.n~a nado te:11o1 nldc co~. a !lm~rica LaUna, se nac o rac•bHIOa. 1l ~el.hcr 

Plll'O. nOs, • para 01 nouo• parceu·os, um eqaillbUo de codrcio, pois isso urã 

fonte pa.n um m.~or utreitamento eccn011100 e para a 1nt""'lraç&o. 

ult;!r.hdC a aboo:~t.a t.ranopa.rênc~a 13a.s apnsentaç!lu, Na _ou opin.l!c tlveroos UIA 

co c0111 um <1lt.o n.1.vol. ~a divida ex~erna nao ccnv'""' a qualquer p~u.• o !>en. dU 

que umpre u pr<oocupou com c "dinhe!,-o l\ovo•, apenr da V>bra~ao d~ muitc1. En· 

undl, portanto, que~ preciSo moQH!car to~c o es~u~~.a e ÚirJN: ·~ao.culpo os 

c-redores dos eno~ q·Je eventua~~~nte fi::..,.cs e flUraO> na nossa <liv1~a ~l<~~rna. . . 
Acredito que seM <'"lpa t <la ~cch:l.\<!19 ::.NUlei:-a, ~queho que ne~oc;araO>, que 

nao Hocalizanrn, ~a<J1Htle< que na~ criticaram ..• ''· t.uenta o ::1!1114 de htar9;:a 

911Ul. de quue para1>11a ?Qrque ~usll o Pll11, Esta"'"" vivendo ~m <:hma no PaU 

qu• & !' irnpreuao de quo c ProüQonte <la RepUblica vai entregar o ~·r~o lt.-oanh~, 

no pr6ximo l~ ~~ mar:;c, QUII"'do ••~A ao no· ano <JU<: Ve"ll"· 

nando a ~1V1c!~ ellterna "ao programlil IX:OnOrnico ;nu~no•, refloU u~a l.ntença.o, 

po1B a s~:b~rdlna~lio roal 6 o inve:-~o. Ent:\o, afir;na: "n~o sei cç~o v·.,cs sa.lr 

•duse ci~culo, 'ta<lavl~. prcp~e qu& !eja d•~atlqo ~ ~ecldi~o ~o. quanto 

que se vai uZer a~~e ano, quu o roodelo "' qual o ~a,.~nho~. 
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qu• usas raeunos tranarn qrave inconvenunt~ fiO problema ecológi= da 

All.l%0nia. Sagundc a i.!nprunu, o n•pr~Himo seria dest.!,.:1ado a !ill~ncillr 1 con': 

tru"" ~• Wl& roorwa trana.....,(ln:l.c& n.tu o Brasil • o P•ru. "Pe<"lllnt.& ao _pr. 

Ur<;Jio baral •• n.t vU!l1l1411d• oo gov&rno <1oa Ut.a<Jo& trni~oa 1Çfo<l.t.r ou r•t.ar-

c:onnoac. n&Muw. uprhtiloo n•~oei&do c:o11 o ~o....,rno ~apontt, ou que unna si<!o a

~untado aquale pai& a qU• tlthha aido ol>~.to da opoaiçao por parti do governo 

norte-a10ar1cano. 

""'Banco Hllll<lilll, por parte dos <J.t.utor .. npreuntantn <loa paU•• iruluatriali-

:ados, a eapr•btao. do Banco XUn<lial qUa poaau, <lir•t• ou ill<lirat.aa&nte, t&r 

""' 90Vtii"!!O japonls • do n.um. H•aao nuu <: ... o~ toa&vill., auconhace opoai~ do 

9<)Verno nort&u&ricano. 

nanciado pelo 'iO'ferl\0 japOIIU coa ralaç&o a con.tr\IÇSo d&U& utrada, ailaplu-' 

.. nte perque nlo foi aprount&OO n&nllua pro~eto•. 

tot.al da sua diVida extarn.a, poln not;~ocill~llet ;la ruliUdal· Na oportun.t.dad&, o 

San. Chi&r&lli ptr<;JW!ta qll&l o nlor at\I.J.UP<IO da nc~u. divi<!a .,.t&rna. 

duçl<> da dtv~ • 11111 t.,... rouuv.,.•nte novo nas nagocUçl:l&o ontu d...,.&doru 1 

cr•aoru. v,., "" HO'f pl!lra .:•. cciltudo, .,. 1980 a tedu~o foi de uto bUh~• 

G• d6laru, coa. vuorn aubstancilll,..nto IOdhor•~ at• enUo. {!lota do' Rdatoi:'o 

~nto ;ao ,jtt.oqQa do divi!Sa ute:-1111 total - cujo valo~ fl,utua " t1111çlo 

12a dividi. lllo nq.t.a~raCII. (CI• c11rto pra~)'• das varia"llu nas pa~iC!aCiaa ~i• 

- o Gapoante ill!o:.a• 

tiS$ DUM" 

l. ,Divi!Sa do curto prazo ••••-•••••H••••roo.-. .. .-.- 14 

• ru:v.t.da co.G"Cilll ••••••••••••••• -.... •• • • • • • • lll 

• lntuba:u:!r.ia ••·•••·•••••·•-••··•·••••••••~• -4o 

2. llçl:"t!at,I,&Da doa Bancos •••••••••••••••••••••••. 

3 •• o:tvi!Sa Rf19iatn.sa d• H44io • t.ol\90 pr~• •••• l()l 

' 4. R.cluçlo • ••• ._ •••••••••• •: • ....... .-. •• .-. ...... . 

~<>tal •••••••••••••••••••••••••••••••n•u••- 112 

O S.n. Jad>aa Pauar:Lnho pergun!a ao oepoent.o quanto da <liViCia •xt•rna 

.' <Je napcnlai>HidaCI• CIO utor puvado fipcrCjU• nOa, aqui nO BraaH, ao <;<>ntr•dõ 

Cl_oa_ outroa paau, t<lnlb•• ac:nac•nu.~o• a divida pr.t.vada no tot.n <la diVida 

raconnocidlt.". !lo n7t>ndo lu~r, quanto ai!initicaria .,. U>at.t.m<&ntà •• conugu:ts

aoaoa !ranaformar de capital de oprUti.laos Cl~ua diViO& pr.iva4a •• capital do 

tilllo .U cuaa a@sidiJ.riaa, ao invfo de tazt-lo come capital de ruco. !!: 1no au-

mantava, naturalunu. o montante do principal co.,_o ~bito•. Elo ;u.,.., .. ria pca-

aiv.l utJ.Jnar "quantO poder:Lanii>a a!;later da diVi<fa o ~e eorreapcnda.-u• a-- asa .. 

Hprt!aun.o= truafor..aCioa ..,.e.pital da risco?". 

O Sr. UrqiO Amaral .\.ll.forna qU<> a divida p~bliea <i de TO .a aot , 0 0 

, earacUrinr o seu envolvi~en~o colO p.oUOI de omprUtLmo (&iC) ao inVf~ da ruco 

• • • porque a daspua finar.cel.ra ti ded\!.~ivel. e • rcme~u. da lucro era por iaKa 

filia. l!&v.t.a um "defeito• na loghlaç~c brasileira que permitia b. e,.pron utnn-

ciaç&o.dlt. diviaa. Só tnoa renoq"ociaçllo da <!ivHa CO."TI a cornun.t.Gad• !~ancura • 

z.u.s cp•raçl!tts ast.to u liquidando nor!liÚI!ente•. 

O sr. Lere in!or~~& U!ll:lh qut ta:a"oS U11a outJ;"a pa:-cea, rou.uva & ope-

ra~Ou •ntr• anpruu atrav<is ae baneo. - ""' pro:t>l•ma qu uu. sande ad~inistra

<!o porqua oa bancos &lo~,. qu• uura,. a solicitaçlc. de npr~=ti10o a peaido a... 

eapr .. u. 'M r•rçunsunç<u 1!! 9"" H "IPrv•n rreaau! nrrn""~ Qt '"' Mnso 

vu var.!Jov•i..l." ('irHo ncuo), Por fi:a in!onna que •a diVida <lirat~ de npreus 

ntrangeira.s aol>re as auas subSidib.riaa no Bnail, na ll'aior paru to:a sido liqui

dadaa, cot>O empNst:t1110 as q~e oao npr<ist:lll>n<l; u que d.o capit~l .. u., norJ~~J;l-

qu• b<lnccs olic !'<"Odo':es <Je upnsu no Brasil, e que ena~ operacOu ain& u~l,o 

.vivas, s.lo rocursc• Ml poder d& uprcn. U01 lido <:apuau:u<Ju. ~u a qu•d• no 

Op.-raçl:las elR v19or. SOI!ltntt teremos a aJ.vida' renegocUda a novu operaçOu que 

'!onll )>Oiterlcras ao inicie da noua romegoCial)lo. 

Q'>!'Y&tfM !l!!n 1"""Sip Q• •71 Y1 ([ft 

O aar .• J"arb<la PU&&rinhc per'iUnt.a u o UCUI!a de cOJiv.ralo, •obntu<IO 

Q fcr=al, nlo suia ~ qrand• .t.nltnllll.,tG para .a raduçlc (1.1. <J1V1da, case nlc ••~ 

tlv6u .. o• v.t.VtlldG • •IC&Cflrl:laçlo ~Uac:ton.ir.t.a (a COllverslo t111. a dellVanUII .. a.' 
prul.l.onar o a1110anto da l>olu Us;J.ca <la aoa<la). 

su dC.vi<Ja, a!~ o sr. ,.,..rfll. P•ra o Clepo•nt•, o qovarno ;.,.o ~u.tpllll

dau a COllv•nlo, ... siloplann.t• rltdlll!:iU a traqutnc:ill e J:ll.l.ve.z o• aonu.n-tn, 
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o sr- t.on inf<:>ru qu•, a<:> lcmgc d~ l98S.. t1vuc1 liqu.!.da~c aa d~vl..<la 

nlc Ucl.de ui& jure.. 

Por motivo• de çOfQprcailooJ jUnte ao Paliolo dO Pllt.M.lt~ despedia-o• doo s~n~do· 

ns • colecou-u .t. dhpod~Ao desta Coml.u~. Parmane~u na ltlllo o Sr. Lore, a 

u .. percentuàl de at<l 2,5\ Gc PTII para ll!ll pa:ll no e1U9'l.O de duenvolv1-

.,ento cc:oo " llraa-n -,ervir a lU& diviaa f ti~ come :-azo.t.val pc..----..19"\llfl 

o San,.cor Di -:eu cornHre> 1ndliga a<> Sr. L<>re •u. ~~~~. ~entro da condi

~o da IObennia. pcd~rla:oos e~t~~-,-e-t'l" utc-nl'Vitl-milf:f""llfo de <:omprOT:Ic:i:oer.to do 

no .. o envio dlt r•="'-cS para pa\iar·a divida ..• ·~ iuo nJ.<:> compennrla" diH-

A pre>porel.onalidade de P:ll par.1 pag&rnanto ~o txtcrior- te~, sido >nc.io

%!lld& nos Qltimo• 2 anca, ngundo e> sr. r.ora, upecialmente ell\ rel~~o ae> capital 

b) a proporclon.alldad<t ttri4 que 1er ajustada. co~_o,a_cudorn porqua ae 

il\!C!&t!V& que tornou Koberll.llamente, conuquéncin no -~·•roaoo internacional": 

c) hA 'IArioa e:-:ercicios sollr• nn ~1~6tese de p~opo~ionali~~de: con-

,.,qutnciu, vantS9an• .. - duvant•gans. H& tallltl~ll\ Pro,<'tO~ ~· Lei aot>re a 

111at6rJ.a. I. :oadJ.da o que u dl.tcun~~· sobro a d~ViO& <'Xtarna avan~am a 'f.l• oa 

U'iislador<tl (E>:acuuvc e Leg1Sll-tiVO) do J>&U ten~a:o ~rn enter.o:li~eneo l!lll.U pro-

tun~c, to411 a n~ tu a lucrJir eoa iltc. o 1lnpertante_ <l u.zar .. eu~o de toda& 

,_, 1d6UI 1 , ... IXilt& \lll leq\11 dtlaa. conclui o ~epoenta• u poda11101 avan.,..r e 

olltar vanug .. .,. caca =o•~nto, na conrrcllto, o pouco t~ ter11110:1 ~tq~~a.:;,!cna-

do o probloma 01 nona <!.iviel.l.. 

O Senador pgr<;Unta ao ~apoenu •u :ni ualmenu u,.. poH~o ou um v.oto, 

pr!noo com nouils obrJ.gaçOH ••• na impl~nta~o dM"'I. e=ttllda ou se 6 a1'4'na• 

--nnt1ci.!.r-io da jornal?" 

tranafcnna""-o de pane oa C1V1c!il u. tur.<lo p&n prG8ervactio da BilHa i\!IIUOn;.ca, 

.i.Jl!Orma que o penn:o.101tc oc governo "d muito inie.J.al": liA u.,_-;114.:;, quan~ a u--

11n1 puo forte no enerior e que "assa é " ver~ad~". 

vu ~xternu <l<> PUs? 

g!• junto ~o= et(t~or..,, o go'lerno decidiu libe:llr os Mdos ~ot>ro o nivtl ~· rt-

urvu com. 3 .,.,,. .. de .:tuu.aqcm. lluim, • ., novlt<llb<"o ~· l98S, as r .. ervu inteo

n""ionaio e r .1m <!~e 5 tlilllOes e JOO 01il.lt0u .:te ~OU.no. fscarec~ q~o nao tlllTI o 

poder ~. lit>erar o valor atudiz~~o &o ru•~vu" que·o Pruioen~e do Ban~o 

ruervu: por que determl.naoos t6en~coo conl',eca"' dadoa conn..:enc:LIIU e nlo o= 

'irano llacion.al? 

O PruiMnte desta <:tlllliU!o c:iticou tali\bil:n a poopos~ll do Pod~r E:.l!ecu-

t;.vo;~ par~ autoriu~ liS nego.;laç~QI jl!ntli ao Cl\llle de P~r1s, que chggou ao. S~n~~o 

Foderal urna ~emanJ ante• e som nonhum .S..I!o infot:oa•,_J.vO--" UJU. fclna C<t papel <;:011 

roa!dl.dlt, 11provou o pedido no d!<1. 9 <lO dezembro "- 1999 - u. •.;neqne lllll,llranco• 

da uss 5 bllhO.,.. 

O Sr. tora •oli<:ite • cOlllprun.aac dO Senador r:tliartlll, lembrando • su. 
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riqu& saon•~· c:oBC> -.1,<> p,o.ra tJ.nane!ar ;a Up<lnac> ~~ proecno ~• IUI:>IUti,I:I.Ç!O 

'h ~~ ~- ~n.• d• capitAl • d• inn.l!os W.sicoa. 

cJu.~•• aquala d•cialo ~· politica •cOnOmie,., a diVi~a oxtorn~; t>r~:ota 

llàltou da US$, >1.2,5 t>!l!IOU •• l9'73 paU US$ 4l,5 b.UhOu em H~a •• •• t•r.IIO.I 

Uq\UOO•,,d• 11,9 b.Ul\Oaa para ':11,6 t>llhll•• da d6l&ru. 

considarav•llllanto. Ocorror""' 0011 chOqUn •xóg•nos .t. teonoai.\ t>ruilUn.< o pr!-

.. iro; pala aloVII~D ~oa preços do barril d• pcttOlco pala OPEP/ o ngundo, pelo 

auaM!to inUsitado da t.axa d• ;1uro.. 'rornou·n e:a.:a v•:~: .. u CIU'ie:ll obt•r roeur

'"' ex~ornos para •ro~· a llivic:r.a. 

'· BOIIe-n a illo a prAtiC:ll al;l1,1Uva do c:ontr:atos sob a elaila.a:t. laonill4 

d;C'• •juro. Uutuantu•, quo panou a ur praticada a ~rtir d• 1g71, ~ llola CIO 

uv• fin:anc:dra Hapar':"'. 111 utilllativu do Banco Cadtral • n~n1 pr'6prin ava

l~•-. moatr&lll qu• •ntra. l/4 • ·,. m•ud• 01. d'ividol bu.lilcira dove-to a euva~l!.o 

.- 1:&/1.1. d• :1uro• aot>ro o .. otcquo ,_ divida r~urc• sollre :tUro. •. •tpreado"l .qlle 

nlo c:o~rupcndoru a Ull inv•at111anto rou no paH. 0\l nja, entro 25 o 50 !lU

. lll!l<lt de CIOLÚ•• tore o rnultado da aeait.Açlo pelo Brui! do t.a:<u d<l jurco 

nutuant••• liOieiono-n • 1110 a d<ltcriora;:lO O<» ~enoos oo ~roc.a no perrooo, a 

qual, o~cra ec11 rntno~ intMIIidaOe, ~rli1t'e em nivll oe c:erea de 30'11 em rdaç!lo 

a U~'l'. l'ope>~u nc U~:l.l\0 quinqutnio. (1>184-88) uta per<H ce recuu. 

~5><1rta~~n repruanta al'JQ u torne O• 40 llLlhOU de <56lai-u. 

A po.rU~ Cloata ~itua~So o proeouo de tran1rer6nc:.\B real co reÇUrso~ 

4o Br"\~U p,o.r• o exurtor inverteu o p;apel de <:a-pi tU •><hrnc no pro~uso oo 

~unvolv;IJoonto• p;onamco • •tran•!erir" reeursoJ paro o e:<terior, ao iiiV'* de 

llepoil co utubro e~• 1992 (o "utucro ne~ro•) houve cDlllpromiuo 

co.oreu1. o np•rav;l.~ oz:,uco {p•uou-•a de~:>.. 1uper.iVi't C• US$ o, e bl.lhOu e11 

15182 pera US$ Cl,~ b:UMu •m l$183 e 11a~ ll,l I:>Uh0U om.' 1984), POSUl>iU~<:>U a 

in<;apai::idade do Eatacc (• doa ~oyernoa) J.mpeee111 que c• super.tv.\U <::Ollle~<::i.IIU n

:sa• •'iltereH:UCII)I"•, Em 'outra's paÍavru, C:Ol!IO a diVida uU pratiearnento estati

gl')a • ~ 2•t.ado ~>ruileiro nlo ClispOe ae re<::Ur=ot liquJ.Oos (poupança) para nl-

4ar IIIUt i::omprcm:Lucs no e:<terior,- o strvico 4a \avHa externa tem c:o111o c:ontra-

partida o <::r .. <::i:IIO:Itc ~~~ 01v1oa p(lt>Uca 1ntern1, na toma ~e c:olocaclo oe utu-

lo. do. o;ovorno junto ao. pdblico' • emJ.u.lc deoi11asuraoa ce <ryce&o.,. O Í;-eoul_ta~o 11 .. -

CIUto Oino • • Mltcrç;o ~u polltlcat tUc:U • mcm•u.ru, .,, conuquente.,ante, 

banca, pcrtanto, nravl!s a.. in!lacao, a cetorsaniuçlo financeira ~o Es~aoo, 

A .. a, a "Ciividll uurna• panou a condicionor a ,poHtig. ac:onOI'ica 

J.Jit.arna, afftallOo o çreacim&nto ecàn&uco, o ntv•l a& in.fla~o, •• tUlla da ~u-

e.>.pitail? III t;ans!oraneia• d• recunoa rNie liqui~' ~ Braail para o u:urior 

no l>&r!.odo :!.993-aa atino;iram US$ G!l,S llilhOas. t'ortanto, uma .. ~~ia anu"l acim<l 

4• l1 bilhdu o• d61aru. Euas tran~terênc:ia' c:orr•ap,onoera~~, em m~Oia, a q11.1a• 

20'11 (la PQUpa.nça na<::iOnU e a 3,511: do PIB. 't'rDt.a-u oe <::itra superior a da ni•td

rJ.ça tunl!or6ncit (la Uell\llnll& ·na ugul\da ~~~eta~e dos ~nOs 20 para cobrir repara-

ç:Oea da guarra, coa rnulti:IOca palitic:os d• lono;o prazo c:onllecidol. 

Hegpçlarar aa P'V<aa N NQWI Brl!Í!nlll'll! 

'· l\ aniilil• 4a politica de Govftrno sarne1 c:orn rnpeito b. diVida mcat~ou 

uaa qrali~e Clotccntinu~&ode. ca&. u11 oca quiotro Mininros M l'aMMa, 

Eot quatro anos, aao~ou utrat4<]1" OUtinn, a aaber" 

a) n.. o;esUo Dornell•• {qua n.lo foi oe anUue cU <::omU5!.<>) • poliU<:.>. 

eiaçJ.c Utiva, ornllcra no• melou <::lll~sic:oo, c:cm os ll«nec:o intern;,.cionaial 

ll) o llinUtro F\lnaro, 4trav6~ do Plano CrllZII.do, p~urou ~novar m~to-

doo nlo sO na politi<::a inter~a, <::omo 'proter.~ou <::<>loea~ enfuo no upecto politi-

co ""- ronoo;ooia~ao da ~:!.Vida. N<lo ur!.a •xao;uaO<> ~iur que ~avia a preun•<lo de 

c:cnt.r.l.l>uir para um;a •nova ordem ooonOmic" interMcioMl". o andUre<::i!Oento nao 

Flii, e par filo, a mo:atOria p.llra perm~tir a c:cn~J...~Ui~•~e oc cnseiur.to econ0111-

eo, Clan.m a· tOnica C~~ 11utOes da d1v1~~. eml:lora n~c tiveuelll Obtido o ruultaco 

c) o Hininro 8r.,our P•nira, •a11 c:olccar ce laCe a pr~c:upaç.lo cem 

o c:rnCimento, buocou, oe riovo, ento~Oiuntc~, n:to aO c0110 O$ banq~airoa cc,.o, 

laeionanento do Bnsil com a cornunidaC• !J...,ance~~ ir.tarnac:icnal. De!• ,deu, de 

torln& 111ova~cra a nivel 11~ndi.al, a 5<1curit1uç.to o.. divida, levanco-u ""' <::cnt.a 

01 Oes.ltiics indieados pelo mer<::Mo ucuno.iuo. 

lado a maia..ia dos pnssupcato~ co negceiaclo que o proprio Goverr.o Sarnoy navia 

c:upacto COlO um n!Vel ado-quado das rcaarvu. Rato:aou 11a1S taroe, • certo, a prec-

___ <::upacto_ <:OE o nivel ~~~= re$erya•, __ taM160 p_eUs circ:unstlnciu dra"'-1~1c"s oa 

conjlll!tUr.l pnsente. 

'· Anil!\, •• a moratória de teveruro de 1981 !Di cw.oider~d~ pelo çover"--

no """'" UTTWI "..;,ató'ria técnica" para prcteger aa roservas calnl>laU do P<OU e ae 
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01 Nncoa • o rMl-

J. Coo\_ a.!e;l..to, o Govern(LteatCu medi&. co=etu P"'~a terr.ar o Bruil 

corrente noa J"'gamentos dOI jUJ:<:)a, J.bd;l..c011.-u &quile que era a p.adra de , tÕqu• 

da politica antar!en encontrar \!11110 aelu;:&o n.-;~ociada de l01>ge pra~o para c pro-

neqOcl.e~ pa~a os .t.nvelt.t.dorn, mn nlc para o pau. li tal ponto que o ~overno 

uva de auspeneer n eonvenon, tantes !o~a11 ~ al:IUIOI comttiOoa e a preulo 

moratória, cabe a per9unt1• ent.!l.o, por que foi t.ita a moratdr1a7 Entrou••• nala 

por !orça dt circunotanc.t.n• o n.t.vn ~u rna~v.u cain eotrap.t.toumente. Baiu-

u Oela um nenn\UI\ proveito• aa vant.aqena ccnugu.t.aal atnv•• da na;ccia~ao nao 

OHerem, unao para pior, <Sul obtJ.MJ por pais•• que !fio enturam a111 nu~r.atór.t..l. 

UC';lndAr.t.o ~ titulo• • <!n tll(llpo 11,<:)1 banco;, aObre tudo os @uropeu8, pata 

p~verem-n dt racun"a oapauo de entrentar 4dvorll.dadu futura.a. 

l~97r 

10,4 b.t.ll\OUI 

i'roceo:~eu-u a ~nv•nOu '<11. diVidi sem a condi~lo pr<lvia. da troca <11 

l:>Onua (nuolu"'o 1416-oo C!lll, de 2~-01-aa), oo umttu mt.><illl<ll para juro• .. per-

du .:~ecorrentu oa. queda au);latan;U.l dOI ~•uo• dO t~:oca. do pau torna.rM,-sa 

quut~u em ~bere.o. ugunoo_aUmou-no,_ o- l!i:IJ&tro. cs-l:>an:cOll-f.~ur~m uma ccn-

traprO?QKt& da ref!nanciaJDento doa :rJ':·cs da 1967·00 no 10cntanu da US~ 6,4 bi• 

lh~u ccntr& a pro;>pos•a br&lllel.ra. deUS$ 10,4 bi~hO~s par~ o t~lêM.o 1907-09. O 

100nitonmento da eeono~u pele FHI ' co.n~iç~o do ~cor<lO "H&nd bY" quo o FUndo 

fa~ com 'l~al'lUer pai1. Durllnte a vigtnci& do acordo (lZ ou }6 ~,uaoJ. O P&l..s •~ 

• 01 dn•mboUoo alo vJ.n=ul~dos ~o aan~par.ho da economia. Jl vlmca os •leitos 

au .. tipo de acordo no Braul. Adu.aio, a quntJic ..t.çual111ente nria. a que, nao 

palavru do Hiniatro: ~o B~Uil nlo aca!t,. • vincula~l.o autcmatica entre d•nrn-

'· 
ca dO paU COI!\ rol&C!O b. divi&u o zi~ue-za!iU• <Sul propoatu revel& ~rovuo, a 

os rosult.ad~ Ol:r.idoa, JUgroa, revalu. 1lllll pcllitie& ilçrdp~:ia da dividA- Boa. 

vor.tade atraV<Is da ~utos qen&roooa da ·UI< po.18- upcbuciao nlo COIIIOI'atll ca ban-

pais. De !ato, •• 4 oa~:to qua' nacanArio au19Ura~: a o;>ÓJitinUJ.dada dO creaci-

~a.'!to econOml.co, coao fazf•lo com o nival a•"hanaferlncia ual da r..::ureoa que 

c Brasil tua de 10antar para hcnr&r c acordo Unoadc? Da novo aa circueUnciaa e 

nlo a ut~:&td~il. P<'litica - for~:rlc o paia a ~~~adiOu ~aurae.•. o.ntr&l..Lzaç:lo de 

•a no no~izonta. 

'· Mia ainda, nu COI!Ii&alo nao poda menol do que :Ln.Uot.t.:- ea ,,.. prao-

cup~;lo com ~- adcs;5o avantual da ~litic:aa recoadva• inspirA&~• pelo PIII,. 'pelo 

Dance lrundial a pel&l diverou orqon..t.u;Oe• intern&eicna.l.a, pcrqua~eo u mudan-

"'""' que pa.recu aer noj• a.pr10qoaaaa pala C'llpula daquelas inatituiçOn &U !"gora 

nunca u ~~~&.Urializaram na. tran&fonaaç:lc ca auaa P~P<'ItU para u P<'litieaa a-

'· Ca.bo ru~alur ainda que ati ho11_ nlo foi aprue~tad& a.o Pau qual-

qu 1 r prcpoau da poliU"" acon.:IOtl~ ~u• n:cstra'cot:IO o g(lvorno antrantar/1. o nó 

9 ordio qua pron~a .,, taxas d~ juros intornu, a J.n~laçlc a o andividam•nt.c pO

I>J.ioo 11. .:11v1da axte~na. En'!'J&nto u'to r.l.o rer !Hto, o .:!UJ.cit p(lblico 

oontilluar& <le!llol1ndo u iluoOu da ccntt'ola <ja J.nna.cJ!.o. 

9, H!o queremo& deixar de re~iatrar, nestas conclu30o=, a preocu_p6çlo de 

lll<JU~a• conudera;Ou Un<1ia: anquanto o PU$ no nu conjunto, •cb a 

direçlo po-litiCa de um qcvorno repnunta.ttvo 'da vor.u~p ~a .,..ioria, nlc fel: ca-

p:az de artiCUlar u~a politica co-erffit~ e111 de!osa Oe selia :Lntarenu fnnte aos 

cra<lores astrangein>s, o zique-za.qoe das ne9ot:1a.,-ll .. , " ol>.ÓOUn&ç.lo doa, c:redo~ .. 

.,. raa,.ar uU~ omprhti"'o~ e aa uueua;ou di. con~untUra .-conõm:ica deÍta-rao ~r 

tem as bo.o.s J.ilten;!!aa coo negcciaao~u, sua timidez a o1111, intanço-u do retc11Í.da 

do C:raot:lmer.to ucon0:111co. 

o Pla.'IO BJ:My, ora '"' dUcuulo, ~J.s o a.cordo firmado pelo l!~xico -

por !liA<;:-oc que Unham sido seus ruultadoo - J:llcclcca.rarn na maoa du n•9oc!a~ou 

no Brady reconnece qua c probltll'.a 6 o tAMnno ~a diVida. dos pa~u& pot>ru a nta 

preciu ur raduz:ida. 
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Hou~n.a ]>l.ltlvru, ao um.a neqcçUçlc pol1Uça, a ••r ccn<2U.:I:L"'"' p;i;" 

novo !i'rui~llnt• llleito e apo;L.o."a pelo Ptlil pumitir;l r•~e:!'inir a quntao "'"' ~i

'li~e u tumoa ju&tOI, o lllt'CaOc .. cunatuo ~01 titul<:>a ela ~i vi& in<Uça expe~ 

tati""l ~~ qw.nto a .. u paquen~o illuqrlll. 111 proviaO•a fUtu pelol ban-

Ç<)l)OIIIi& MUM~ia.l. 

oe notar, entretanto, que no. lllti:aol :oeau 01 eroo<:>rn 

&rtic:ulara,.-te .. nnor, includv• .., uuo': Oe aeua intueuu poUUcca qlc))f.ia. 

11 \lltilu r.unil<:> c:ca •paine rio:Q~~" .,. P&rU, e111 jull\o paan~o. deixou clai'O qu• 

paç&o ~ j.apon .. u e ~· praU<::fl,.enU tcdoa oa crçania""" t1nano:eJ.ros 

illternac.tonail. 

tUt•ntoa dir<tto ~ monta a curto prazo. o paH na ~· crucer pOr aeu própU<:> u-

!orç<:> <le fX'I'.l'a~. "Para iuo, 6 prec:"iiC quo u conaiqa Wll ac<:>r"c quo reduu a 

diVi&o.' ~jurca reau • tlm<:>rtU&ç~~~), o por V.\& do ecn~lqutncia, • tra~shr&nç1a 

di ncunos nua para <::> ext'!iCr, o UI'Cll~<:> nc:un.,4r1<:> linaliill <::> valor de 30 

ç•ntavca por dOlltr de !ao• d<:>a titul<:>a da diVLela e oa bllnCOI t6!!t pr;"CV1elo par.&t 

de nona •ccnomu nj.&t leita a putir da VOJ>Ud~ !1r11e de corrio;J.r ., diltorçO•• 

internas, d• reeatabelecer Ull& politica aqui' Lbta~a d• inVutimentos • do çnto 

- o aUVio ela di'lldA - vonlla ACOIIlpAn~.ada da ccnvicçlc de qu• o po;U tu rume. 

ternaciOJ>ail oontinu•rlo fal.tlndo e11 •çcndl.Clonalidadu". P.lra qu• o paU tenna 

ru~~c nove ••r~ ucua.l.ria u11a "ur• nne;ocU~lo na qual oa '9Uto' de l:loa] 

vont•de• n~am lllb,titUidOI pela d.CiiiO - n•mo que unilateral - d• p.:~qar-a."ao 
' o que 1e~a compativel com juro•, prazo• • valor .. hiatOricos e com o <::resçimentcl 

~ \IIII& conjuntura na qll&l o Br .. il tr•na!ere raouncs liquidai .oH 

p;or& o• orqan111110~ que dnerlam ••r de !omen·o J<o ~•••nvolvimento acondmico, 

c<m10 o l!anco llundUl., e m• qual e .. pr4atimco volunUrioa • .tnve'5timGntoo novos 

nlo elt..lO a Vista, h.l que u!orçar-ae a poupan~& interna, P&rll. 1no nao b&sta a 

lei nao ••:!& trana!lfri:do para o eKtencr d" torna como vam ocorreMo. S6 

~anto ao f"Cmento atual, cabe Oblervarz 

l : os ban<iueiros, " eu& altura, tsperu o n<:>sso 9overno para rt~ini

<::i&r u n1190C1&~1. Por outro ltldo, lem conaciên<::ia dos risçoa d<1. instabilidll..d•. 

• qu•n:. •xi~ar litu.\~n 0:0100 o& caaoa r~c•nu~ &I Venezuela e <!" AI'9ent1na~ 

Ide enCIIrqoa da d1'11<3& ;l c010un.lo!&de financeira internecionU. Ua ·n1vtll do n~~tr

vaa, "'" c&J.Xt~, &o ord•• de US$ 5,5 1:1111\~u - qu• 'rçruenta &lgc e torno d• l.!IC 

I 
'no Proqn.~~~a <10 D•rqfnci.l. entregu• pelo PrnidGU do Conçreuo Jlaeional ao Prtl-

sident• cSa R•ptblie:J, no dia 3 de aça.to pr~xao puude>_t 

' 

•viela externe. 11 utaqna;:ao d..:ana~ da re;ilo nqu•~ un tcaaaa dll posip.lo poli

' tiea, o quanto pc.n1v•1 •111 C:caua. X no ncUitar.t a retOIU.da do creacilunto para 

t~Suqun.r o b..,•nt.ar gocial • rodu:Ur Grt~Stioa ... n~e u ccnd:I.(;OU de pc.breu. dll 

JII..J.cri& ela pcpul.açlo. 

"'"'"' 

(!>tlc~mento ol.U>orfldO p•lo Kiniat...-lo dll FauncSa, •prenntado aoa crt~n .Xtl'r'

noa .. .,rçc d• HB7) 

111nda qut UgnJ.Uoativo, o elforçc d• poupanoa internA nao nr.t IUf1-

çJ.ente para u .. qur.r o !inaneiaaentc do n~vd de invntilllento reCjueridO. 'l'orn&-

•• nccua.Al'Lo, an110., redu.zir "'" cerC>& de aende a pareel.a dtl poUP:Jll~ bruta 

lran•!.ridll p.r11 o .ntrior (V<Ir Tabela 7}. 

Por Ultll do !1J1anç:i.&JUinto adt~quaOC> do •xt•ricr e u virtUde dUc tl•va-

~uajuau intorno. S&l.dCl ccoo•n:i•i• •- precedentn !oru obti~OI liO Pfl'1C®, .1. 

22,9 bilh~n em lWO para I!S$ 12,9 bilhOe.- 1996 (tabela 7). O pr~o do a~u1-

pannau di ae•Ur;açllo da 1nUaç.lo, r.duçlo do1 padl'Ou G• COiliUIIIO di boa p&rtl 

da pcpultlç&o e collplo ®• n1ve11 ~ invutl.Joento. A nnda lnttru •per c:apita~ 

CliU 13,5' utre 1980 e 1983, 

I!& taal:IO ';,-larn e'lidtneiu do quo o proc:n1o de IOOdorniuç&o ucnolo-~ 

qiO:J dfl ~ncllatfi& brnil.eira foi Lntel'ro..pJ.do nc1. ano• d<l recenlo, .acoap&hhiiMO 

·,. qu&o. no ni,.l "' aHvi&o.~•. na taxa de invutiloento e no n1v11 de 

l.AportaçOea. N&t~rU111ente 1uc ~rreta u""' perdfl de co~tpetitiYidad't, do, •etor 

in~u•tri.al braailUl'O o çcloc:a • pÕ,oa.t.J:>ilidade de up;!lna.\o daa exporta~Ou n& 

de~lldt~cia exolu1i'la <~• deav•lori:açOea 1.11nae10n•r1u do· Ulii>J.o, 1ld.,.,.U; •~ * 

politica• de e•tal:IUJ.:ta;;ao qu• via ••n® Untad.i.a no arau.l alo tr•qu•nt ... nu 
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frunraau per insta~ilioo.eu c;l.91naoo.o ~c utcr externo. A própriA ~~Ucul<lad~ 

""'"'ant .. "h""'""" .. u a uvun& rnataa .. da 1~!16. llt..UJ.zadol plenarnante .. n capBci

dada, o crnciunto pau .. a depender do aurneMo da u.x.\ ele in·•uumentc, c que 

requer redu;lo .,., trano!erfncla de recuroo. para o axtericr e aumen~c daa 

cio internacional, a eccnor.~ia brasilalra nll.o poder /I. venr saldes cemc~J.aU da 

;IOtivcs de crnc1rnento e dt estaDili~adt. 

l'<:lr outro Uc!O, ' uu crescirnente qu, ao reverter a tend~ncu. de =~-

retOII\ada da cap.ocJ.<Iad~ de p.ogamen':"o do<>lfl"•· O.. 111ldoo comercl~-u 11 $enl\ gera

doa, ~01Dora lnf<trleru aca do• ~lt.l.rncs anc•~-•~nda l:'et'rUen~a,. ~m urorço ~19111-

ficativc ae comparados corn padrdu ir.urnac~onau e, pcrunto, 11\poru.nu con-

B DilhOol pro~etadca para H!l7 at/1. tiS$ 11 bilhdu •• 19111. J;:otn u.lc!O• com .. rc1-

aio rnultarllo da urro~~ pclitic.a da c011•rcl.c utarl.<>r que uuqure ua c:rucimonto 

198'1-l9SJl, Da~c w. dUicit '"'dlc de cerca da US$ 1,4 l>Unllo na conta d~ ur'li~ 

"· 

c.AUvo, a;ta n!or~o n4o illpaol.ir,. c craa~imentc <lo con.uao •por capitl" liC lenço 

~ próximos anoo. 

oobra a diVJ.da bXuJ.laiu devar,. .ti.tuar-sa •• terno. de !IS$ 9 a lO, bilndea 

anuus. Aa despaau liqui~aa e011 a r.,.. • ..., de\lucrca, dividandca e outros urvi-

çc: de fatores <levara fie&r a11 torne de USS 2 bllhdu. ~· rnarvaa interna<:io-

naia terlc da erucor eerc.a do trS$ 1 bili\Ao do dOlarn ao ano, <la IIC<le a aeciQl>&

nnar o erucJ.unto <3.0.• imporÚ.cou a per111tir um.o. rec:upara~lc ~a ralaçlc 

trS$ 9 bUM•• e~n ~6d1&, cn"'J•~•e a um neceui&da anual m4dJ..r da fJ.nanci~>mentc 

externo dA ordarn da !IS$ 4 bilhOu no perJ.O<lo 1118?-1991 (ve~ 'l'.u>da 9). 

1'. p"cpo5ta brai1Uira de nutruturaçlie <la divida axtarna um como Ob

~euvc f\lnd~ntal co~ru nte hiato <lo recursos externos at~ 1m. De u: ponte 

~· vilu intart.,;poral, nri• obV1;>untc pra!erJ.vel que uu nutc <le rocunca 

teu a ~o r to n .ua maior p&rtc por ~u,.a redu~o da uxa. d• ;IUI'OJI ~;~ua in<>ide ao~ 

bra a <liVJ.da llr.o.aJ.lUr.o.. No ant.antc, n.t U:oitaa para oo vanncto a ••n• cl>tid<>o 

c) adcç~o <le diverso~ •e<:aniSTIIOC d~ eonvers~o, in<:1ua~ve pau invasti

untOII om projetes, cc~ vi~ta• a eontrolãr o ereocimentc de enoividamentc e r,_ 

du::ir a vu1neracilica~e oa e~oncmJ..O Q flUtW.<;:Ou & tau da jurot J,nternAC.I.cna.J.. 

hbon nllc 1mp11qua c.oncel.lmento ~· Oiv1da ou ta><&~ concauionau de 

'eLas cti~ia.ls e ~ult.\l~teuio, •bem come do~ l.l!Ve&tidere• estra.19e1r011. N••te 

oointidc, c '!lle ~e busc.!. e fortalecer o t'Gl.aélcnamento da econei\J.a nrasúura co;.m 

"- economia mun~ial, cri'andO ~ en.ltlil~daO" nec~ultria para c ingrenc oe invu

timento~ aHr~nge!tos,, ampliando a C!tpacJ.::~a~e de .illt>Ort~t e ravcre~endo 

ru-ponoente abscr;~o de tecnelo9;a. 

ajutu.ento d<t curte prazo J.11plamanta~ca a partir de 19!12 nlc ui. contrJ.bulOO 

eeUvel das ecencmin endivida~•· J!uJ.tc ao contr.t.rJ.o, ena~ proçramas d<t ajuo-

o• cunco exceuivoo de atandl•entc Oe uuo ecmprcm.IUC$. 

PER!OOO EXI'ORT/IÇOES 

11180 
1981 
1962 

'~' ,~. 

'~' l9t\IS(A) 

(!'OB) 

"' 
20,1 
23,3 
20,2 
21,9 
27,0 
25,6 

22,4 12.~ 

(A) Prell.mÍnar. 

'!71B&LA 7 

tiS$ B.!LH0Es 

n!PCR'l'AÇ!IES SALOO _ SALDO/Plll 

(FOS) ' 
nl o-1~2J f4l 

22,9 ~2,!1 -1,1, 
22,1 '·' 0,4S 
19,4 '·' o.~o 
15,4 '·' 3,18 
13,11 13,1 S,l9 
13,2 12,4 5,62 

'·' 3,sa 
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aia e ~ac~CU.ni~~ ~.,.,e~A ae ccnatituJ.r a .t.nnr~.nto ~ G:Lnaaiamc 4a axpor

.~ea, radc pala ciuo~ ,.. aan~c .. tu~<!D ptlo Gevarno, pravandc•ae prcxUa!Mn· 

ta 111.1 illpl .. anta~o. 

A ,J>OUtJ.ca <la COIIdrcic utar.t.cr nqu.r, ainda, Wla racicnal.U:..çlo da 

~iticll. da ;-pcrUI:"(!u, UUII, aa illporta"llu aarlc ccntroU<lal, pra!anncia"l-

· .. nta, ~Ola IJ.atau <la pra"ca, ntlatidO ~llla taxa da cllll:lic a palaa taruaa. 

~l ~ac.t.c~~~c.nt:'"r.a ccntlícJ.cnaoa, "cl>Yinailu, _pala tln~~~ho·~ _a~!"'!'ta
',;:lln.;· poolo ni...,.l da rnarvaa .l.nurnacionaJ.a • palacl nt<;~ccaçoa.a J.ntarnacicnaia 

',bllataraia e nlti).atarau. 

A nfcr..a Url.Uru, ,;:u:loa aatudos toócnicca ntlc undo tlaunvclvJ.doa 

pala eoooinlo da Poll.UC.O ~duanu'ta, <!ovar• a~aquar a~ tarUu da ilnpcrta,;:ao 4 

• at\l.al .. trutura prc<lutiva l:lruilaira, eoapreandan<lo atual .. •nta aliquctaa nc~i

naJ.t DOiaUnte aliYad&a, qua v~u·.t.a.m antn 0' • 105' a, u.nttn<lo nnncillJIIente a 
t' ' " 

uti;'UtUra da. raloL"'IIa axocuta.da 111 195?, a la<iislaç.lo t'!riU~U ll'rnanta., contu

> 
de, o p.ara.dOJ<O da raault;ar "" u.._ taru;a antiva pa.stante reduzida.. 

. . 
20' ""* L~Çertaçdn (axcluaiva p;otr~l-) po.gu J.ntag~al01anu oa illpoatca sc:ora 

ela•, J.ncl.<!antu. Per outro l.adc, ;as J.mpcrt,•çdea slc pna.:;;a<111a a.t.nu por outrca 

ttlllutca, a ·~xamplo <1o iiiJICIItO aobn opor'"'~" ela cilll:lio ~ IOF, c::om aHquotu 

qua ]>0<1111 .uca.n~r 25\ da valar (FOB) iJiporta.do. 

Aui.a, "~.tor'IOII ta.r.U.t;t-11, qu• 'f"'Plicari na ;a1Ur;açlo &a u.i'<llotas oc 

~.to.d• i.mporta.çlo de car~a Oe ll mil it·tn$, e<>njuç,;da··,·dJ.iir.uJ.ç3o du uan

çõaa • reduç~u atualJQant• am vigor, contribuir;. ccnudera.velm•nt: ~ra 1t cilt· 

p.tJ.i:Lc.aCJo oa. politica. O• J.mporta.clc, peUiU>dc ;ainda a 'oU!Rina.~o o• dl.vana• 

ra.'tri~n nlo~ta~iUHa~.' 

Por outro lado, a Oetna contra pr.UJ.cu dltaluis .,!' CC!06rçJ.c per p.art• 

ti• ncn<a pa.rcdrcs comarciail nta.rll 11 d.tivan<;~O atrav6s oe instruma~tos lllllil, 

acOerncs, pnv•nOI)-U a. •uDstJ.tUi,;:IO 001 prl!'o• d• uf~rtncU e pa.utas de va.lor 

' 
:.0: ~orr•nte ano. 

. . . 
Uior ança.j-nto 011 ..,oiloooia bra•Ue.t.ra., • - upa<:~ia.l o... pequenas a MOiaS 

~r .. as, 'no COII•reio ext.arior. ·,. dUp<lit.o "' ua ~que :lllou~t.r.!.al ..ctJ•rno e 

ôrpron n• b1J!UIIm'"tQ çpm H!1!11tpru fUrutnnh r Çrnçjmenrp 

o Gov•rno procurarA, com Da" nuu plano, inverter e ccloca~lo tnOi• 

da.de IIU.iaa. da cr<!dito lltlicional qu• o poois poderia Obter do• ·Da.ncoa cnciaJ.a a 

o reajuJnunto oe suas ccnt.u .exurnu. 

t.J.cou ~nctuJ.uOo a ..:r.t.se !.t.mmcura do 1982, montaram-se oa paecte• anua.io da 

rHscalcrwaantc <lo prl.ncipa.l, qu•. illlpHCi!-r•rn e,. u111a sUl>$t.ltllcial tnn•!ortnoU de 

r..,unoa UISU (ver T~la lC), c que Od><:&Ya po1u"o .. paço para c cr .. cimanto 

ltCCnO.icc. Eatu n'l'!eJa&a conuv.U. u111Po•, e obriçatcri.arnante, eooo c .ante da 

accrdco ~unte ao :run<20 HonaU.rlo IntornacJ.cna.l, cu~;a tllcsctia. era ;ainda. muito 

praa.a ao dia.çnónicc da qua qu<~lc;;uar deuqu1Hbrio d0 Dalançc oe paqaJ .. ntc• u 

pODlicc. 

.,.dlt dOs ~ur<a bancirico, !lOUVa I!Unóu diUculóaOU para. 01 eheqa.r ~ um accr~c 

COII oo banco=' credores. 'ral a.ccrdo aó en~rou e.. vl.qor n aotnl:lro de 1905, a.p6s 

.,SUica~ • duora.ou uqbeiaçou, tenóo·•• puoa.dc tO<lo o aco óa 1~05 na .xpac-

tatJ.va de u~ a.cor® com o Fl!I, qua nllc tJ.nna a menor condiÇio politica. óa ser 

illplOIIIIIntado. Al<l11 ouso,. e n!o ®stante to~o aqu•la uro;"o de pa.garr.ento pon· 

tua.l ocs lU.ros do'lidcs, nao fel posuval ao ornil concretizar qualquer cp;ora(;lo 

de ca.ptaç'o ~e nevoo ncunca noo marcaoos financeiros !nterna.cioMJ.# no bi6nic 

ca.Da, ao;"cra. percorrer • ""trad,l '"' lltntiõc J.n-:eroc. Pane~o'e.d.a urna 

.taxa oa creoc!,.ento do .PIB oequeriu Pllra, pelo manOs, absorver os nono~ con~-

te, ..,.rUica·n o dQfi~it em tunsa,.ou coonntes ~o Dala.nço di p.>çarnentca im

plicado por a.quele cre,Cilftentc. Fl:J.tcs os c.tlculo·$ "'-'CI"OeecnO..l.cN pe!'Unantu, 

c n;(&tc ól rocuuca p.>rs o !ecnamen•o ~o D.'llançc ·d1 pagaJ!tento& 6 ce!>ltrtc pala 

!in.llicillfllanto ooc '~ros ban~rica. 

~ ~intua, proCIIrs-aa a.qcra inVort.er a cclcca~c t.ra.d:I.Cl.ona.l U,.quu

tlc dai CU.Vi"'- axtran.,, daterminanoo-u pr.l.lllatro a taxa da crucillant.o •1n:Liiw..· 

ac.ait4Vel , para, e• U9ltida., ~a<luUr-u c 110ntanta de f:Lnan<:aaanto u.tan~o 

n"f'UIItJ.C, : 

hta.' ' a çr~~nde 11udança. q111t •• opara na. filcacti4 di ran~t<;ccJ.aC,Io .,. 
. ' . ~ 

41VJ.da •xtAn;uo • qua rapren1ita, e• t.lti,.. anAHu, uu Htra.UgU ~ .. ~~uatuan~ 
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n .. xil>iU04Co nc_ Un&n~irnento ~o ~lln~ Ce pagamentoo, ~~n.vb ~a sul>~UtuiÇao 

«>e ~r~Cic'ion.U• "Pll~O~U ~· ~illheiro n:nre• por mecanHmo• mais su~<maúco." • 

braulUn.. Ao 01UI!IC t0111po qu,. .uo;_ere ua sietema maio UaxJ.vn G• financ:i..,.ento 

ou:t.erno, o Gov•rno 101 (11-lpOe a ail ... ntar a pou~ça ~o uto: p~li.co atrav•• da 

u .... nev~~o ca car~ tribuUria liquiO& ,. ~ .. ua riqoroso <::<>ntrole • c:onun~o 

ao= qll,to• pítbllc:o-o. "110llllf cc;rm.., <"•opUI:.a.;n a conai"lo ae que li poupan~» in-

torna ~ave ur crucanta, .:1• mo.:lo a evit-ar que u IUI>atil:llll pouPf;n"a i."!tenla por 

povp~""• externa, o qu<t sio;nific:arLI aumen;u a Civ~a GJU;erna paia !i111nc:1ar o 

o un.ncianotnto pa.rcial ao• jure• ~. portante, e<>ndiçlo &b~clutuont.o 

necouo\ri.l. ~c aju•te utrutul'U ~unnta o pnJ.cOo de tranoJ."ao atá que a dillid" 

extorna <!elxe ~a ur eJ<tU&lve, o qua u e'>idanclar.t. pele uln-cn.a. <loa par&rna-

dillnta. 

ea 1981, para 1/S$ 101,2 bUI>~u. ,,. 1991, embora o CJ:'aac:.l.unto do PIB no patamar 

do " "·"· va requar.r, corno indicam oa reauli;~t~ do mo~elo rnac.-oecon<511tlco, u-

11erca<!o ,,. 1992, mu coruunta aponte111 n• ditoçlo correte e, ~eh de qu" ~uo, 

01 i.n.:litadoraa mall>ot""' <:onalstent.e • contir.udamanu eo lOngo '<le noi i:tcn~e <lo 

2m 20 da ~•ndro ~c. corrente il.no~ õ 8rull <:onelul~ as· il~90C1~ôe~ """' 

o Clube Ca Pera, rll')ularlun~ a quutlo <!oa ""'P~éStimc= ·d• or~anii~c• ouc1au 

!or1110 o reucalonan:tnt"C clC princõpal e ~utcs nl~U~ a 1985 ·• 1986 e a ne;c-

no lo. ume~trt di 1981. 

g. 20 ~· tavarairo, c Bruil ouapan~ou c PA9"Ifllnto oa parcela ®a juro• 

relatiYCI b. d1Y1Cll ll•nctria comercul <!a ,_,<!lo pn.:tc a revelou a lntan~o <!o 1-· 

ri1ciar aa n.ç-cciaçl!u 'riUtill"" eo' t;l.ll.lnti~nto ~c• mn..O... Ela Y1rtu~e <!I 

Y6r:l.is cii;'Cun1UncJ.u, entra u quail aa runlt.a a n.lo U..rtura da cr6<!ito_ pa-

tive, o Gov~rnc brasileiro IMnteve ontondiJnent.o com c Clube a. PariS no ••nti® 

ae a.:l.l.ar c pagamento do principal a vencer no ao. snutro. 

eccnCIIiQC do PeiS, )lOSU .. nti®, O G"OII<Irno nlo Abra mio <l& <!Hi.nir <1. pc>Uti<:<l 

Da alllOe, procur~r-se-6: 

b) Cl:lter, aam con<!iClOMliO&<!,. outta quo nac • ac pagnentQ c:os ~;~roa 

e) QOnsoli.:lar " .:lilli~a u p•~zos mau <!il&Udc• e c0111 tax.u r~aH de 

jUCf ~ncncres~ 

.:1) ~presentat alurnauvu, inovaacraa a ~· ~erea~o. cc11o capHU1u-

::1)1=•• aumentos nllo previno~ nos pr-e~• ao P<!tr61eo, " intan$1!1Ca~ao .:a 

pr.tucas protcelcniotu, o <:reac:Lmento • ta=a reletivam~nt• buuo ao co~~I;'Cic 

COIII bu• n•un puos;~pcnc• !ora .. realJ.U<:aa u prcvutsaa para o b;a• 

lanço da paçaun..-cs po.ra .os anoo dio 1!107 e l9SS. Partinao-•• "• ~~ ®jetiYO' ae 

c:ruçJ.!IIento QCOM~ico de 5~ IUJI !997 e 6\ u 1988, u Prir.t1Fais contu ~ tal~

"" "" P-"9"~~eritoa em tnnui)Ou corun'tos :1.1 toram utirna~a• na u~o 2.2, do C:.-

p:l.tuld U, o~<!e se sup~ tll!llb<!~ que: 

bl' a rene;ccJ,Açac <!o principal da .diVida cem os banco~ .::c~atcilfh so 

!aça ~r U!ll sbtem!l "c:~t:-ve out" Oo:i':luros. repàctua.Mo-11., J.medlal!.anonto tod~a os 

at~ 1993 - US$ 56 l>Un(!H, aprcx:lludamantc -.e aul>atitu:.nao-•" pela "Lil>or" pu-

ra, , •n •aprua• .U9t1•• Qualquer cu=tc &<!icional que <IYintualmenta venh" a ••r 

..C~uconUiao iliipiic=-u avidontomantc u &\J.IIeÃtÕ &a necõouid.;~;; .<!. i:efin,.ncia-
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DlSC'FilJUNAÇAO 

1 • .S.1~o C0111o.:e1a1 

2 - serv.i~o nlo J'lnafito.iroo 
{li<jUl.<IO) ,,, 

3 - ~ansf•r'n<:"J.a d• Re=aoa 
Raah (1+2) 

4 - Tnmster&ncia ~"' Racun~ 
Reaia/P!B {III ~) 

{A) Pn1.1.N.M.r. 

(B) htimaUYil, 

Discr1mina;:lo 

l9BJ 

'·' 
-a,4 

-4,1 

,,o 

».\LANÇA COM!lllCIAL • FOB 
J:xporu;:l!u 
Imporu;:oo.o 

StRVf(;03 
.l'uroo 
cutroa {1) 

:t'JWI'SII.çti&S CORR:::IITES 
MOV!MEN70 DE CAPUA1S 

"~ 

13,1 

-1,7 

ll,4 

'·' 

l!NSSl'IIIENtO OIRETO (Uq.) 
E!WRtST.FINANC.M~DIO LOIICO Pl<JI:zl:lS 

VALORES EF~IVAH!;NTF; TIUNSFERIDOS 
FtN.O.l<CIAH!lN'l:OS DE IHPORTAÇ]..O {2) 

H.wpo in!jrnsos 
Amoruxa.çou _ 

EHI'RtsUIIOli DE OR(ill.ll'lSHOS IHTERN. 
Nove>a ingranoo 
lo..o.-ti..,.~D•• 

IU<NC:08 ES'l:Rioii<JEIRO~ 

Novoa ,:1.n9ruooa 
Al!iortizoo;llu 

IIA.'ICOS llRIISII.ISIROS (~G.EXTERlOR) 
uovos lngrcuoa 
.o.moruu;Oes 
lliT&T!COHP~NIIIAS 
1/CYOI .in<]rtUDI 
1\~oruz.a~s 

BONIIS (AflorunçOeo) 
O!>D!AçOt:s" DF; REf:IIAHCIII.'ItHTO 
AGtiiCI~S (ClUbe <10 P&riS) 

PRINCIPAL VINC~HCO !:0 EXEilClCIO 
REI"INAIIC!AHEIITO rOTll 
Pl"~n~:l.pal 

Juros 
III.NCOS !!:Sml.liGElROS 

PRINCIPAL V!liC&NCO NO EXE~CÍClO 
REFINA!:CII<MimtO l'OTIIL 
Principal 
Jures 

CAPITAIS 11. CUIU'O PR.I.Zl;l 
otr:.'ROS CAPITAIS 

SUPERJIVJT(+ )DitfiClT(-) 
FllfAIICII.~.EliTO !)O RSSULnDO 
I!AVEIIES (AUMENTO"-) 

OBRJI:lAç0ES . • FKI [ 4) 
OBRIGAÇets 11. CUlr.O PRAZO 
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US$ BlLIIOES 

198~ 1996 1997 ,,, 
'" 

u,, '·' '·' 
-l,7 -2,1 -2,0 

10,9 '·' '·' ... '·' '·' 

US~ Y.lLHOES 

19117fE) -l9S8(fl) 

~~~-

11.600 
23.100 
14 • .500 

•12.3-00 
•9.000 
-3-300 
-3.100 

3.413 
o 

4.155 
-523 
-2.55 

"o 
1-0mi 

"' 1.735 
l.ooa 

o 
o 
o 

-429 
o 

"' o 

'" '" -.5~6 

4.6BS , .. 
-l. 063 

1.41) 
1.0&3 

"' 4.340 
-9.716 
13.056 
8.7!6 
+-340 
-997 

2-45 (J) 
-297 

'" '" 
000 

1'.1163 
Z5.l0. 
l5.2U 

-íl.96B 
•9*3118 
...;J • .:;.ao 
-:2:'..1.05 

J,.5()J 
o 

2.29.1 
-:1.55 

"' 1.116 
- 6Sil 

1_.946 
J...o.n 

o 
o 
o 

-l. 245 
o 

);'2+6 _, 
"' "' -"60'2 

2.94~ 

o 
-959 

"' '" o 
~-94~ 

-8.542 
11_.499 
a~642 

2.647 
-l"-246 _, 
l.J9S 

R1.J9S 
--!1.54 

RB44 

o 

r'OIITE• Banco Cantr&l ~o Brasil 

(1} Inclui tran1!ar6ncu• unilaUra.i•. 
{2) ·Inclui aeoemeoho3 ae Agência. Gov•rnam•ntail {lll<:>t~da/lnercaaor:La) e cr,._ 

ditos '" forne~eaore• !""iva(!es. 
{ 3) Rifle to a moneuu~o de ouro no montante d• IIS$ lO O OIJ.lhO.S. 
(+) Reflete • amorUza~lo ao nii. 
(E) Est;.aativa. 
{fi) Prole~o. 

TASELA 1Z 

BRASJL: ES'riliAriV.t. DE FLUXOS FINANC~'l<OS DE ORGAM. INTEIWI.C!OHAlS 

tiS$ II!LHOES-

O!SCR!l!INAÇlO 1983 1994 1985' 1985 1997 l998(P) 

BIRD (1) 
1;608 .l.4J5 l.539 !n9rcues 1.204 l.JOO '" li.JICfti%aÇ~5 "' m .,, .,, 

"' "' -~ Juroa "' "' "' "' "' '" w.qu1~o 755~ "' -~ "' " o 

tngreuo• "' "' ... "' '" ~07-
li.Jiortu.r.çOu m "' m "' '" '" Ju:oa " '" '" "' ~· "' L.iqui~o " " "' 

_, _., o 

m 
Ittgreuos 2-15~ l.7~!; 

.\..ortua~Ou ~ m 1-0~0 '" Juros M ,,. 
"' "' '" = 

W.quiOo 2.061 1.592 -m -995 -1.391 ~1.139 

~' 
tn<;~reues 3-5~5 3.432 1.2l4 1.970 1.735_ l-946 
li.Jiortinç5u ., 

"' "' 1.270 2.078 .l.-917 
Juro• "' '" "' 1.075 l-050 1.159 
W.qu~~o 2.8~9 2-467 -l23 -375 •1.393. -1.13~ 

rON'I'E: Banco centr•l do SuGJ.l 

'" Elll 1997 e 19BS inclui a lFC. 

TABELA ll 

BRASIL: ESTIMATIVA DE FLUXOS riiiAIICE!ROS !:Fm'IVOS: DE AGtli'ClAS OOVEruli\KEII'rAIS 

US$ IIILEOES 

DISCIIIlUII~ 1993 "~ "~ "" 1997 lSISB{l') 

a. Ao;•n.:iu 
tngreueo 1.0~0 '" "' "' '" "' li.Jiertuaç5u "' " ou '" "' '" Jure• '" "' "' "' ~· '" L!qUi~O "' "' "' •7l'J -551 _,, 

1:>. ClUbe <le Parh (l) 
AI>.Ort:l.U<cO.s m '" "' " "' Jures "' "' 

., ~81 
LJ.qui<lO -l37 -390 -~· •5S9 -~· 

c. TOtal (a+D) 
lnÇrtUOI 1.070 '" "' "' '" '" AAOrt:I.LI~l!u "' "' "' 1.075 

·~ '" .l'uros "' "' "' '" 1.119 l.lqJ 
LiqUi~O "' "' 

_,., -1.390 •1.14<l -906 

Bl.nco C.ntrU <» Bruu 

,,, uclui US$ 340 .U.11\6oo <1e :1uro• ~ mor• ntinanci&dos .., 198?. 

Paçnentos r•lat-J.Ve• " va1oru noqc<:U~c•-

(P) Projeç.lo. 
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'"' 
ll11ênc1u 
o~v•rnar>. 

' 

TABtLA 14 

FlNANC!~HENTOS I.S li!PC1r.AÇ0Es 

USS 1CILH0tS 

~suppHen/ Total 
BUl'l'rl cre~ito" 

2 3•1+2 J./4 

l')"07.(E:) 600 l$0 ,, 
1·1115 

~-300 

4.:21$ 

].0.:2 4.5 2:2.1 

lSBll(Pl 797 

rown:: Ba.nco ~n~rãl ~o Bruil 

{E) EsHtii&UV&. 

{P) l'rC:!Oili.O, 

EVOL\!Çl\0 Ol\ J!ST!IUTI.'AA. J;IA C1Vl!l11 

sx:r=A BRli.SILt:Rl\ POR NÃ~l!EZA DO CJU:POII 

CISCRlHlliAÇllO l~B6lEi 19SS{P) 
\!S$ MILHO~ PM<'t.lll I!S$-~.ÍL!!Ots 

lll.!l'l'ItlflCOts o:'JC!A:t:l 28.259 25.6 26.688 

Cl:'gan.Int...,.,.a<:::!.._on_~~· 11.657 12.4 13.341 

Açe~<::iU Otici<t.il 14.612 13.:2 l5-J~5 

-IMS'l'!T!IIC(les .f'RIVll!lAS 6:2.195 ?4.4 86.438 

Ban~oa r.:nran~euc•( •l -7:2.045 75.:l TI.eoE. 
Ba!ll:OS Brl'Uldro•{ ••) 2.96Q '·' :2.5169 

Inn. nao D&nc.t.riU 7.121 '·' 5..1563 

=~ !10.404 1~0.0 U5.l26 

FOJI:tE: Ban<:o central do Bruu 

{•/ Inclui a CliV1da da eurto ~raz:o {Pro;latos 9 • 4). 

{••) EX<::lu.ive a Jl<l"I"Cila r:om ~lun<Ung~ do Projato· 4. 

{P) Pro;l~lO, 

PAI!T.III 

:24.9 
11.6 
B.J 

?S.! 
67.6 

"' '·' 
100.0 

•pi!OPOSTAS E: PRCJETOS DE LEI SOBRE D!VIOA El('rf:Rl(A ~II'ZADOS 

A• principaio prPpc>ltU • pro;l•~os c• lei oo~ra Chid.lo !<:>ram ~i~~ti<Sas 

no Ali!l:>ito ca "Oiln:I.:>UI 'l'l:a~a Bill" (~Ulli~Od su.t .. rra~• Enhanr:<>aer.t I.C:t o! 

HB7"), · ..,_ tt'am1~a~lo ~o congr•u<:>. A •cnnuus Tr.a~<l llill" ca CI!Ura coa ~apre

untantaa {<,llle 1ncorp.orou a Ni<:>ril ~"" pontga cantrah Cc• projete• ~"' la~ ~os 

CapUta~01 a seguir mencior.adco) tci apronda ero 30/0V37s a co Soll&~ IIJICOntra-

;llo ""' qu<!StOes <la dtVidA externa. Apresentou, em junho ~e 1!186, propo~~a. .,. 

eontrapou~o ao cllama~o <'lano B&J<e~, pau buscAr solueionar o pr®l9!:14 <la cJ.vi-

da d~s ?<lU .. em dUcnvo:vimantc, cujoo pontos principa.U s!O 01 UiUintU• a) 

volvimanto aumentar1a:oo uu• e11pr~st1m0s aos p.'lins partir:J.pantu ""' US$" 3 bi• 

ll!Oes por an<:>, e;o u~ peUO<:<:> di' trila ~nos, perfazendo uss g ~illl~&! b) "''" e<:>-

trane <:'<:>rn Plano llal;er, nAc ~ver;IA a nquiH~.'I.o_<le nr:voo ernprof&tillcs ccf tan

comerciais; c) para o~ pa.isu que <::<:>noordUell em ;it'ornover ruorm.u eéon<!!li-

c,u, haver;IA e redu~o de trts pontos per<:entuais n.o tax... de juro• para um pe-

pendentu, Uér.l de canr:ela;ol'nto ae 3~ do principal por ano, ho rnes~nQ P"r);O<:c! 

~••· i9_UallllntG em Um perJ,odo ~c t<h anoa; nu ~le~ de m~~i~.u un~ ~=r<:~.o·_ 

<lO anun>aanu, p<tr cno onoa coul'cu~!.\los. niJTK R~\!.~~liO ~e Cfip'<la D:I."Hda• 

ç:On !IIUlt!laterais sobre comércio; d) ""'con~upart>da, os_devedore• ur>a11 de 

(ao contrarie do Plane lla~er, qu~ J.mp!le udi~~~ U?'!CH1cu), para gerar cre;c~-

(+/03/97), &ob o titulo "Brazui-:.n Hora~oriulll, Crisis Mana~uer.t, anc Intu-

reza politic.o. do pror.au ~a ~iVidf:'' "lls de~o=raelas r.ao tolerarao o• lid.au~ 

qu• ucclheru pagar a <HH<'l.1 u detrirnento co creocinnto • ~a luta contra "-

the uma old s~.ort!,.ll. '!'lle <!anger fc.t' c;eouors H tTlAt. e111erçency loar.G '" 

pa.Uu .., deol'nvolv!mer.tc est~o ob"cecaco~ ""'"' a- adlllina:ra~~o ~o• emprt!sti:~~os 

Para corri<;lir cota •ituaÇio oeua na<;u!Ob.rla urna :u.c:erll!l~a amtriC:aM. u 

jeto da retoma utrututall b) ruHtuir aos llderea lat!no-úerir:ll!IOC a n~pon• 

bil!<:l.oCe pela adiUniotr.açlo ~a <l!V.\.<3a, pela ~aspcna a~eq_ua~a ao. osfor"os d• 

te,~ oo!IO uoanll11o, a n..,.ocl,a~a<:> anual entra os u~co cc Grup.o dC$ 10 d• uma 
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' lista d& a~ ,,._ rda~lc &9& _p.auu devedoru, ugutda d!J lUO an~aM.t.l!ltntc entr& 

c G-10 • c• ~nccs." 

.cria~lc de \Uiia ~IIltarnat.t.cul D&bt_F.o.c.t.lity•, para adqu~ru .o. divida dOs paues 

u deunvclv.\.1\ent~ de cndoru pr-.t.Vo\c!Ca, coe MI duconto apropriAdo. TAl propco~ 

u., :~.n<:orpora11a no anttpro,&te da a.t. da COaiule da Dance5 de San~dc, foi, i

g\l.llll,tllt~, daUild~· ~a c:a~~ara ®a Rapr,•r.ltanus pele tl•putado Jonll J;.a:FUc. 

(tlembcrat&~ll'aor Yorlt) .. 

Ullcca) e SftDMOr pn11 Qj"llml (ll&publicanc-Tuu). lntrod!lZiram,, dia l/04/87, 

projeto da 1&1 qu& cb~u.t.v.o. proporcionar auuneo <11. uguunç.o. • solv6nc.t.a c!& 

.curr&no:y; n:P • F&dtrU Dt>polit r~aurar.ca Corporation•) identitic.o.riam, para 

tina da reo~arv.o., a c!iUren~ entre o va!cr contabllizadc ,!!_elos Unccs cc:norc'iais 

e.o valer C:& '""r~dc C:el eOtprlini:liOI s pai,ao devadcru COlO pt"obla~~as. Os uncos
1 

antlo n.ceuitaria,. connitulr raoarvaa no prazo da 12 mano, e~uivUantu a 10'-

d& tal ducontc, •~ q""'i• cruçer.t.a~ adJ,ç.t.cn•lunu lO\ ao ano atf ~~·· no pra~ 

d• 10 ;nce, i<;~u.o.1us.,. 100~ do ~uco e~• •mprutJ.mcs, cu u~•· c• l>aneo• ~•rl.olm 

rau.-vao ~otU• ecntra )><llr~s <!ecorr•l'lt.U d• •~a "exposura" •o• puses am' 

aju"" ~o• Uneoo, urJ,&n que &\l!atl.t~ir •IDl'r<iot;lliiOs eD<I\ucuu por 

e11 capital da racc; 

t' • 

invut.illantc 

.\MTEPROJ!:TO CE U:t ~O~RI: ti!VJDA APROVAI:O' PXLA COMISSlO I:~ !llliiCOS ~O Sl::l<'AtiO 

> 

ln~}'ular negccUÇ'OII COI! a. pauu lndultriallzados o 0111 ouenvc!villfen~o para 

prot>Cr o ast.abahcimanto d• um "Illtaned~~rio Fillanceirc Multilateral~ qu-e seriA 

aut.oriudo "' ·~quirir de credoru prJ.v•oo• diVJ.d• de• puus em da~.,~olv:l.lnent.~· • 

c011 ua ducontc Jfpropr 1a~o1 entrar '"' ne<;ccia~u com c:J p.ouu oevedoreo pan. 

reestruturar a diVida de 1110~0 a aliviar o nu puo; noatir o& 'banco& credoru 

no cleraclmentc do amprfotii>O& vcluntlluos aco pauu . ero. dennvclv; ~nto. --_Tal 

ontilla~o rocel:!eriA apo;:c d~:J paiMI ;ndunrializadco, oc:.ro:udo daqueles cem 

lllPir.tvlt= llil ~®ta corr1n~t1 ser!& auto-suf1.-1anto o nlo :oquaaru ccntrJ.Cui-

ç.to roti!ldra de nenhum çcvernc mell'llrc; terl• data deUM.da de t4rmino; contaria 

eo.. os, recursos de our? de Fllt como 9arantia para .o. ol:!tençlc da Unanciner.tc. 

tloxibil.t.r:l&~a para r• .. trutur.ar os ttL'liiOS 1 ccndiÇ~u dei atua11 11111prhtimco, di 

tOr.ã que C?JlCeulo adicional de 'et:!Fr'otiiOI nlo so'a a (!nica. altr-nativa 

d.Upc>niv~l- A• ~;~lne.t.aa !edar•i-1 aprepriMU <!~vem . realizar .. tudca ocbre a~ 

llll.rreirlll 41 ccnventlet do d~Vi~• ""' inva•t1m&,t.o, os quail deverao 1er .o.prnen-

tadOI &e Cor.o;rnuo atol 15/0l/961 por t:1.11, c tl•parU.Ot•nto de "Tnouro deve pro<:e

oer a ~ ~. oobn aa po ... ivai• meoÚ~t reçrauen~ar .. para adccrajar a redil-

,çJp do elló.t.Vidallentc doo pau .. <i• duanvolV1monto ~unto 101 Calli;DI· 

I - PeP!!"MQ lphp t.J"'ntce (De~e<::rata·Nel< !ork). ~pre~omtcu prc~atc v!nndo .i. 

'll:ill" <11. Cima~•· $OIJ'~ndõ LaFdc•, o tratamento ade~uado da divida requer wu. 

neva atitude, que pode ur cona\ll:!stoL~cia~a no~ ~equintn pontc11 a) o puo <11. 

diVicl.lo tu ~ue aer redu.zJ.do p!U',. Viabilizar novo& nu>eo$ privado& de capital. 

'tno nllo ~1~1fica car.c&"lar a diVida, mu tornar a:J re111~1 dlviC:a/exportaçOeo 

e pagM<!ntc de ::urcs/exportaç(ln maio vláva.t.s; b) os cuno~ C:a wn lll.t.vic da di• 

vldll <!<>Veto. lotr rep~riidcs equ~nt~v~~er.u entre cradoreo priVMo•, paun deva-

doru e o "un~c 1nd~otri.lliuc!o. uu d~~ JOOdalid!l~eo de óU.J.ViO poderiA nr a a-

dos:ac do lllM. UM. ~· juroo ~e referênc~a; c) nlc exi.ou ocl.uçllo finica, um <la 
- - --

curto prazo. A $Ol~ÇIIO uU. no co~pro~.u;o de lonqo prazo d<! ut~Uar wu. 56rie 

' da macaninoo para re~u~ir c utoq•Je <». diVida. O ptc:je":.O ~• ld-"e!o Deputado 1.1.-

Fa!ca ~r dava c o: seçuinten tópJ,co~: 

al tlex;.!>.t.Uzaao ~os r<>~~ul&r.len.l:.a. bancâriDII, <!~ ..Od<> a h=ilitllr a re

.suclio e~'a pr1Cl!'<'l e/Ou juros, 4 van<l:' ~• <llV1~ coro de•cor.~o • ., a <l1AC1plinar da 

1110do mah h.vorâvel a ccnnl.tuiç.:lo do ruervu P<'U pe;dao c os requUHot <le 

ll) estallelecimento ~e \l1lta ~út~rna':.ion.U Debt FllcllJ.tY" ca~ o objet~vc 

do o\OU&tir co bancos credoee~ r.o rorr.ccime~to volunt.!.ro de neve$ rDCutso& 1lD5 

qran<lu pai••• deaacrao; utior.u:t.;o.r a transceribcia ~" ucursoo dos paiuo 

•.np•r4v1drioe •os end.<'"~l<3a<lcs; adquirir empr*•Umoo dOI J>.oncc• .:o .. um duconto; 

oltabalecar roec.aru.~rnD de tr,.ns!er!mc1a :10 gan.~c cem c deoccnto aos pa1na deve

dores, t. luz d• um progrua de u!crN e=n6ntica "P"<•~..,~oao pele pais ae....,dorr 

c) 01 rec~rsc• para esta nove se~v.tço pode,:.t.am advir <la c .. l>"açao no 

marcaoo, com garant~es ccn'te~J.aa.~ pelo Banco Mundial ou nu; 

ros a rosponsatliHdc!e ~e definir seus ~odelos de a;tut~mentc. 

U - PnP!'!M? "ruçe Mrr'F?n (Democ:au- cor.n~c~J.<::ut). Apresentou pro1e~o da cm 

"de~t deconeene~atiD:l anel ~ro\o't.h promction a.c~·, CDIII dois cb:ie<lvos pri~Cipallt 

re~~z.t.r a •exposare", dos tar.cos norte-.unericancs em relaç<lo .. o; pa.i•n endivida

doo e promover e!et!vo C(Htiii\Onto nos ;>aises em desenvolvimento, de :oodo ~ in~ 

cr"emenur o codrc1.0 do• !:tiA com estes F"~su. O pro:)e~o previa' a) ·no<]ociaç.:Su. 

do secndr.1o do Tesouxo 110111. os paiaes lnd~o".<':!,allU.doo, para a cr.l•clo de un-

cr~ru p~ivados; D) r ... çoc.ia~ de neve or;~linismc com o p.!lis <lavador, para a 

roostruturaç.lo ~ diVida, :oe<iJ.anta uu diveraillac!e .:.. illltruuntoo, nu cMO 

rGeompra, convenlo dR divida ""' :Lnvoutimanto, ncur.t.~i~3c ~ garantí.S oa d1V1-

<la; c) raalizaç.lc de UJIIII rorcna dos reçUlnentcs bancários no~ EUA, de modo ll 

pun:it).r c tuncJ.o.,uentc desta novo organ.t..mc. 

II! - nnol!tM? ÇharJn 5Ch!'m"r (Demccrata-Jlw iorll.). Circulou llm "O?tion• Plan 

I rOl' tha !hird wori.o n~t Relief~, eo,. o cbjet.ivo da nso<]uru fluxca <1• ncunc5 
> • • 
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~el para alivio e. o:r.v.t.oa, • nbu' novos tm?t"hti"os; cancu,.,.anto de P<OrceU 

oo Fr1n~1po.l, MpOtau que PQ<::a co.wir mU• aos bane<»"""' pequeM, ~.xPosur•"J 

tamll•• u11>1. reroru aos ugUaJIIer.tos N.nc•r.t.oa da mMQ a tQrnu- poouvel o alivio 

C:OME!lti\IU03 SOBR~ i\S l/I!ClATlVAS !ll\ cAIIARA COS IIEPRl!:SENTIIKUS ~ DO SE:IADO SOBP.l!: 

DÍVlDA &l['I'F;I!IIA 

Oblerva-u uma crmvergfncia, nu du.tll cs.on, em torno de """~ 

v,.da • r~pj>uar o ducont~ aos pa.uu d..,.e~cru tsenadcr sarn.onn •. Ceputaoc 

~Fucelr outra, <~e n!crliU!acao OoB U'iJUlUlentcs bMcJorl;Cs oe modo a· taciliU.r 

a "Trade Bill" ror ll.provada a contiver u~ capuu:c sobro d1Vi,., a• Oi5posio;:On 

u no;rru mau tlox:t.veu Pli.U converolo de O.t.V!.Oa n invutinlentc. 

ExecutiV<> i' mf.nHeHou lllU Obje~!iu • <:ria;lo O• UM er.u.oaoe l.nterna_çi_on.al 

cior.lil .ao pn•rregat!va de Executivo, o congreno nlo dispo:c6 de meios (~xeeto 

laçlo ool>re diVida, cor.tudo, Mo )>Me,~ n: duprendos. o J.ntenoo deNte pu~a

~enur IOCrt di\":lda nos QlUinco mesas e a •v•ntual ~prova;lo (!e Ull8 l~9lUaç3o 

eope<:lt!cA oobre o anunto refletem a etitlel. • a rc~dc!o, ~tlos pli.Uarnenuru, 

<la FOliUca, vuu co1ro0 ln~ufJ.=anu • utreita, dO Departaunte do 'I'e$CUto, a-

pUI>Uca. Por Uto, l;inda qu• o Ex,ec~t1vo nlo ver.h;o & ;>~dta.<' l;nte~ruunte u 

determinaç!in que 'lierom, a ur apreva<llol pelo eonçreuo, eertamenu u ver<\ com

!"1lido a avançar n• cuoca dlt •eluçlln rnals nex.l.veia e ilrdVMora~ para.' prol:>a-

""' da dl.Vi&. 

REQUE!Illi!:NTO DI!: CO!IVOCAÇJ\0 00 !!!NISl'RO IIAlLSOII DA !lOBREGA 

"REQI!ERn.EHl'O M~ 22, CE 1998" 

&!<mo, Sr, Pruidente de senado Federal• 

4lS, :Inciso I, do ll•gimento lnurno do senado, v.t.moo IIUi.rnpeitoumente reque-

F'r a ~· El(a, a 'cOl\VOO<tÇIO do Sr. !!!nUtro Hailson da N®raga,' oa. raunda, a !"i.m 

j:le que; p'erante c Plenãrie, preste inferna~Ceo ~obn enudo• que, U\11lndo ;> 1a-

r;enu, ,utll.o undo e!etuadoo, CO!I o ebjetivo de .alterar & politi<:ae ~uariU de 

~ov•rno, relati,.,..!honte aos serv~oe~ea pllblt<:os da ·~~inistrao;:lc 'dj.reta e indire-' 

't.a, l>om ~cmo oo~u a prc~UO>o!.tiO<t qu., envolve a divida externa l>rullei~a. 

O tequQrir.lento que o~~ !O~"'u1a"'"" roveno-ae d• qr&ndo :l.l!lportln~u o"<llo 

mlli~r ·urgliiC:ia, na meoioa ""' qu ã ütua~lo de» ··e~idores p(lblicco, quanto a 

per~epçlc de ven:imQntol, or.c:cntr~-ae ;Ob :1~ de co,.pleta inugurança, Ulclu-

11'1' eom declaraçOaa diver<]entu e~tre oo tituluao ,da !azenoa • "" . seoaP. CC>; 

efdto, enquar.t? o MiniStro Al.U1~io Alvu, "'!' ontrevuta ao jornat ftc &atado de 

Silo PauloM, ed1$:1o de dcmin;o, 1'3 ~o eerrente mês, oeclara que, de prinle.t.ro da 

re<;l•trou """" 01édia de 90 a llOt • que, c"!" a !1m', a folna oo pa.g1ll!lento cne;ou a 

40t d4 receita liquida do governo, _o Mi~!atro Mlliloon & lfOI:Iregll.~ no 01eno jor

n&l, d&!ende, e~ 6n!uo, que a O••Fna COI!' peu0111 alcanç• a 70\ • que houve Ull 

_aum•ntc rul de 20' no !illnne dos urv1~orn. 

oro., uu.a <li...,nrenclas I>raeisa:~~ ur d•v.t.dam•nte aoc~uc~<l;u, nao ape

na• porque oe tratll. do u~a diferença bas't.•nte pcndet8.Vcl, NJ~ ta~roém porque o 

Setl~do F'ederll.l,-' oplnUo púl>l:lcll. e oo servidorea t&m o 01r<Utb Oe ter <:U.al <:c-

OOCh&de. 

~a m••••a oportunidade, o Hinhtrc ~od. ouirl~o, tnt14m, sobro a. Olvida 

axt•rnll.; pois nta, c~e oat>uos, ter:~ liamu ~lretoo ce111 a poH•~ca suar~u em 

garu, sendo notCrias ouu impi.t.:aç~u com déficit p\llilir::.o, cc,. o cra~cimento 

<liftculdadoa n oua agenda para c uendlmanto. Sendo num, uta urh. a Oportu-

"~'de !"'ra o atendi01or.to aoo aou ll'llportantn auunt<>S, C"Oifl ~ul ecor.oo~ia de 

Por uoo, tendo em vuta a iroportar.ci• aos prot>luaa enfcca~oa e a nc-

eesuo..ae ~' que a &e<:ieaad~, co110 um todO, tenha aceno A ve:r<li\de ooo ht.oa, 

tu todll. pro:e~~n;ia o presente requerirnent:o, a rim ~• que, eo~ a roaior ur~ên-

Cil, oljl ouvil50 o HL~lctro, Oiret&menu envolvido em t.!.o relevante~ ~at<!ru~. 

Sala ou So~;~u, 15 ee março de 19SS. - Cllrlos eniarelli - Jamil llad

Oad - Mauricio co~rêa - J\ffcn•c Ca.'11!1r9~ - Ita""'r Franco. 

fendo om vuta a llrlpOrUncill do u11a para oo nuooo oc futUre governo, 

nu. co!niulo tcrtOu a iniciativa dO; crmv1Mr candidatoa pcUnciai~ • PrUldlncia 

da l'!ep(lblica para que expu"''""" no S~r.ado Federll.l nus pontos oo vilta .,. relll-

pao A diVl.O& nterna. AtenderAm ~c conviu, pua ordem, o Senador JarDU pasu

rinl:lo (21 ~o m.arço,<lo l;eg}, o Senador H.trio covu l!> <l~ al>Ul), to e~·;ovt.rna~or 

:!'erJl.Jndo COllor u l!ello {ll de abril), o Dapu,Udc AUf DCIO.in;çt {'25 de !ll:lrll) e 
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ccaaç:ou a h')' ir &o noaoo ~;ont.role ·em 1973, COll,- õ pr11\Urõ '~;ho<;iua do petióleo. 

I'ara ~;cntinuar financia.nOo a iJToport~;lo dUria de 600 mil ~rria de petróleo, o 

BraSil preeioou pad:Lr 1\Uito dinnuro ... prnt.J.dc. O banil de petróleo, que eusR 

tava doi• aólarn e ,...10, l>uoou a ouotu ®za dólaru. El:.tn 1974 e 1.1178, 

ntai:>UUOURn nc pau:aar da deu a qwtcrza <!~lares. A ~lanç.o. ~metcial br&oi.-

per.t.o<IO (74{'10) era 16 p.1r& pagar petrOl~c, st em 1973 a nc .. u. d.t.vi~a era de 

12,6 bilhOu de Mllitu, :l,. ,., 1578 a diVida l:>ruu .. uva ..., 43 billlOU e 500 

milhOeo de <!Olarn, 

••· nc mundo, uma. &ma politica a aeor.OIO.I.C" nu ""c• doo ~i no prcdutcru, m~m-

~ra aplicar em prcjetco p..-cduuvco e, &UU, podar p>1911.r a divida. Projete• 

e~c ttaipu, 'l'ucurui, cai'oli'jh, <> parque oi<fõrOrç~ & exp"lcra;lc de p&Üól.;c 

"c!!ohcn", 01 m.~rOo <!o Rio e de Slc Paulo tinham come nnal1Mde urn re~crnc 

p~cr• em !982, ~•"' ncnbu" precedente ;qual ou perecido, Mcuva u aumente ctu t•-

Kas d& ~uroo externos, eu uxu nutoantu, A nona uxa.dc "prim• rue~, qUe 

111lh0u d~ dOlarto de ~urco, '""' um ano. 

Em 19114, a ncou. diVi~;J externo. atlnqia a cifra d.<>l 93 ::>ilhOu de 

dOLD.rn. Em cinco ano• '! Br.uU plt<;cu 55 bilhl>n de ~~laru ·~ de. jure•, sem a· 

11cru:u.r <> pr!neip>~l. 

Ccn~;ludcf impcsSivel ro;tat>dOCU a politic~ Hn~nceir~ de fin~ de 

1973< endivi&mentc para aceurar c deunVclvlmento. !uc, deVido .l oueun.,. 

que u. entre • ..,..., a pagar de oervi~ do. divida e aquilo que nóe ct>t .. co cc• <> 

de dólar.t. Qual fci <> cretciiOtntc Oc nouo P!ll? !!lere. 

A aotraUçj,~. trad1<:1cn"l de neçccia;lc uu pratiC:lllllenu eoçctada. !'; 

puci•c inovar. Ull criUric ~sicc deVaria ;er adonde na quut:l.o <1.10 diVida 

externa. A raduç:lo c:c se~ lO<mtanta, cu do oau utoqu•, no~• u torne de 115 b!-

11\0u de dQlans. Trata-s. d• u.. ccmpcnente o• natureza pol1Uca, admitido ncje 

pele• c~edores .t.nternll.cionais • Um uqundc cfit6rio, A ur cciOhillB.dc cc10 c pri-

uuo, Hria <> naocalcnaunto, '"' qrande pruc, COI\ ex>nd:\Çl)u !avcr,.vda. rue 

~· perdlc. 

meirc, reseallalecer a cre~ibilidB.da de P"i~ l.i fera. A can•liza.~lc dos cevado-

demco continuar mandando doze bil:lf~es de dóllire~, todo &no, só par& <:~&rantir 

Em pri~eiro lugar, nlic M. <;ClnO mani!ut~r n()j;U poU;Ao um vclt&r 1111 

pouco no UIOpo, para d~tect.o.r o papel que a diVida •><terna ut& desupenhanco no 

am~it~ C<> ncuc cruc1,.cnto econO..ico, de nono deoenvclviltlontc e, portante, dn 

ncuu rola;On nurnu e int.rnu. 

~ cupe!.tc de todo~ os ciclo• e da tOdas .u ta:u, ll.A muito ~ue <> Bra

•il aprendeu a _~;ri~r rJ.que~a~l p,a; nlc aprendeu D dUtribui-lu. 

A~s c c1dc do cure • .do eaf<l, 1'<'-tticulauente entre 1870 o 1970, o 

llnUl aprcuntcu taxas d• crucimentc que, "'" UC~a. !c<'lt superiores .l.s ccs 

Eotadc:; Unidos, da RUssia e de Jaj>Ao. Nesse pericdc, portanto, cr~an11•oe 

A mesm~ ccis~, no er.tantc, eu nao poderill dizer em rehç,!o 11 diStribUi• 

çao ca nque:..a. peue campo, c 11rasn nao rei caPAZ ce a~~ceiar, de a~;cplar ~-

quele cro~~;ilt1ento " uu idê:<tic:a disUibu;çAo, de .,c® que c conjunte d;o. scc:J.e-

!!ade, c con~u.'!tc doo Drasileircs pudaou u:urruir, de fcru juota • eqlllnime, 

doo be':eHcico da r!quen quaca. 

.\U lSBO, espeÚalrnente a pntir de 1930, qu• marcou c -ú,!i:ic da-Revo-

lU~Ic IndustriAl- &ntea o:Luc, o arM.t.l era Ull paic"Ollinentomanu a~r,.ric- !Ci 

feito wa çranda salte qualltativc, c011 a. :LncorporaçA<> de que uva Ge NU me-

de<nc.,. terlml de ucnolcg~a. Durante eou par.I.O:lo, .al9~1 in~tittú~•~ Gu.,... 

ptonll&ru u11 pap~l rundamtnt:ol, de 1110dc npocial o Eaudc, pOa a capACidade de 

acu>nu~cJ.o PAU&va, tunda.e~tallllenta, pele Eatadc. ~~~~• ~·· a pru•n.,.. de 

Eootado na •c;encmia reprnentcu ca pele•, ,a. fatcrn ln~tcru de cu~;cillentc, 

U<tc <1, u .t.ndtatria$ de D~se, rue pcrqut, na 'pcc:a, " inieiativa privada 114<> 

para çrandea invntlmentoo. Eu meuc, como astudant.e dct an9ennor1a, Vi nu~;er a 
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u.nfa dt eonuruu UJI ~rqu• •toerUr;~o:o r.o Pato. Qll>l!l~O oo i."III.Ugll.rou o Priltlfti• 

\"') forno 0., COSIPil • eU j.l UI n.puta.<IO Ft<!t\"11.1_: 9S\ ~ "a.p1ta.1 tUIII dO BIIOES. 

!lU"- '"'" m010ento, a cosrp.o. ton-.ou-n .,.... ppuu eaut.al, r.llo por ueoll\4 in~

c;-al• eono foi o oaao,<~a SiderUrgiea l!&eional, 1111.1 Porque o utor priVMo .n!.o 

pouuu re=•o• pan. tnfrtntar <!tUnninadoa prct>1nn, 

alt.al!lentt oapitaHU<!<>. ttua.ndo u e~iM a rthç!o entr• po.ut-vo oner-oso e p;a-_ 

tUIIIOnio li<Jil.ido dn empreua, Vtr!!ica-ot que- ••~• nu emprua~ bi'Uiltiru 

de Cll.pita.J; nacional, .. ;a nu .,.pr .. u bruildraa de tii.IIUt~ra IJUal - a eapaci-

dade de acUIIIulaçlo. <i e..pat de 1uyr1r a neeuUOâdo, atol mu100 em setores de a_J-to 

invettl.lll<>l\~o a c:• 111!1-t_urr.s;lo ltnta. 

Jlo ot~mtnto u qne a ino:uuva privada I.!IIPlift ouu pOUibUida~eo, n·ou·a 

" vuae., ce.~o partido, ' a dt !iu_e o J!:lt.lnl<> deve ur c~n~oc~d<> ~ara outra.• tantas, 

"'' par~:l.cular para rono.uur, exacuur e CC>1111.1'1~ar pol~tJ.c;ao l<>c::i•~• C!IP<IU~-~· 

afetuar a dutril>lli~lo, e po.u atuar .,. utorea d• !'><>nte, quer no ca.mpo ca e!.4n.: 

cu. quer no c::~1npo <la t&e>Lol<>;IJ.a, 

Ora,, 6 exau:oe:IU nuu 111011:~nto qu• o ESta~<> entra ett crJ.s~, -ura c::nstt 

de natureu uecal que lh~ nttra a e..pacJ.dade da 1nvut:r • d~ aat· a9tnte ~un 

U9un. ratcru <:<>ntrtbu~ra. .. para uoe.. Q ~!>jet~~<> duta Cc:~uuo • ""~ 

~ninar u"' coo Upecto& que contHbu~raln P<>Hticarnent• peu iuo, iSto •• a ~iV:L~a 

o Elta~o, no JOo<lelo I,C:Ota~ a pa"tir ~• 1970, _t~nt~~ UU; cap!l"i<la~e de 

ir.vntiloentc dtua<:!a ao reeor de 5 a H. uç .. capacida~e prcvinr.a, e::~ upec,al, 

de u"" eontri~uiç&o de ernpréotJ.~os diretos, ou ~:é <~• c&_Pital_de nsc~. litu!l~a 

na faixa dt 4\ dp !>lO anual. Ho,e, upeetal.ntnte ... -pft'tir ~•_1960, nlo oO o• ~\ 

de:LXaUTI! ~· entrtr, CO\I'IO sOTfl<>o «>nvocaoos a n•!l<'nde: cOTTL ~u~ 4\, •nuallntnta, 

• para o u.-vico <1a.~1•a~a. or~, uoo li<;nUic~ que, paro. ~uu ~•nha"""" o:ap~<:l.d~

d~ de a,cu~ulaç!o $~tuMa ao rodor de 2+~, houve n-;uçao ~~ :(3. ~a capaei~a~e ~e 

~nvoHinnto, l,oo qutr ~1nr que tfmina:oos e dka<la - nao !O o Brasil, 011111, 

t.lw,.,., a· ;\016rio:a t.aúna • o eon;lu."!tO coo Jl'llU5 dtvedo:n ~ .,. Ütll>IÇI<T ~pior do
1 

se to!U.m~• o peHo:50 1~92/08, vor1f~carerrt.oa4;,ue, ncuve uma nida u

q'\11~• da c•ptta~~ aa hl!l.Ca t.aH:r-.a • C).pitaU ~e ru~ o •~içe. 1111. 01V1C:~ - da 

or~cJI "-• lBO l:>ill'.Ota ~~ d~le"U! c~ <l• 50\ dnu vuor ae1u Oõ oraul. Dur•n~ 

t• ena pet'ioCO, o !>reduto Inioarl\o or'"to; na ""''rl.eo l.o.UTI<l, caiu. 6,6,. 

Aeho, ~tan~o, qna o pr:~,~T~Ur-o· dado .., rela;~_:> a ~1~1<31. •xttl."'la ~ d• 

n'uuuza politica', COI'IO a, Q1Vid• o.nvolv• ctiLrac:ttriaUcu de nat11rez_a _econOmici- t 

da nature~ Unanc:e~ra, pela illtlUencU qut ten •o))'!'e o cr~_ICimonto :r.;o.cton•l, 

t~na•••· U.l!ll>â, Wl ~))lua poUtico. Eu• I Q prU!.eil'<>.upccto. 

. , o_ ~egunciO upocto • <JUft, naa atua.!.& cireunstAncua, a ~i...,idB faz oe>a 

qu<o i.mpc>rte11oo certos PI:'Oillama~ que n.l<> iaõ nouoa. ?or ÕJ<emi>lo, hoje, toO.O: vez 

. . 

valor da nona ~1"1~a Ptir ano, aui!IOl\UIII a au"' tax11 de ::turo• tlll nm pontO p'!'"C'en· 

t.:.Ol, o aruU obrtqa-u a 11111 ~eoeil>olsoo a<iitior.al ~e \101 bilhlo <~'• ~Clares. 

Se911nd<> U!D ;l<>r-nal <lt Sl<> PalllO, no pericdo ~9?1/89, :WG li"'911l!lC).S 122 bi~ 

1~~~~~-~a 06laroa do aerV1ço 011 div1c:a e, neau peuo~o. no.iu di'J1:!11 CI:'UC'fl; de 

o pau 122 ll<lhO .. de dClares. 

S& to,.,..rl!lo~ o p..-riod6 !990/89. l!'.ll.il c:r•~uco • <lllr~nte o_ <;t~al praHca

m~nto nlo hO'l.-ve <ltnhÚI=o n_ovo, 'ter1!l.c~r..,os que noua <il;~<la &ul!lontou <lt Ol 

·para lÚ bilt.Ou de 06laros e nos paçamo~ 9'7 bU110eo <le dOlaru <!e servil» da. 

' . lh~U de Colarei ~· juro~ e UOLB pequeno parto de l>"'Orti:2ÇIO. r 
I 

Eue ,...,anumo ena tor,...ndo e~trU<Emente <litleil a retoo\llda <l<> cr•oci~ 

J!Lcr.to a o dutnl'lillVill~nto econOmio:oe. 

~ r.oua v1clc _d ~e que a diVida dtve ur encarO!.OII <!<> ponto ·<)e ~hta po~ 

UtiCO, poh, auilll clilm<> UU, ir.vihi&HUI a retoll'a~• d<> cresc11UI1ltO. EU<I t Ul!l 

"Jlla ·nao d<> nouoo. 

sarva~c• os "~uuu, 01 ere<loru utabolecerUIJ nevoa flu~os; •• nreeir-o, uMo 

' Ulll Prohl&:m!l ~Q liqui~ez,_ iuc permitiria, atra,.~~ de aproxi11Lólç0e' ;u~euJ.va;-

Caio Q-.,· ~;ao ci~cuU~ honrar " dlVt<la 10111 toa<>i cs oa~• ~er11o•. 

•ilnPh• qQa<lr<> ae variaclc- ~a evolu;.ao do pa~arnento dos jures, no ca~o do Bra

•11, 100B~r& extraonlinlt.rlo eaforço <le •;lU•t~ll~nto. A cc~e~r de 19$1, apenas....., 

19'9"1, foi oferee-i<l<> 1111 pa~a:oem;·o ~o sor;>iço 011 di"i~a inferior a 1~ llilM"I dt 

Oó~are•. Em 19'81, lO--bl.lhOU do ~Olareo o 300 ;o~~hlle&; e-.. l9B2, lZ l>UhOeo e 

~001 u 19BJ, lO l>i~hOe• • 200) ""' l994, ll l>ili>OU e 400! ""' l9SS, ll bl:llOU e 

2001 u 1996, lO l>l-:.n~ca a 'ZO(!J .,-,. 1907, 9 l>ili>OU e 3~0; ..., 1900, lO llH'l\OU e 

GOO! e, u 1909, ll bilhOn c 200 ~UilOe~ de d6Uru. 

sobre a divi<la inte~na. 

P<>r qu111 

c:os extra.o~ol_inlri<>l na ouan;~ eourc-J.al,---nUOJ u!or;o bruta.l de a;lQ•amentc. 'r:!.; 

, a c::apacJ.eaoe, no Qlt:i.!IIO ano, ~· •tingi~ ~ ter-eo-1n> anperavJ.~- c0111"'iirei~l ~<> 
IIUI\do, ,19 llilM•• ~ .. ~lareo, Coa apen~~ l,~ ~ ...... trceio i.Íittrl\.li~ionau. unr .... 

suparlvit comercial 11'-U<>r apenu a llle,.nha e o ,;apao. 

~65 export•:oos cer011 C:e ~0' <!<> Produto Ihte:no Bruto • illlpc>rta.!llc• <!e 4 

a h1 cutos, 3~, trU e pc11co, corrnpcn<! ... l ilOportaçlo ~e petróleo: tuo 119-
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p(ltllie.,, n;a ~iV1dil illte~r.;a. po~qua a ~ivJ.da uu asta.tlu.da ' o ~uuJ,ta<lo da IJ\

po~taçJo <i pago am cru;uo<lo,o, qui n fu.m ou o:om .miu.to, ou com o &UJI~nto (la 

atJ.vida~u. Iuo .-~ torto& axtn""'IDtnt• ~Hic:U, na ma~J.a,. eJI que 01 19 bilh~S 

"' <lOlar .. ~c auper.l.vit e<:>M~:<:i;al nlo fJ.nanc:J.~• bens "' eo.pJ.tal, nem impcrt;açlo 

~çentua-ae, po~t.llllto, '"' nl.val ~os o:n~ous, a J.~Ha "' quo. a qunuo 

uesn c~dern <le i<léiu • p:~ra &Vl.tar qu• a diVJ.da eKt.arlla c:Ollt.t.r.ue" pa

raliaar o cre:cJ.mento a=!id!ll:C-o-, ·o "PSDll, •• sua prcpo,ota; doCUri, coi" 11.1-i:idez, 

P'""' oa eo.d• <l6lar Cl& dl.VJ.da nr.nllll.l'A FOr 2e eentuoa. 1110 ' :juõ~ que a 

:U<lad• do povo nr:uJ.lljro nlo u~" t>•ne!J.CJ..lrl.o dua1 nt.Õ-. 

" id<IJ.a: d• que a quutl.o 6.. CIJ.vJ.GI. pan.a per um 10ee.>nJ.smo UIO t=to 

quanto qlot>&l, que neeunnAmenH cc~poru " redu,::lo ~a <llvids teta~. 6 8190 

c~n~nence, a.~avh ~o Pla.M Br~dy, pcilll pri.mdra vez, o$ Eiltid~» .tini~ ~ niu

"'"' un~H no sanu.do de qui :IA Aclitam a hipOt'aie Cl~ urna solu~o Politi<::a para·--

a diVJ.d ... 

t '"id~nl~ que a propest• Brady ii.to 4 plen.amente utU!atórLI. g,. pr!

l!ldro l.U~u, lllMt<ll!l & nei;iQ'cfiÍ;-iÕ-~nco a Danco: 011 U9Ulldo lp..,.r, mant
0
4J1 reitri-

~alquotr :u.notira, n<:> entanto, 4 \ll:l aioll:l qu• <::llt'j"a <l .. UI a~aa• no unUdo <lot 

•clus;a<:> poHtie.> para a <livi.sa. 

qua.U ala " neo;ocU~II no ureade ncun<l6U<:>. " e•u ""'ean.l.t!mo, (!~-••• t.rlldiei<:>-

BXJ.atu diverau verun~ .. para: .aplieaçllo dna• aecaniomot negoc-ia~o 

'v<:>J.unUrJ.a, se<:~~ritiu.~o nagoc-iMa • moiuo ucurJ.ti.U~o unUatarll:l. J!ll:e, pa;rill. 

1!: ilapr .. eJ.Mivel, ca quU•~· '"""ter o crueiiUnt.o econO.,J.ço no Bz::.o.

sll, a fJ.xaç.io "" um valor porc:antuU IObra o pol:OftCial'dll: uporuçao, auoc-~ 

que oe encont~a nuso scmUOc. 

At4 uta mounw. !oi pouiVotl .._'\ur o .nun ritmo porqua"" Eltados 

Unido•, que th encnna CIUicit c011ercial anual, U111 p<lt'lnltJ.Oc qua oa pauu da 

Améne~ LatiM pro<lUUia os supod.l'itl ~uo prodUJ:iraa. " <::.~da l:Jilltlo dt ~6l.&r•s 

d• juros que um paU da Am~rl.C8 w.una ~9• u n~u •xFOr~aderaa. dU""vo.lvl.• 

'""" o contr.trio da(l~1·o qua oo crG<loru llfir10avu •• 1982, no unHdg <l• qu!" c 

noa, " d1Vi<l~ suJ.a nonra:""'- • o ~htam.a volt;:r~a a operar. 

lU reui'VIOs necau~~LI•. uso <i t:.ll.o verdade que ll<:>jot openJO r,o me: c adO 

:t,u.:;·uo• p.~~ra qu• ••aa utuacJ.o peru"•»& ee:~~c:. estA.~ ~ara nda, • rottCII>&da <)O 

t pc>UJ.Vd tdUZir C Olt<:>q~a dll: diVJ.d\, 0 qU<I é .ii!Vi4Vel d .1 per:nanfn-

.::tJ. da atual sangria .. da umll <::<:>nstuto .u:umuJ.Aç.llo de o:a.pitais que, multas ve-

prebl~r 

er .. elm•nt:ol 

4 - a: .oluçJ.o b6.ai~a. ~u8 pc>r wo trat:&lllento polit.J.Co, ao ••no teapo 

e10 ""' u unU111 ., ntunu. financeira:, J.sto '' pelo IIIOC,.n!IJIIO da ucurit.J.UI>'AO 
- ~ -- --- - -

qut p~.,. " reduçlo d<:> ntoque cu. ~1Vidll., çenU<leraodo--a 1.<:> nival do aerca<lo 
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a <l.iv.ioa axurna .. :la fator llJRita<30r ouu <>l:>;lativo. 

pr.n01.u.~a!l r.lativa ao procauo da <liatr.ibutçlo (la renda, uma vaz que a pro~-

tu n.lo i~entifi<:aria UlO r .. ponoavu tep.eUico por aua proJ:>lua. A meu 

var, uaa probhma oi ruultanta da uma cultura. rradieion~lmenta, tam aiOo 

•• u ... 

mostra <lJ.Urantn ao~910o 

o <!.ado c:e tato d que, no;~e, ao~ot ua Naçlo na qual 35\ du !am~liao 

tb WU; rtn& per cap1t:a ~atr.~or oo que J1110 u.Urio min:Uno. lssc._ Ugnifi<:a que, 

n 35\ du tam:.J.iu, w... pnlo». viva ::om aproxima~anta ua cruz.~~oo por diA. 

l!anaa 35\ oa taJ!Uliu, ntlo incluidos 41.\ <:11. IOC.iiOOaOfl. llruilaJ.ra. Elo teuoc 

<la :!"&i:UI otar.u., 54\ c:os manoru c:a 15 anoa utJ.o nuoa U:l.><a. ~ uma coneluolo 

rn.J.menu t:ruto. 

lJUaot • o villo o .... llinOrta7 s., para o!>eoaeer a mo<la, mu.Lto co~u" 

boja, no s<mtido da encontrar Ulo rupond.vu, <lU-aa•J.a qua o vtlJ.o • o Eoudo. 

t aviOenU qUI ena EIUC:o teve u~:~ papel i~portantiuimo eo11o fotllUl4-

Paro~~. nós, so::U.l <lemocracia, o E:std"" deve u~ o SstaOo ..-oeialmente 

que o tsta<lo uja gtnnte d• aeton• .aeonóm~eoa, gutor <la npr ... u "• .atlVida· 

d .. ec<oJ~óllicu. Ho;l•t. o Esta~ utt undo convOcado _....n o ·~·~~ic1o d~ poln~

c.u Boc:J.~U, poUtieu qu.a oejall <lUtri:Oui<lcru C:• renda... Nós precinmoo honrar 

catas aoUo afugan:an<lo os investl,mentoo, upeeJ.almanu, oo externos. 

O qut uou.ota <I o en.l.nho para !ou. que ii capitAl naeion.al uti fazen<30 

por C<iluaa ~a (lJ.ViiJ.I, 

~ qunU.o o&lar:l.al nl.o t illcompaUval cOJD o crescimento acon011ieo. ll.lo 

Chega a 10\: o nt:uro dt tr&ball!adcru :bral.ilel:rcs qU• ganh&lll trta .. uuos llinl• 

mOI, e nlo vu &lU <la l,Gt o nW.tro ele ttab<llhaOcru braHlUroc que ganl!am i~ 

uucantos c:Ola'"""' uiac•ntOI. dOlaru ~ o .nUrJ.o min:llliO do Sul ~ EUropa. Vi

vaEIIOs procloMI<Ondo que $Otn"'' a s<lt:Uo.a aeoncmia induatr1Al oo ;oundo e, no •nu.nto. 

do Sul "-" Europa. 

EU aeno qu• iuo até val contra o e&J~ital tanto nacional. qUAJ!tO 

sr rernnnr=a GP''Pr ge lft:Jlp 

te <la u11 eontexto de outro= pro!>H~.u econOmieoo: vivido• pela Na~llo. co 11o<lo 

OOJDC V1tll oeMo trataoa, 1!. rigoroul!lenta J.mpagival. 

para as •conCiliAI do~ paues oeveOcrn. Iuo, porque c trata11ento eonurvador 

o reuc;o.lo,..;,.ontO pul-o e U!DJ>les r..Jt>" t""' reOU:r:l<lo as t~a."!shrtnci&s 

alo, da persu~slo e oa negoc~a~aor "*<> como um lill .,. si i:tcs,;o. 

Ne<;.:lr l dlVi~~ oer1a eair no J.sol.:~cio:llno econ~1co. As solu;Ou uni-

laterall slo J.luoor~u. 

crucirnonto. 

ato de rancor, ro•s llJO, 9uto o• &C>llftrania r.acionu. 

- Pruerv~ao Oo =~atar Pll"Dlico • cSa funçllo social do utaOo. 
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eatrutu:-a. 

- tnto<;~~o ec• a •~onorou .. un~ial, aubo~~s.naOA ao reViiOrnentc ~o 

... re&do :Lnte~no. 

cr4od.l.t011 privados ournc1 e,rcrçandc a ducentn.lio:açlc <1AJI r•>laçOu ontn dG• 

veOoru <1 <:rO<loru. 

Ao G<:>Verno fe~eul caJ>eru. definir o projeto .:e c-rueilnentoo de!iniç&o 

<le \UOa polltia ind"trUl e açri=a, ruli%11çlo de ""'a protun~a nror!OA .,dmi-

, U=•nt?l produtivos e & priV&tiZIIÇIC. 

A ntJ.r..d• de avai da Uniao 6 ;IUSU!icada pelo .. çuinte principio de 

Dire.tto rnurnaciolll.l' 

sua econoau • dO nu reçiliOe, 1 aua •cborani& • a ~iQllidl;~e do nu povo". 

COlo a libar&ç.llc da Uni&o do Onus da diVidi IJ<terna, oa NC'Uraoo !in&ll-

odro. ho;la apri.liOil.I.~Cs ao "o,.rniçht" volur.to nova,.enu ao $1UeN prooutivo. 

o GoVerno ttr• dinheiro em caaa • n.to uu pre<:inr• busc,-lo viA Utru do ':'c-

10\ll'O, vi& en<liVidat!lento intarno. 

~ o ro•rCIOdo interno que nos flltlllora a rano;a, &Ul'l\lllt&noo o n~vu .:e a~-

.oecnO..ico t..01 prograr.a~c. 9~ uaim urmo.. um& n&çlo $0l:>cr.n;a • r .. pe1t&O.. 

A propcat.a d& .l.rlhrnaci~n;alinçlc ~· i\U>:01'!1& como !Onn.ll dR paga11entc 

a. d!vid& extun& deve ur re~U& ecm vu01er.ci~, 

O 1lltilllo &cot~o celebrado pelo Bruil ~om os ~r<!<lorãa exi:.tr"?' ~ 0 piar 

d• t.oclcl <1 devera. ser U!lttidO ao C<>ngruso Nacional, a ti01 d1 que seja anUiu

do !IIli ~aO& Ulll de seus terJnOI, 

A oolu~.!io da <livid!< ""~"ma l:lruileira deve inur.Lr-se ll1llll projeto ...,i

or <!1 deunvolv1!1ento par& o E'ais. Hlo ur' pon1vel d&r sol~lc a nu probh-

aa, •• n.lo tiVat':IOoa a!ottivu•nt& ·u• pro;lato p&r& o PAU. 

i\ crile da d1V1<!A .oxtern& • P<~rte O• uaa cu•• utor• & criu do Elt.a

<lo, ~c ••u IIOdelo de O.unvolv:blentc politico, •oci&.l • econOaico. no • uu 

duni>:açlo avançaec. O Elt&<l<> f1eou para tr41, pr .. o • u:. modelo •rc•uc-o qú1 

IMiil- ezto:va do c;ue ajudz & socieoaoe, 

dlamaod& aevolu~lo d" 1930, 

DO lS99 a l930 a RepQl:llica eouuvcu J.nt.ac:ta a utrutura da EUadC hr

d&d& da ColOnJ.a a do IrnP<IriO, lleos& '"trutura, 11!1111 pequerur. parcela ea naçlo era 

E:ll 1930 houve ll!lla ruptur& com ute ~Ht....,., OO><inado peln ol194rquiaa 

rurus, para ilnplantar-n wn otcdelo d~ E&tMo mOdarnc. o IIOdelo iotplant.ll.dc foi c 

do Ellt.ll.do corporatilllsta, quot repr'"entava a ~o~ernidade naq\l~la êpoca. 

In,pirllllil•u ncG r~çi:o1o !uchtat <!e Portugal, Eopant.a, lthi.li. e ile~ar.l\~. Pra

domL~ava ~ IIUJo do "l'Udc l'Glo Estado. llada =nt.r~ o Ellta<lo". 

Ao estado provedor de tuoc ca.\>ia pro""'var o duenvolv.l.Mntõ do P<'-iS· Os 

rtnci& ~•• un&a rur.cion&is p.or& o •"•euor. o~ linanciat~~entoa e)!,urnao, 

n.ocud,rioa para o c~ueiivo!.Ji~entc <loYaiS, d-dam nr tetto~ na !Or:llo!. da .,.._ 

nvi.Oto em 1946. Houve, iSto si:o, pro!ll!lda r<!OiUO déi <lireuoo l.::ld1V1c!'Jll1s e 

coletivoo. Mu, o arc.":>ou~o de E•tac!o ccrporaUviota e p:'CVMor ~~tudo ~nane-

ee~~ inucto. 

d•r • ooa Vls!io de E~Udo na::icna!socilllista. 

,.O<Ierni~ade do EoUdO J:>cniluro. Foi •ate uot- coa perio~o_s ~~~Aia !ecundoa na hil

tória d& pr~•od•rni(ll;de Dr&H!eira, ou aeja a :;>re~ar;açlo do Br&HJ.- P"U ~ ~licu-

O 90V<lrno JusC<~linc> orientou-se por um nacionalismo de !lno e n!lo de 

deunvolvJ.Mnto. ':'inh• to<l.ls as COJ:di;O••- p3rl!"-~r'""Uioã daa uiores naç~s do 

:mundo. 

o uu pr101e1ro pro~u11a <~• meus .. u slntotiudo no !amcoo u ... , 

'Cinquenta ano; <la d~~~nvolOJ.imento eot ~inco ·anos ~e ;overno". cio Ciii=õ an~s, c 

llraUl ~eu lllll grande $~lto indua•uu. o Pai~ {o~ aDeno pá-roi ós capit,.!& de 

r1~eoa, que vur'a:o Iri:piantar a JOode:n'a estrutu:-â in~uatrj_,ll do PiOU. 

ESte prJ.11dro prcgra11o1. de 10etu vrnv" criar ali" colld!~Ou J.lldu~tri&is 

nac .. urin par& Ull u<;un<!O prograllla da met:..U n•~ expraaãõ: "Cifteó alfM-d~ a-

qr1Cultura, cinquentA anos da fartura~. 

o prille1ro progr~.,a, o in~uatrial, cr:Lou aa ::cndl.ÇOU par& o IIQPndo, 

por MiO de illfr&-eatrutura d• ucO&I!Iento~ de enarçia a do COIIUnica.ç.lo. 
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lino, inic:ia~ ~ a trauurbc:ia da e&pital • a c:on<oi>Uta 00 Centro-Outa, 

A Rovoluçr1o !:11 1!154 t:OUXI at tJOlta, eo= to&l o nu PG<l•r cone•ntraM!, 

o 1110<1do "" uu~o c:orpontivi•ta-

tai• ~e ri•=· "E o "!lt~o bUiileiro tcloll 9ran<1es Olnpr61tiloa jUnto ,a Qovernoo 

• banc:oa eatnn<;~eirol para financ:iar o <!uenvolVillnto <10 Paia. 

O EltaOo ~rasilUro .. u. noje a!oQaOo n <livioaa. o total <la <liYiOII. p1l

bl1C:& interna 6 de 154 b:l.ln~ll di d6lar... Div:l.<la exurna< 114 b.llllo.. ~· 

OOlaru. ~otn da <li"i""- interna 1 axurnu 264 bilM .. da <!61aru. 

Jl'llo 6 pouivel n:t.r do •utooo qUI ,repreunta o p.oçnanto &>01 servi>'<» 

<luta <I:LYida, ••• Wll brutal ajuot.amento <1.11 utrutu.n Oo EIIUdo bruileiro. Por-

qu• a c:rae n.lo 6 01. na~llo. ll c:rioe uU. lO<:aliZ&da na eotrutura do ZstaOo. 

A uti;'UtU>a uaUtanCi&Uotft a ClUntelUta do Eltado o;aro11 Ulla brutal 

ooncantraçlo de rendu O.: alQUns aetorc• <I& ~t<:OnCIIIi&. u .. oisternil ac:ond:oico h• 

aubU!lioa que pn4111 violentam•nu sobra c gaatc p~"OHc:o. ~~~a ntrutura eo.norial 

ravor.oa oa ell'lpt' .. ,r1os qua mau~ nu tatu do o;overno e A!>ra <:arnJ.nllo para a 

eorru~~c J.nsUtll':ionaH:r.a<U. • ~ra os intarme~l.&rios qua !3.<::1litam c ac:e•~o .. ., 

U6rio PO"OHeo, Q 1000elo protec:ionUt3. ~a reurva da 1erc:ado, e111 !leme !lo u~ !U• 

o proo;ran da utabiliZit~l.o acon6111ca puu per um afrio prco;ra,.._ da 

reordaUIII&nto ,_, tun~u do &&t&~o. t: pre~ilo .. uuur o Eatido, uto '' ror-

talec..- aa tunçOn do Est~do, aqualu tunçOu que ll)<t alo prOprias. 1\ l't"i"'ein 

fUII>'IIo ~o E.stildo 6 inVa5tir na igualdade de oportuni&da, per uio dOI Ur'Viços 

di nOdo • aduc:a.,ao para todO$. j\ uquno. run>'J.O do E.Otado é invutJ~ na o;aran

tia o:~oa <IJ.nitoo J.n.:!ivio:~uau • c:ohtivco.(justJ.ça a oai.urança). Elo urceiro lu-

9ar 6 n>nçlo <lo ElUdo J.nvut1r na J.nfra-utrutura !>Ui~ do duenvolvJ.manto G· 

conOO\ico a aoc:ial (inYutuanto no transporta, na enarqia, na cornuniC&!õ'IC a na 

irri911~.!ol, 

c-oloc:aoo o Est..a<lo <!antro du na= tunç~n. dove ur feno um t>rutal en-

o proo;rama de uubiliu;lo ec:cnOmrc:a paon també111 por um pro=usc de 

porte, c:c:ounicilçAo e ir r l<JI.çlo ~e tinem c c:~mPO di açlo <lu o:~~pre:n (,"-atais que 

<~•vm pe~111anec:1r tcl:l o centrClt do ElUdo, õ\o da..au !oge,. oo e~mPo <!o a~3o de 

UI\ EStaOo __ II\C<lerno • <!aV& ser pr1VIIU::adu. ~K ~~~ç~es que_!Tielhcr se u.irn nos 

UtiloOI q"C&nnta 11no1 torill •• qu• nlo 11\vntiram o dillheiro oo Est.ado ,liO utcr 

oc:on6m.!ca-prcout1vo (UtOI !ornes, por exeroplo), us no aOCiill, na lglllllOa<le ~~ 

oportunidadu, 1ot>ntudo na •due~~çAo, na ••to• 1 na UilllnU~ de povo. 

Na nora a" que nouoa cr&<lona nntirom Unoe:r:a no prcceuo "" condUCio 

civil din41nic:a e rltlll.iudora. 

os creocre~ precUam <le~cobrir qua n!o oomc• aper.a~ Wll pa~~-c:onuunt1 

_5~'" um potencial l111enac em rec:~~racs natural$, ,.,.,. q.,. ao~-o• tamb'" U!lla ·::açlo c:om 

um projato ••rio e vUvel <la deunvolvl,.ento, Elas prec:ium untlr que ~8o c:cn-

vi~a<!O= a partiCipar dute •~forço Oa d«envolvUtn~o·e qull'-:1-•lla Coopençllo <1 

A pa.rtir dute projeto nac:lonal, <1• Vi~llizaçlo <lo pau, podemos un-

Ha;:llo !la nona divida, !la soado ""' trh ponto•. 

o pri~eirc ponto consioera a divida vuni>., cüj<:i vuor utA "'er1:ado 

que upenr alQUIII te~po para recebe,r o pagall)ento. Quem nao J.nvesur '" nooso re-

Yi,_) c0111 a omia~llo de novos titules. Os crecores que opu.~~"' por esu fOrm\ll~ 

o terceiro po~'"• no qual ~cvern04õ c~ntr~r todos oa nono~ ufcr~os • 

at..,;lo, 6 o ~ pt~rc:dro dO !uturo, qua =• ~1=p~e a po.rti=ipar conoac<. .>c proje

to de CeunvolYilllento _,., Pau, nl.o .... u co~o mpruUdc~ de ~inl:ldro, ~u cc!lo• 

invut1<1or de c:apitais " ri•c:o. 

s~u divi&a c:onaoli.,..eu nu01 cllixa llnic:.o do Tesouro. TeriaM& no ~uouro u~ v;;

lor·auvo (u a~= <I< ·su o:opreau) e 11111 vnor pauJ.vo (a <11vl~~ <lusas 

empreou). 

zer • c:onvenllo da d1Y1d& (enxuçanOo o nono uto·que da <liYlda) ter!o u~ .trata-

c t!tUlo & dtvid~ externa O t:cca:do por açO..-~ do enoque que j~ UMs. 

Da nOJiu parte oave01cs tour COllSCiOnci& da que ou vendno• pa:rc:ala do 

nono ativo para QUitar a ~1V1da ou va~oa _c:ont1nuar nuu p~cceuo _.sn um de 

õ\ aoluçllo ""- c:rioe da cUY:L<!a utarm~ pau• por um Qrande projHo nac:lo-
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~ivioUnO<:> ~ono.cc oa ganne• • e1 riaeoa. 

o sr. Leonel Brizcla eom•ça .. Q <l•pcil!lento ruen<lo um ~et.-oopectc nu-

Lenob~a s. ~u. que c PretJ.dcu GetQHo Vargu, na d'Clda <l• JO, no.-.eou 

uNO comiu&c, preUd~~ pele sr. OIVIldc Ar-anha, pare rauizar- u• -,..,pla aud~tc-

ltl:~. "- exe~.plo da r~lltai!a no Ge<·ernc V.ar~ao, ~qual devulo apurar u irregu

l.aridadu dei prc~esso de endiv:da~en~õ e-ijue!iticnar as ~:hsul~s- o-pr'li~-~ivao -.,-, 

0!eg.rl:da~" • •o UritO. ~ntlc, pc~u-u-.li txpor a opinUo p~~Hca ir.ur-n.ociOn&l • 

a in&en&atez "- iii'Vlan~de unto d<:i$ t:<nnadcres qlllinfo de& rcrnoce<loêu de amprlia-

pital ao seu valor hi~tóri= ccrrup_oMento. 

~e ac:ordQ co11 o connato a. COniOli"'-"lo fii"IKdO naquela cporeunl.~ll~e. s. ex.a. n!o aeut ... 0 ea.~cHaMr..to ~- part<t "" ~ivida, cotio pr~e 0 

var<;~u ~lo toiiCll empr,atillca, prlltiCOIJ!Iente, duN.nte os 15 ano5 de ... u· 

pro~u""-o ~· t:ornc-Jla naturll1, ~Olllprar equJ.pauntoB militar .. :: 11: 11!\Plll_m;_ar • pri• 

de ""tureu cclonilll, iuivu ~"''"'" o Pau. A• l .. o!!.,. cnuda5 ~c DOVO t:ruilUêo 

polo prcceuo de ondivJ.~am.nto •lo ~"o!'lpara~u .to ruultantu ~a ucrllvio31.o • :X> 

aaloniaHuoo, Elo con. •qu'toncia delu, o Pail u enou, <leuriora~·u os urvic<>• 

vest.iloent~. enfraquece-u " .,.cola pllbl1c;a • ~roHtcrrarn a vioUr.cia 

orl.Jolnalidade. A causa principal da infla.~lo aer1a"' "" p•r<lu J.;o~stu ao Pus 

l). &M;. re-~onnece ã e~ti=t~r.cJ.a de un.a opini!o públiCll lnte:-naeiOnU, 

que no• quesuor:.a, """' ra:<~,o, a prcp05ito "" UUU'UJ.;Io ds A"'uonu., mu..-r.a<:o "" 

J.nte...,uu ueu.oo <!Ue gerrndarn'•n• moviiMD~o uu~.lovH. Se<;rt!!>d<> s. ~-• <><>do• 

to ~· ihlUstiçu o irrupcnut:Uidade que n veuuean10 no prcceuo de end!vi~ 

ap•nn ~Q5 'irupc1 .-,onOmlco• que otereo:.la~ empUitirnos a paisu que nl"O "tO'r1a"' 

liar " quuuo 101: c ponto de_ vut• ~U~o e monl e posicionar-•• :l'llvonvelmen'-'• 

.ao oruil. 

o• que rorMI pa;oo indev:l.dnente. 

Co:!sidera \l.ltêap.:~Ma~~~ u U'ii"ao que norulll"' e oUt&rM- e=noouco in

t~rnacionlll, uut>aleciau no• E5tadco Uni~ao (Con!erin~ia Oe 9retton liCOd~) de• 

poiS dll II Gueêra Hur.dial. 

para o pr6xlm0 'iOVerno, que, rnootnn~ !iruu o eoeronc.la, poaera o;ann,.r a op.l

r.i~o p(lbHea in~•rnacior.al e lava!" a bem ter-mo n n~90<::!"-C~U. 
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SENADO FEDERAL 

COMISSÃO TEMPORÁRIA 

QUE INSTITUI O CÓDIGO CML 

SEÇÃO 11 

IIRMih IA-DP 

• 

Ata da 1 ~ Reunião, reinstalação, da Comissão Temporária que examina o Projeto 
de Lei da Câmara n9 118, de 1984, que institui o Códico Civil, realizada aos 
vinte e quatro dias de agosto> de mil novecentos e oitenta e nove. 
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COMISSÃO UMPOR.I.RlA QUE IHST!TUI O C0DIG0f~f~ -1 d• CorniuO-. 
Dlrotto• 

A:r.A DA 1f REUNII:O, RtlNSTALACJ\0, DA COMISSÃO TEMPORÁRIA QUE 
EXAI'llHA O PllOJI':l'O OE LEI DA CÃKARA N9 118, DE 1984, QUE IKS 
TITUir O C0DICO CIVIL, REALIZADA AOS VIHTE E QUATRO DIAS Di" 
AGOSTO, DE KIL NOVZC!:KTOS t OITENTA E HOVE, 

11.! de~euei• b.o~u do dh vinte ! quatro de •&osto da roil ~ovec!E. 
tO$ e Oltent• tt_ nove, na Sala do Rounioes d• Cood,asao da Conat>tuicao 
e Juatica c Cidad•nill, na Al.a Sanador Alexandre Costa, COOI a prcaenca 
doa Senhorca Scnadore• Naloon Clllrncho, Wilaon M.ardna, Luiz Viana, Jo 
sé Fogaça, M.ar<:o Kaciel, Maurício Corrêa, J.amil !iaddadt N"Y Maranhão 7 
Mauro Be-nevidao e Joio LÕbo,rcÜnc-se a Co11iasio TeODporad.a que &><aaina 
o Projeto da Lei do Ciotara n9 118, de 1984, "que inatltui o C"r'idiao ci 
vil", Dei><a'" de comparecer, por 1110tivo juotifícado, os Sanhoraa Seni-CI.P' 
re~ NeliOn Wedeldn, Márcio Lacard.a, Odacir ·sou e,, Afonlo Arinos, JoãO 
Caltelo, Moi,_h A-brio, Alfredo Campoa e Leopoldo- Peru, Auum~ a Pred 
dênci• o Senhor Sen,.dor N.;'Iaon Carneiro na qu.alídada da n:-Preaidente fi 
Co111iuão, comutti~•ndo que irii proceder ii el.,içiio do Pratidente e do Vi 
~e-Prcoid,nta, conforme preceitua o Reaim.,nto Interno. DistribuÍdas &'i 
eêdulas de vot .. çio, o Se-nhor San•doJ: Nélson Carneiro convida para fun 
eionar como cseruHnador o s .. nhor Senador Ja11il ltaddad. Prooedlda a· võ 
ta~io, verifica-a. o oezuintc resultado: para Presidontc, co11 7 (scteT 
..-ocos f.avodive!o, o Senhor Sençdo"C" Luiz Viana; par• Vica-Prooidonte,com 
7 (aete) votos !avoriiv•h, o Senhor Senador H•r.c.o Moi:.lel. !ião ptoclama 
dos eleitos Presidcnt" c 'llca-Praoidente, respectivomenea, os Senhorc'i' 
Sen.adorcs Luiz Viana e Marco lfaciel, Antes de pusar a l'residittcia dos 
trabalhos ao Senhor Senador Luiz Viana, o Senhor Senador Nlilaon Carneir;o 
congr•tula-sa co11 oa Mc10bros deste Orsio T~Cnico_ pela elei.ção que aea 
ba de ae pro<::~dor, for .. ulendo votoa da profícua s:estio i Prouidência ã 
aos demai5 integunte& d.a Co10iasiio. Na oportunidade, $ua l!ixceJência .!. 
pr••~nta co 111o oubaidloa i Comi•~ão, na parte re(erente- ao Direfto ele Ya 
,.;:lia, trabalho de aua au.toda, ,\osuml-ndt> a Prasidência, o Senhor Sen'i 
dor Lui~ Viana asrsdace • confl.anç.a que lhe ~ depositada e aos dem•i'i 
Heabros, de•"jando a asiliear;ão dos tr.abalhoa e infor10an.dc que pretende 
efetuar u11a divialo aqllinime de tarefao ps.ra fin' de apreciacio da mató 
riu, bem como a coleta de dados para a reau;~açio de uu estudo •ais 'i 
profundado de tio import•nte toiODa. Contlnuan~o, o Senhor Presidente d'C 
sisna para Rclator-Geu.l da aatêd.a o Setthor Scn&dor Wlloon Mar tina. Eiã 
$Cgnida, o Senb.or Prasidante- ~ono.,de a palavra ao Senhor Senador Hauro 
Benevidea, que <::oncratula-•e coOD a aleicio da Meaa iu• presidi rã oa tra 
b•lhes, A seauir, o Senhor Pre_sideute conv'ó<::a reuniao da Coalaaão a ~a'i 
liz.ar-ae dia 30 d~ asooto de 1989, ãs dez )j_orao,___rur. aal• de reunião d'i 
Coaisaio. Nada .. aia havondo • trat.ar, encerra-'o a reuniiio,~ayrando au, 
Altoaar Pinto da'Andrade, Secretãrio da_ Coaoi••io, a presente Ata, que· 
lida e &prov.ada, oerã ouinada Palo Senhor Presld.,nta & deaai$ Ke10bros 
preoentes. 

AHIL HADDAD 

~·"7" 

TRABALHO ENCAMimfAOO l' SR SZNADOR NELSON t;II,_RNE);RQ 1; 

~;tSSJ!:O T '_ RltRIA OClE ~NSTI'WI. .D C{I!:J:tGQ CJ;VU, 

!!xmos • .' Sn: MembrOS da C011.issio EsJ'IeCial do C_Õdif!O Civil. 

O despret~mciost> Paror;er oferecido ãs 18Z """'.!l 
das ofe"C"ocidas e11 Plenirio ao Livro IV do Projeto de Cõdi~~:o Civil 

foi concluído em junho de 1.987, quando a Comissão Esuecial, 

110 tocou a honra de pr.,:::idir, não se podia reunir rC!fUillrmente, em 

virtude dos trabalhos da Assembléia Constituinte. Os nurwrosos e!!." 

car,g:os resultante$ da 1eneros'a eleiçio Jl&râ_ presidir o Senadt>c Fed~ 

rltl, num biênio de intensa atividalfec leJ!ishtivo, não me. uel1'item 

reeXIIlllina:r opiniões então ex'postas, viri-s das quah alteradas por 

nossos _textos constitucionais. Seri tarefa do novo· llelator, 

ilwninaríi o debate com as luzes oque minha canhestria niio lo~~:·rou 

trazer~ douta apreciação de Voss;u Exe:elências. 

Sinto, tod_avl.a, de :~~eu ~ver ajuntar a se:Puir 

novas considerações p:reliminart'!s ãs então f<>!l'luladas, cel'to slmT>les 

e modesta contribuiÇão ao árduo tra_balhc atribi.!Ído a' essa ilU.:::, 

tre Comissão Esp,ecial. 

De junho de 1987 a esta data, somou-se às co::: 

ri:!ntes doutrin1irias, que dividiam entr.i os prOT>U<rUadores de um C:Õ

di,go de Família e UJI Livro destinado i J;'anr.i"lla como uarte inte?"rll!!. 

te do CÕdiR.C Civil, a passsgem do "mono-sistemà. ao n'luri - s istel'la 
- -- . - . 

dÓ5 institutos do direito civil", descrita pelo nosso saudoso civi_ 

lista Orlamro Gomes como "um dos .f_e!\Ômenos característicos da evo

lução coiitemporiinea do Direito". Em notável contei-ência nronund,! 

da no E_n.contro de l{estres de nireito Civil, realizada no ano n_aSS,! 

. do, o eminente mestre, ~nvocando autorizadas DT>iniões, concluiu 

por afi:rn.a:r qUe "ii. passar,e11 do nono-sistema ao neli-sistema niio _;;: 

\III. episódio efêmero. ll, sim, u .. a injunçlio <los tempos novos, ore

' torno ao J'lrivado • a sua redescoberta". (Sans Adircu, Editora Ciência 

Jurl:dica, Bahia, 1,936, pá,:!S. 73/79). 

!- Constltuiç_iio superou preconceitos, abriu 

novos CUiinhos ã aprec_iação das emendas do Plenârio e i_ at'ualiz!; 

çio dos textos relativos ao Dir.,ito da Família. nis!'Õe o art. 226 

que "a fa.R~Ília, base d& sociedade, tem esJ'Iecial pr;oteção do _F-sta

do". A !~~lia, tod~ a fantília, sen_a obri,gato"C"ie<lade'do casamen-· 

to. ·se não foi p~ssível, ain.da desta vez, asserurar a f':ratuidade: 

da habilitação civil, como pleiteado, a Constituição_ repetiu oque' 

a eelebraçã~ do r;asamento civ"il .serii gratuita, Um !!,:rande passo 

foi da~ :pela constituinte ao assegurar & proteçiio do Estado __ i 

entidade far.iliar baseada na união estivel entre o homem o a . rrl,!! 

lher, e lo,gg dis:pâs que a lei !&cilitaria sua conv.,rsão elft cas&Jle~ 

to. Foi alem a Constituição. 'A,[IÓS vence:r Qs obstáculos ao reco:.._ 

nheciriento dos conviventes, considerou igual11ente entidade fal'li

~i.ar .,a comunidad: fol"Dlada _por qua1q,uer dos pais. e seus desr;enden

tes", ratirando assi11 a mie soltei r~ do mar de apodos e discrimin,! . ' . . . . . .. 
çOe;: Embora não !':rDC'l~se, por e·sc.ilpar ii su& esfera, a- nossiÍli-

lldade de ruis de Ulll divõrcio, dh\inuiu o rig-or rara a declaracio·. 

judicial da dissolução dQ víncu-iÕ ConjU(lal: qu-e se tornar-a í~~l-es

cind.Ível transcorridos onze anos da Lei 6.515. os pratos fixados 

(U13 ano após a separaçlio judicial e dois anos d.,_ ·comprovada sena r!. 

ção de fato) são os ne_s11os vigentes na Espanha, desde i de julho 

de t 981, fruto. .·do delllorados debates nas Cortes daquele naís e t! 

naz r"si~tência das correntes tradir;ionalistas. 

Não paro~ aí a ação renovadora da AsseJIIbleia 

ConstitUill.te. -Tal como )ir o fizera· a- COnstituição portu?;uesa, 

Estatuto brasileiro declarou o.ue "os filhos, havidos ou não, d.lf. r! 

lação do l;asllllento, c>~ por adoc:ão, terão O$ mesmos direitos e qua
l 
lificações, pl"Oibida$ q_unisquer'designaçõos discriff,inatórias r<ll.!!:_ 

tivas.i 'filiação" • .Josê da Costa Pi_menta destaca nesse n:rinclnio 

dftas versÕe5: -uma Cll sentido for11al e outra e11 sentido rtaterial 

(Filiacio, Coimbra Edit~n., 1.986}. Já pa"C"a Antun:es Varela, "o 

c:huamento dos filhos il~g.ítfmos em rlé de iiualdadt: com os fill1os . . 
losÚi11os reflete- d~ cer __ tO modo ~~ _sentime;,to, b~stante divUl?;ndo 

na 50Ciodade.contemporânea. do dosvalorizaçio social do ca5amento 

e de maior tolerância e comprei:msào pelas reiaçãe_s de concubinato, 
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•es111o que adultcrinas (Direito da paa!lia, Livraria Petrony, J.isw 

bot~, 2f ediçiio, 1 • 937, piig. 161). A :Ln<:lus.iio"havj.dos por 11doçio" 

no texto do art. 2~7, § "69, da Constitu~ção l""equor se avie~ as di~ 

tinções entro o dirc.ito. de guarda c a adoção, institutos sujeitcs 

a pres5Upostos d~v..-:rsos e que produzern efc;.tos diStintos. Nesse 

passo, seria oport1,1.no <::iur a 1c-i espanhola do 11 de novcr~bro de 

1.987 (entre outros, José Luiz Laeruz: Berdejo, El Nuevo R.égiD.en de 

1:11. Farnilia, A<::ogilll<:onto y Ado!'eion, C:ullderno~ C!vitas, 1.988). A!!:· 

tune~ vareh. os<::larece que a adoçio plena (ou, no texto cons;tituw 

<::ionnl, apenas adot;;io) não E UJII1 cria~ie original do direito nort.!:_ 

~P~ês e llponta como :l.nfelH a designacio IegitUtaciio adotiva, que o 

direito brasileiro recolheu do direito fxancés. "(obra citada, pii!!. 

99, no_ta 1). O dispositivo da Constituição brasileira dete:l"l'l:l.nari, 

ji azora, novll apreciação das e11endas rc:lativas ~ adoçiio, ;>ara de_! 

x;~.r evic:lentes a.s distinções entre i?'uarda e sdoçio, e para c-stabel!<_ 

Cer "casos e c:ondit:Õ<:~s de sua efetiva,l'ío por parte de estran~:eiros'.' 

(art. 227, 5 59). 

ReclaJJIB ainda especial atenção do codificador 

o estudo. das aç<5es de filiaçilo, através, inclusive, da inc!icaçiio 

o~ dech.ração de maternidade, fe.i.ta permnte o oficial do Re!!istro 

civil,, e seu desdobrSJiento procossual, jii regula~ent8cl.os em virios 
pabos. Por outro lado o letisladDr nio pDde fechar os oll>os 1 

ovoluçi.o das priiticas de inse,.irutção artificial e de fecundação in 

vltro, boje amplan.entes estudadas, suscitando múltiplas inda~ações 

a que juristas e cieD.ti.stas de todo o mundo buscam dar resposta 

(Jlntx-e outros, cfr. Fran~isco Lledô YagUc, Ac<::iones dO filiaci&r., 

2f ed., Madrid, 1.9B7; Rl!rnon_ J:l~rrera Campos,, L:i. inves'tiiátion de 

la paternidad y la filiao;ion no matri•onial, r:ral\ada, 1.987) 

recente~~tente foclllizados na tribuna do Senado l'edo:ral pelo iluSt-re 

Senador Marco Ma<::iel. As duu emend&S. oferecidas !1-0. Pr~jeto_~de C§: 

digo Civil, e aee~tas pelo relator, abrell ensejo à douta Comissiio 

Espeeial para um exlllllc das c-onseqUências de tais métodos d~ co~w 
cepçio, em busc:a da ve-rdade biolÕgic:a, atual apan_ã~io de todas 

refer11as do Direito de Fa11i'lia. 

Finalmente, a const i tuiçã? de ! .'983 in~ere,. e!!: 

tre os direitos c deveres individuais e c~Ietivo:. a afirma~:=io de 

serem "ho~cns e mulheres iguais em dfreitos e.obrigaçQes" (ar"t. 
... ' ' . ' 

59, I). Ne caUIJIÓ do Direito de Famllia; as mulheres afin111 suner! 

ram ns injusti.fi<::iíveis discrillinações que, desde séculos. lhes 

eT.am illlpostas pela pretensa supe't"ioridade Jru~osculina~ 

".E di!Icil COIIpN:tmder ..- dominar o nensa~ento 
alheio,- éollo- é o da lei: !! dÚ!eÜ !"le;eorrer~.scm 'f~,! 
quear uma e 11uitu voz:es, tão ton)l"a séria de •! 
suntos, de si 11esmos <::ompl_ic:ados, o~ ab.s~rl,l~~·. , ).!il 
inexatidQes, pois, nos berio _os_cana<~:o. ~ara O:.las P! 
di.Mo:J a bencvolêileia dos homens versados neste gên!<_ 
ro d(l estudos. -Eles hio de :repreender a nossa 

'dia, illas hie do perdoar os nos~os er:ro:s.•• 
ÕUS!_ 

LAFA~'l"TE, Direito~ de l'alllflia, 
Intref!ut::io. 

I w Data de 1.961 a iniciativa da r-evisão de virias CÕdi~os, 
:lllguns envelhecidos pelos anos, outros imoresnados de idéias ·to 
talitâ:rias em voga i él'oc;a em que foram decreta<los. No r:overn~ 
Jeio Goulart, o meritório esforço pela atua.l-üacio da le.Q:isla 
çio codifieada eneontrou conside-rável estll'lulo na lucidc;; -
c:ompeténo;ia do Ministro da Justiça, Joio Man11:abeira, das mais 
:fulgurantes exprusões de inteligêno;ia e da cultura nacionais 
de todos os tempos. Coube-lhe confiar ao Professor Orlando r.omes~Ca 
todrático de Direito Civil da Faculdade- de Jlireito da \Jniver,idad: 
da Bahia, a elaborM:ão de um anteprojeto de Código Civil, e (!Ue ce 
do se desnbrigou da honro~a miuão. llJrt abri-l de 1.964, o Minist~ 
d.a Justiça Milton Campos designou o Ministro Oroz.imbo Nonato e o 
Professor Caio Hârio da Silva :Pereira, Jlara, juntaaente com o ::.mes 
tre bahiano, reverem o tr.:tbalho oferecido. Em 06 de outubro d; 
1.965~ O Antepl"ojetD revisto foi encnminhado à Cânuu:-n dos :ne!JUtados, 
a<::entuando Milton Campos o.ue "nilo seria pos:~!vel"que, nesta :hora 
acelerada da ffisté:ria, tiçassellt sem re-formulao;;iio õS Códigos brasi 
lleiros. lfluito!l jâ tiio antigos e todos· .c.om su.11. unidade e sist'emiiti 
,ca primitivas JlCrtubadoras por verdadeira..JIIultidã~- de leis extrav"; 
ll"antes". Antecipando-se aos relitcndões de .. eia sola, escrevia aau; 
U 0111inente homem pÜblic_o: "DU-se-ã qUe caberi.11., então orem;; 
ver-s., 'i"'I'les consolidação ... Mas porque, elll hora (ie tanta 11udanca: 
<::onsolidarwse sem atuali~ar? :e atu.Íli~ar não é essencialmente, 
reformular?". To<::OUwlle a honra de presidir a 1'!' Comissão Es<>e<::i 
.!.1, que deve.;-ia, nl!' Cânara dos DeJlutados, opinar sobre o texto ei 
v:l.ado a seu e:(lllle. Antes llesllo que fossem aprec:iad11s as eAendas 
sugeridas Jlelo Plenário, o Poder E'xecutivo, quando jâ não o inte 
f:l"ilVa Milton Campos, pediu a x-etirada do estudo tão cui~adosament; 
elaborado. Foi então que lle coube -re:ipi"esentiiwie atravéa de Proje 

·.to quo tÓmou o n9 3.771, de .1.966, t.a:nl:lén\":r.ul:lscr.!.to póÍo Oeput:.ad-;;· 
JQ:Il& Ma>::l.a R.!.be.1ro, l.avrando.<le~ l.ogo, na·jl.IStLf:l.C:"'çia, vae.ne~t:.e 

. ~e~I:.O o:ont.&.o o a!:.Q do Gove>::n.Q, .ven<::ido Ki; at.o.il:{l.~ do:ll in:t:.ero!. 
sa.d_?a na intangib.!.l.idade de .S<l!wl priv.ileg.!.o.~ e,do" ataoadist.:o,. no 

,merc:-!ldo étas fllltl!lias ileg!tilnlls~. Eram, especialmente-,_ alguns di" 

po11itivoo do X:.ivro Q.a Fam!lia o c:avalo de bo~~t.alha t:ontJ::a o Pl"'jee.: 
.Or.l-!lndo <:o:n.is. Da um tlolea, o Ministro Oroziml:>o Nonato,_ CO!Il 4J;I::!ela 
diqii.idad'l! que toi tra.ço ds seu ca.riiter e c:aracter!~ti.c:a d<11 B"US vi 
&, aas-urni-u publi.cal!lente a d<:!f.:!Sa, eor. decl=açOes ao "C:O>:re.io d; 
Manhã". A disposição la.p.l.da.da. pela pa.i.xiio demol1.do>:-a p=i tia 
<mi!I!U:Iel:!.t() dã llltllher aoa q-uato>:;-:r;e anos, i.d<lde admi,tL:l:a no CÕcllgo Ca 
t161:!..ico e aquela ern eÍçe a. jovem, na. ~ona =al, já est5 apt.l:l .,. <::on; 

Utu.ir, Ultl ~=· Ero.l9~"7 :renunc:.tei. ii'preaidênciilt da 2a. Com.isaã0 -z;. 
pe<::ia.l, aendo subst.:J.tui.do pele oepi:tt:ado ol.ysaes Guima.:rães'. A agi. ta 

da legi.e:latu:ra. se e)t<::e:rrou.. sem que tivasae andamento o Proje:t;.o~ D;; 
25 de ag.;:.st:.o da_lS6l,.,pe.ío Dec:iet~ ·n., 6l.2·jg, o Poder Executi_vo d!:; 

si.gnou pll:ra elal:Jorar novo Anteprojeto uma. eoÍni-s,.ão .rnteg:rada pelos 
juJ:"i.St:as José Ca:rlOs M~eira Alvez, .AgOs'unho de' Aiiud:a Alvilll 
Sylvio rutrcondas, Eb~t Vi~IU( qta.mo.>m, CloVis dO cõu.t6 e SilVa e 

TO:~:quato ea .. tro, sob a superv.!.siio do P,;-ofcsaor l>'.l.guel. Re.tl.e. ElR. 1.2 

de junho de 1972, .o Ante-projeto fol. -enC:áfnioh.lldo aci e~~ão Min.:f~t.i:õ

da. J"uAtiça, P:~;"Qfe::sor Alfredo Bul'-4id, pa.::a. que, pul:llic-ado no Di!: 
rio Ofici.a.l, .:::ecebes11e durante qua.tro :neses, na Co:ttiasão de ~t.!: 

dos Leg-illlativoa daquela Mi.nisti.:io, a" "'ugestQes g;ua os int=e.;!_ 
sadOll des.ej:r.ase-m foa.~ll;J.a.r. Final.l:lleh.t!e~ ·a "ll. de juni.o' -de -1975,· o 

Pres:idente. E:.;:nesto. God!!el J:elneteu ii C~ra. doa Deputaaos o •.t.rah~ 
lho rtoViBt.o, e que.pa.saou a.tJ::ansitar como l'"ojeto-de Lei n9 63.4, 
de 1975. ~atitu!da a Comisaao Especial pa.ra opina.r sob .i pl:oJ?OS.!. 
ção~ pres1dii-aill.wna aucesaivamente -os nob:;"es Deputados T&l.C:r:edo Ne 
veiJ, João .;.i.nh&ras e Pimenta ela Ve.iga.. Em 1.3· <:lo j.u::oho de 1984 -
o ~xto aprovado (1: r-ev.is~o- chegou 4Q senado Federal, onde tran:~i

ta como Projeto de l:.'['i d4 Cima.:r:a n9 ll8, de. 1984. A Colllissão :Ssp~ 

C.ial, in$talad.o ,., 26 , da junho de _l9B4; diSti.nglli.u,-me. com a ·G,! 

colha p~U;"a pl:-esiQir- Ci:a se.= tl:abalhos. 

. ' '. 
Il- Çl Livro rv,ao D.iieito da l"amili.a,.tave no sen.! 

do Feder~tl i.nieia.l O auCessiVlUllente dois ,Relatores 'designados pela 
PUI!Iidêneia <;a Comi::i::.ão'" Espac1,.,1:,- O.:a Scil-!ldorea J<nii Sa:r:il.ey e -JS!. 
•i Fr~elliL •. .e:ntre ~o Emcn.do.:i do Plenário oferec-i&• ao. Pl"<:>jato 
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aprovado pela Ciimar:r. dos Deput.Udos nada menos de 194 buscam rlar nE_ 
va redaçiio aos .texto~ do Livro IV. Os acontOcimentos l'ollticos i!!! 
pediram que o primeiro Relator, convocao:'o !"ar:~. a Presidência da 
Repüblica, I"Hlrtidpane dos trabalhos da Comissão. Eleite Preside!!_ 
te do Senado Federal, deles se afastou, em selttlida, o parlamentar 
111atógrossense. Coube-me, entiio, assumir o encargo, dificultado oor 
ser autor de virias Emendas que deveria cX&~~~ina1". ~>rocut"ei dcse~ 

penhar-me da tarefn, da melhor Maneira possfvel, co11 as def"iciê!!; 
cias do pouco saber, agravadas pela intensa atividade pa.rlal'lentar, 
pelas exigências de 1111. renhido pleito eleitoral e muitas vezes sem 
ter i mão livros que me pareciam indis'9ensiveis. Conso.la-me 11 CC!, 
teza de que se tratA de estudo preliminar, a ser revisto quantas 
vezes :for necessÁrio pelos douto~ colee:;r.s da Comhsiio F.special e 
do Plenãrio do Senad-O Federal. E se nen.hum mérito tiver o trabalho 
,....,.,_li~.ada, valey-r.i "- o:onfissiie, que m~ abs,olve. de haver desatendi 
do ao sãbio conselho <:lo Padre Vieira, e não raro nbandonado 
que preilJei e11 favo1" de ~urestiio de quem melhoT exnôs c 1111.is dout.! 
11ente justificou' sua preposição. 5nfim, tudo o que se lcrii adiante 
podcrã ser alterado, corrigido, riscade. Nada, ne5tc parecer, ê d!_ 
:finitivo, salvo o propósito de acertar. 

III - Viio a~mcntando as VO~C& em faV01" de Ull CÕdijl!O 
de Fam.Ília 11utõnomo, inc.luindo a parte subst8ntiva e a objetiva ou 
pt"ocessual. Assim não entendeu a Ciimartr. dos Deputados, o o Projeto 
q.ue ora se examina no Senado Federal acstina ao Diro:ito de Fam.Ília 
o Livro IV. TU!bê11 dita reivindic::a,iio não encontrou p.uarida nas 1,!! 
gislaçõos italiana, fran~osa, suiça, espanhola e nortUjl!UCSD-, rece!!:_ 
te11Cnto revistas. O Livro da:s Obrie:ações, que Orlando Gom~s não i!!_ 
cluiu cm seu trAbalho, par.a atender 110 pensamento então dol'linanto, 
a este voltou co)l o Projcto e111 exame. Q debate continua aberto, c 
às Associao;:o§es de Direito da Fam.Ília, espalhadas po1" virias países, 
inclusive o Brasil, o:umpre susdti-los a constatar·· atê que- ponto 
o.:u:a liberação scri Útil e oportuna, dada a comple:dd"ilde ·e tini 
cidi.de do Livl;'a q_uc regula, as delicad"IIS relações jurídicas da 
faa.Ília, com ~ua5 t"amificacõc:~:- em tantos ramos do Direito. 

IV- A primeira indagação a merece1" pronta t"esposta 
diz rcspC:ito i Conveniê,\cia d"a"olaboração de um novo Cõdiro Civil, 
quando a Assemblêin Nacional'"Constituinte re-dige o estatuto- maior 
do País. Uma coisa, .e11bora põssa inter{edr;--nii~ impede o curso 
da outt"a. Espcra~se que antes do fi11 do ano 11 Constituicio esteja 
promulgada. Ji o CÕdiS:o exigirâ do Senado Federill JJ.aio1" temno !'ara 
debates c votaç1ies. Virias dôeadas antcccd~r&lll i sançiio do atual 
estatuto, enql,Lanto nenhi.tl'la .Assombliiia ConstitUinte, c f"oram muitas 
.~ que ~e ~uo:oderam na histõri .. pitria., de~o-1"o"u ll&is de um ano- na 

ra concluir sua t1u·eía. Diga-sO tal!lbé!'ll que; ii:ão obstante flechad~ 
po1" virias lois esparsas, q,omo lamentava Aniblll F1"ei1"e, o c:5di!(O 
completou sete decêni-os de vigência, e nio siõ noucos oii' <~Ue lutam 
por conservá-lo, co~ as módificaçõos que se fher .. n necessirias·.
debate, entretanto, na esfera legislativa ê diverso. Ri um Projeto 
apt"ovado pela Cimat"a dos Deputados_, solu:e o qual se .;l.evc oronun 
ciar o Semt.d'"o Fodet"al, seja para aprovi-lo ou 1"ejeiti-lo e11 bloco~ 
seja para devolvê-lo i outra Ca.sa do Congresso com &S omeno:1as apr~ 
vadas nest:;; Casa. Possívcds a.l.teril.o;;õcs conseqUentes ii. p1"0mllp,açiio 
do futuro texto eonstitucional poderão ser acolhidas, antes que 
o Senado Feder&l eno:erra os estudos iniciados, e que, cm face da 
Resolução n9 1, de 1.987, s6' deverão ser objci:.o de deliboracão do 
Plenirio quando conclu.Ídos os trabalhos constitucionais. ·· - • 

V - Contestando ao Professor Miguel Reale, Coorden! 
dor do Anteproje~o de CÕdiso Civil, 110 declarar que "não elabora 
u~s wn CÕdig~, ~nfiloi1"ando sobre a mesa os Códigos est1"&n.!'ei1"os: 
para a escolha do melhor dispositiv'o", o Professor José Paulo Ca 
valeanti af:l:..-~ou que "a CoDtissii:o não pode ter deb;11do de cons~lta:r: 
:relativamente 11 cada regra "do Projeto .;>elo menos os Códig_os mais 

Úustres (francês, alemão, suiço e itllliano, .cm ot"dcm cronolóiiCa), 
ou nio teria exercido suas funções ·com a devida responsabilidade" 
(Contra.! Substi~uiciio do CÕdigo lli!_!, Recife, 1.!184). Cita aindá 
o aestre pernamb11cano a opinião de AgostinhO Alvim, de que "níio é 
possível, ou,.pclo 11enos, nio ó ~conselhivel ProJetar um código 
civil, ou pat"tC dc'lc, sem, indagar e pcrquerir como o fizcrUD, a~ 

tes de nõs, os legisladores -dos sist~mu Clássicos· e doS ~iste11as 

eontempo1"inoos, <llabot"ado~ pllt"a o 111omento pt"esentc. As p:t"andes leis 

sempre são o resultado de meditação profunda, estudos, discussões, 
e também transaçiio, porque nins:uê11 suporíi que os ju'l'istas cnC:II,!. 
regad"os da obra tenh:un sempre o IICSmo pensamento. Os ciú:lie;os reJ'r!. 
sentam, portanto, o ponto de vista vencedor, cm dado momento do 
pds. Esta decantação os elova a uma categot"ia do mais alto padrão, 
tornando-se indispensáveis ii consulta de quem se propõe a ar>rese:!!_ 
tãr um p1"ojeto de lei". A1>esar das' natunis deficiênch.s do rel!. 
to1", os parec:eres oferecidos buscam apoiar-se, em 1"C!l"'1"a, na experl 
ônc:i.a de outro~ povos, c n= le9i.slaçõe:s mais ;l;'ecentell, notad~!!. 
ta a 1!ranccsa, a 11uiça, a ital.i:;ma, a asp=bcla a "" portuguesa. 

v:t - Nesaes setentll. anoa que nos separam da entrada 
em v.i9cr de C~digc Civil, v.l>;ics institutos do Direito de Famili.a 
sofreram graves madifio:ações,SUpl!l"&le!o antigas l!eZ!stend.as,~ vetes, t!. 
4&"' I?Or intranspon!ve.is. Seria de justiça ress,.lt>lr que o l?rimeiro 
pa!ISO inlportan~ no aentido da adapta,.,ãa da estatuto o:ivil a real!_ 
dade dos dias que :;:e sucedera:n o:oube aos tribuna.is, ;,.o proclamar 
nll.tw:aia os f:l.lhoa da d!!!squ.it.sdos. Mais tar<:!e, um lúcido :.:cõrd.io 
da lavra do Mi:listro cast.ro Nunes ia ::1lém, entendia que 
dó!! pecha d11. adu.lterinidade .as filholl concebidos ent.re a se.-.tença 

pela que hornologai:a o deaquit.e e a confirmação, então e:d.gida, 
instâno:ia ~u~er.ior. Nessas ãguas sw::giu o oe.:reto-lei 4. 737, de 

24 de setembro de 1942, que de alguma !lorte completava o De~reta

lei n9 3,200, de 19 de abril de 1941, e vivificav;~~ a disposto 
art. 126 da Carta Constituciona~ de 1937. A lei n9 883, de 1949 
n:iio só permit.iu. o r-econhecimento dos filhos adulterinO$, quando 
disso~vida. a soo:iedade o:onjugal paterna, fosse pelo. desquite, fa~ 

se pela II\Orte, como tambêm ensejou a todos as :!,legitimes (n.at_!! 

raia, adulteri:.as e .ince!ltuosos) o dir-eito de pedir alimentos, de,!_ 
::a<;ando o art, 405 do estatuto civil. M.ll"CO signifio;,.tivo na evol;:_ 
ç1ío do 01:re1to de Fami~ill. !oi a Lei n9 4.121, de 27 de .. gost<:) d" 
'1962, o E:stD-t..,to d11. Mulher c-asada. Se nã:o log::ou equiparar int.eir~ 
~~~ente "'mull'lcr ao rna.ri.ólo no i!le.io da sociedade eonju~al, re~irou_-a. 

do =l dos ::elati;vmncnt.e ino:apa:::es, e "'- libertou para, so:::inh:;o 
pzcati=r determinados ates, sem neo;es3ito; da autorização marital. 
A ~ei atribu.iu~lhe o encargo de Mvelar pela d:l.reção mài:erial e ~ 
ral da família", possibilitando sua presença em juizo nas divergên 
cla~:: quanto à fb;ação do dOillie!lia_ conjugal e o ·e;xeJ:orcio do_ p!_. 

trio-poder. Os bens havidoa pela mulhe; o:asada,. em deterCilJ'lal!as Ci,!_ 
cunst!n:o:ias, pu:sar&lll a :::er ":::emente .seus, por força da reserva lz 

foram 
confiado$ pr-eferentemente à guarda mate.rno.. A b!nuba con..:uistou O 

pStr.io-pQder sobre ozo; 'filhos do pr~ei;-e: J,.e.ito. E a mulher cas;,.da 
. de;!.xou de .responder pelas dÍvidas o:ont.ra!das pelo onarido, t:e nii.o 

t.ive111sem aido aplioad.a:~;~ em proveito do =sal. Mas a grllllde mod.if! 
!#Çio resultou da- sanção d11. Lei n9 6.515, de 26_ de dezemb_rO: dç 

J,.!J77, que regulamentou a Emen<!~~o c-onstitucional Q9 9,.pond9 _te:çmo 

4 indissolubilidade do casamento. Apesar da .inf.il_tl;'ação antidiy<>.!. 
_c:iata, do art. 38,_ o rumoroso eatotu.to, a que empr~stou ...,. luzes 

de seu saber o Senador Accioly.Filho, niÕ se'atcva ii discirlinação 

do te~to constitucional, mas substituiu pelo da COI'IUn!oio parcial o 
anti((O regime legal da comunhão universal, admitiu o 1"Cconhecime_!!. 
to do filho il~RÍtillo em testamerito cerrado, ainda ria vis:êrid.i do 
o:as.tÚnento, assegurou a todos os filhos p:~.rte if!ual na heranca da 
pai, c tornou desnecessária a at:io de patcl'nidade se o investij!"ado' 
houvesse sido condenado em a'Cio de alimentos. 

!io curso de virias décadas, 
nheira, que um~ .lei de 1.912 inclui:a entre 

11 fi!!:U1"1l d.a COm)'l,!_ 
bencficiãrios 

dos acidentados nas estt"adas ·de ferro, e rea!írinada pela Lei n<;> 
.. 3. 724, de 1. 919, pelo Decreto-lei de T Õ de novembro de 1 • 944, (o i-se 

"distanCiando da amante de aventuras fuga~_es, e conquistando _na lei 
(n9 4,069, de 11 de jwtho de 1.962, arts. S<;> .e 21) c nos tribunais 

di1"eitos antes negados, e afinal concedidos sob eufemisl'los ct"iados 
pel:~. imaginação dos que têm o dever de fazer'justica. (Cfr. Lu~ia 

Ros:l Leite de Converti, t::!_ relllcõcs natrimeniais nas ~ sem 
VIne.ulo legal, Forense. 1. 985) , Á co11panbo:_!. rã congpistOu o di Te i t-o 
de usar os apelidos do. companheiro (Lei it<;> 6.015, de 31 de deze!!!: 
bro de 1.97:>), e de continuar- a locação interrompic!;a r>e.la .. orte do 
companhei1"o (Lei n9 3.!112, de 03 de julho d~ 1.961) .• O !"lccreto-lei 
n91.493• de 07 dé dezembro de 1.976, autorizou o contribuinte a·ia 
cluir colno dependente, pat"a dcduciio do i11posto de 1"endm, a pessoa 
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com quera convive hii cinco anos e com·"quem·nõo !'Ode casar. A Lei 
6.515, em seu art. 45, ensejou a eeleb-r&çiío r>elo r"eg.;me dà ~omunhiio 
uniVC'I"SIIl de bens, do casamento de cas#!. que viva como casado há 
ma~s det dot anos ou tenha íilho, qualQ.Ue'l" que seja a idade dos ~O!!. 

vivetntes, de modo 11 permitir que os bens adquiridos na constiin~ia 

da união livre, e geralmente registrados era nome do comnanheiro,. 
passc:m, pelo matrimônio, a ser de ambo5 os cônjuf:es, sem exir,ência 
de comprovação do esforço comu11. 

A 111io soltei'!"&, se não venceu inteiramente os nr~ 

conceitos com que a hipocrisia a atormentava, ferindo os fill>os 
inocentes, nio. mais onc;ontra, so nõo ns lei, mas no.s ·c;ostUllles, m~ 

lhor compreen.silo, até mesMo em alguns julg:ados, ainda os relativos 
ao concubinato adulterino (Cír. Edgard de Moura_ Rittencourt, .Q ~ 
cubinato no Direito}. o institute da adocio- oue vencera obstÍÍC!:! 
los quando d: elaboração do Cõ4.if!:O Civil e .seria objeto das !.eis 
n'l.s 3.133, de 08 de maio de 1.9.57, 4.655, de 02 de junhc de 1.96.5, 

11.erecendo tratamento o5poci.ll.l do CÕdia:o de l'lenores (Lei n9 6.697, 

êlo 10 do outubro de 1.979), que vi>: ia, ""~;ede>: ao pionei~, de Melo' 
Ma,toA -, ~;"eo:;:lama mAJ.o>: tlexil:>ilidade. r<o âmbito proo:;:esaual, 11. Lei 
n9 "968, de 10 de dezembro de 1949, diapõs Aobre a tentativa de CO.!); 

c:.iliação nae ações de al.1mento111 e de de~quite~ e muitos <:lisH.i:dio" 
eneont.J:;IlZ"om solução nas audiência~~~ preliminares pre111ididaa po'l" 
j1Jlzem !JCIII p>:eiJ.IIIa. A Lei n9 5.478, df'l 25 d& julho de 1968, p>:o~ 

rou dar vclocid.,de i 11çio de &limentoa, não JJ"6'-autori:umdó a COE; 

ceasii.o de p'l"ovisórioa desde~· maa ain&l i>~=itino!!._o que o dev!<. 
d~ tox-nasse a inici.,ti;;'de ofe.rec:ê-los, em dete:rmlnado CIIIIIO. 
(a:r;t. 24.) 

A .flllllilill, que hoj" recl"""' proteção do E!lltado, e 
a formada, niio s-5 pelo camamento, IMIII igualmenta pelaa uniões est-ª. 
ve.ia, cQ.IliO anteo:;:ipava Vi~:g!lio de Sá POI:'Ci'l"a, e jS. nio :aa jog!llll P.!!, 

draa em quem aasim pens .. va ao Apresent.ltl:" l Câm11ra dos Deput11do= 
nos idos de 1947, o ru.f.do11o Projeto de :.Oi n~ 122. A Emenda Const~ 
tucional n9 11, enviada ao COJ1g.resso N.,_oional em 1984 pelo ent.iio 
P'!"eaidente da Repüblic.,, e •.fin11l x-etirad .. , ji. disP=ha que ~os V!_ 

J.oroa dA fuúli;~:~ .ser.iio s<~lv.,guardados .;:ont a prciteç&o dos Poderes 
PÜblieos". Hoje,'a lin'1!Ja9'em doa le9'ilõladore111·niio destr..a, -antes 

aeentua 11 uniío:rmidade, 11.0 pleite11..r a a~ai.stêneia do Poder PÜbl!, 
c:o para a fam!lia, inst.itu!da civil ou naturalmente. 

Pax-eea ·opox-tuno o momento para que o novo 
Civil, como out.roa dll .runérica Latina, en=re realillltieamente a s!, 
tuaçiio de tantoa llll;el!l, conatituidos por Uniõea e:at.!iveia e mant! 
d4ll ,;: 111<1rgem da le.i, e a.1aegur-e is companhei>:lla o di~:eito a alime!!. 

to11, quando injustamente <~bandonadam e enqu<"mto não t:.énham meios_ de 

p'l"over a próp'l"ia ll!Ubllillt.Sncia,to.rnando r<1alidade emenda la:r;gamente, 
debatida nll Ciima:r'll dos Deputados quando d11 "'lai:ioraçiio d& Lei n9 
S.•S78, do.> 1968, e x-ejeitada após veementea.debO!Ites (Nelson carne!_ 

x-o,:!~~~ A:!,imento:s, L... __ <Jd,). 

r.oso depoi 01 , 01 eu m11i:s ~ opo,.itor, MonsenhoJ: 11:;,: 

=da C.iim.:ora,oferece\.1 •®•t.l.tutivo a projeto visando ao ~nesrno obj:!, 
t.ivo (n9 1.363, da 1968), .,_colhido pel" Câmara do111 Oeputado!ll e que 
nio lo~u eprovação ·no Sen.,ao Federal. Bem aei que o plll;ecor, ne~ 
•e ponto, afronta dou.t~:ina e fusrisp.rudanci., (Yussef Said Cahali , 
~ ~,) mas o novo CÕd.igo Civil, para Atravessar os pró><~ 

mos decânio:;, deva ajuatar-se .;: .realidade n.,_ciona.l, aa•i.stindo 
demda log"'- e com .,. nacessiiriaiJ o:;:autaUa, na.s uniõea eatlveis que 

sa desfazem, aquela111 pO!I.rtem que em t•l deaf,cho n.!io tivar<m~ culpa. 
Relator, na xr Con:fe>:êncill Nacional da OAB, "'"' 1986, Ro.bei:to R,!:! 

sas expunhA' - •eo nada 11.dianta o aparente desoonhe_oimento do CO!!; 
cub.l.nato. Ele é uma .reelidllde. Po'l" .l.8AO os lllCiOll de combAte têm 
que. exi11tir, nio pelo desconhecimento do fato ou pe'!"seguição, 
pelo ampa'I"' ii. cono:;:ubina hcone.sta a seu111 filhos, a fim de evitar-ae 
o >:efúgio nele, dos indiv!duos~que se fUI:'t!llll ii.s ob>:ig.,çôes ;SOCieisM 
(AnAis, 1987). Tantos anos t>:o=sÇ=r"id9:5 da.ap.;-esenta,ção <!o Proj_!!. 
t;õ;iando- G~e111, ·o lflgil!J.ado.r civil cettamenta nS:o dei><arii de i!!, 

eluix-, oo D1J::e1to das SucesaÕ<'I•, o d.f.J:eito .:aclamado pelo conv.l.V<!!!!; 
te, que aob.ravive, de haver toda ou pa'l"te __ d,a._ __ h.e.rançll deixada pelo 

!!! cu1u:!1, que - acentuava o ma:stre bahiMO - ~rep:reaentari. paaso 
decisivo parO!I o llmparO de nUl!IC.romas mulherea que vivem CQJ:IO se fO,! 

_Bem civilmente cO!Iaadas e d,!l.rá flll'ldamantô ioequivoo:;:o a pretensões que 

011 tribunais t.i!m acolhido çom sen111o de just.l.ça, mas !IOb .,_ êgi<!e de 
ra:r;Ões e argumentos que dH:to>:çem, na sua pu'!"eza, princ!pios 
const.ruçÕelll tãc:nica..s quo não devem ser v.l.olontados~ (:!!, ~ .i2_ 

C&iigo Civil). 

MO!Is, não e sõ. Razão nio h.íi. pa.'!"a que se pez-petue , 
na leqi:slação b'!"~ileir.,, a odiosA dillltinção entre filhos, justo 
num ~nomento em que os novotl- CSd.igos p>:OC'UX"a'm sepultá-la. A atual 
CQnst.1.tu.l.çio de Portugal dispõe que ~os :filho" nascidos tora do 
~as:amento não podem, por e:lSO motivo, Se>: ol:>jeto de qualque.~: di.! 
cx-iminação e " lei e 0!1:11 :rep&'l"tiçôes o1'icia.1.a não podem U!li!IX" d.esJs: 

n.,_ções d.1.sedm1natõr.l.ll.ll ;relativas .i f'iliaç.iio~ (O!I.rt.. 369, 4). J.íi. 
,Mo =i neoeséd.o 1nvl:<;:o.J: o c:ôdigo Civil.~(uta. 1.803 e oeguint:esJ 
ou ., leqislaçio dos pa!oes escendinavos (C:fr. Ped.io Mllll!IO Cab~:al , 
Pate~:nid.,de Ilag.i:tima ~ Fi~iacão, 1983), para encont>:a.r ma.l.os 1! 
gailll ., .fim de evitar que tantos regi111tzos de naaeimeoto, no B>:,!! 
sil, ocmt.inuem a conter apenll..l!l o nome materno, _c·om a choe.!lllte afi,;: 
mação de ~pa.i. dcso:;:onhecidoM. Desde 1968, n~ ColÕmbi .. , pela Lei n9 
75; art. 19, ~o .rec:onhec.f.mento de filho:s natu.ra.i.s 6 i.rrevQgável e 
pode fazer-se' - :r, na ata de nascimento firmando-a quem redoohe 
ee~ ~ Cabe l:IO oíiei.al do .regist>:o c.!. vil indagar o nome, apelido 

identidade do pai a da mãe, e inscr-ever como ta.iz os que o deel! 
l:'ante a:fi:me, com indicaçÃo de .,_lgum fato positivo e p.roi:<!sto de 
nio :faltar á ve>:dade. Oentl:o-de t'l"inta diaa, o ca>:tol:'á.rio "noti:f! 
_cará pe.ssoAl.Inento o pl:'e.sum.i.do _Pei, ae este não houver finnado 
•t« de na.sd.mento. O not.if.tcado deverE. expressa'!", ao pe, da eta 
respectiva, se aceita ou x-echll..l!la:a o ca'!"S.tez: de pai que nelll. se lha 
a.saina, e se negO!Ir ae.r seU o filho, o funcionJi.rio comunicar& o f~ 
to •o deíen.sor de menores po.ra que este inicie a investiJ<"IIC:.ii.o de 
patel"nidsde". 

Um Código Civil, discutido e votado hoje, não "ode 
despre~ar 11 prova peric;ial para COlll"rovar, ·ou não 11 imputação da 
paternid11do. O paro~cl" admite C:Ol\0 log!tillOS os fil"os havidos no'!" 
insellinação Rl"tific;ial. de conhoc;.imento ao marido, e inclusive os 
concebidos, por esse l'rocesso, apôs a morte do ,.arido, ds mulher 
ou de ambos. Razio tem caio Mário da Silv-a Pereira qusndo estranha 
que o Prójeto enviado ao Congresso não houvesse iru:.lui':do, quilãue'!" 
dispositivo relativo i inseminação artificial. (lnstituicões.~ 

Direito Civil). Sérgio Sérvulo .da Cunha, a_o relac:ionar diVe'!"sas in 
dagaçôos~e ·,. insemin&cão nrtificial hei::erõlor,a, conclui au; 
"não é dií!eil, tambêm susc;itar outros problemas apsr~ntemente h&!!; 

ridos e,. livros do ficção científica: como o esperma pode ser <:;O!!_ 
siderado vivo por muitos e muitos anos - nlé,. da vida do doador 
poderamos te'!" amanhii cu'l"iosas relações sUsessóriss e de, ;,arentes~o" 
o)Úeito do Fam.i:Uª' Í-tudancas). Dec'!"et.o,_rocente _re_r,ulament._~~ •. 
Portugal·,-;;- .fun~i~na~~~~ bancpA~ de esperma.. q novQ Código. d~ 
vo enírentsr os problemas decorrentes da evolução dos conhec:imen_tos 
cientrl:ic:ÓJ;, que ganharam novos rele_Vos qu~ndo Joh; fh;nter, em 1970, 
divúlsou na Inglaterra os re~ultados de suas pesqui.sas, continuadas 
por Roberto Dickson =. Fil,.délf'i"- e_ RgOr"- anpliRdas po:.:- nUJne:<_os_os 
-estudiosos de todo o 11undo. Também a .separacio de fato dei casal en 
:seja a investig"-çiiÓ 'de maternid~de ]\roposta contra a mulhe'l" casada: 
"i procura da verdade biológ~ca, a pri.oc:upaçio de unir a c;riança i 
.sua fami:lia de sangue", na lição de Jacques ~asip C!:!~~.!!_ 
filiation). 

Vingam no futuro estatuto diversas. di'sposiçôes (!Ue 
não pude'!"am ser adotadss pelo Estatuto de 1.962, :Para A.sse,!l:urar a 
igualdsde dos cônjuges na sociedade conjugal, na administrscio dos 
bens comuns, na fixação do d011icílio da fami:lia, no ·exerc!cia· do 
pit'l"io poder. N_o- Projeto, já a Câll•'l"a excluira a anulação ~o css11 
menta por erro essencial n11 hipótese de disvir,r.inamento anterio; 
da mulher e ris~ara o faraigerado artigo 38 da Lei do llivõrcio. E, 
COIIl as nocessâ'!"ias cautelas, o parecer admite a mutnbilidade • do" 
regime de bens, depois do ca&a.,.ento. 

VIr - N'oaste trabalho p>:elifninal:' o relato>: ateve-111e 
_ apenas a opinar sobre """ etnende.s '<la Plenã.rio. Somente depoiB de 

di•cuHdo e votado o parece:!:', ter:S. ohegado o momento da apl:'ec:1ax-c:a 
nu:del:'osos dinpositivoa·que etoapa'!"am l censurO!I doa Senhores Senad~ 
re.J, do modo a apresentar .ii delibe>:D.Çio da Com.is11io' Espacial Ulll III!_ 
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boç:o da proviivel red~çio de todo_ o_ Uv.ro IV. Se:t:.l então o II\Omento 
de ajuntar !iiUa o;ontzl.buiçiio pessoal e a de qu.,ntoll, dentro e for" 
do Congresso Nao;ional, .:arroiaram ele:nentoa_ para a melhor e labor~ 

yiio do futw:o Ci5d.igo Civil. Por isso g:ue ainda ae encontraro. em cl,~;. 

bate na Allllernblêia Nacional conlltituinte numet:osos 1;extos refere!:. 
tes aos direitos da faní:lia, do InEinor e_ cl__o_~,.o. a eles não 
~port" esta parecer preliminar. 

VI.I:I- Ju•to •erá clestac .. :r, neste p!!,Sso, a valiosA c2 
labcraçiio que, elll determinado instants, prestaram ao relator o-

juiz Mu:rilc F&lregas e o aclvogado_Orl!l.ndo_.F~tJI-_,_,__o_l,_a®_da atu_! 
çao dedicada do secretS.do da Ccmise-ã:> Especial, Goitaco~~r Brasõnic 

Pedroso de AlJJuquerque e dos seguinte~ funcionário~:~: Raimu!J.dO M,!. 

:tiz Nl)tO, Jorge NW1e:s Perel.:.:a, A1•x~niire Durnas Paraguassii, Lude.!_ 
vina Diva Farias Lima_, M"gd11. Janote Fonseca, José do Pat:.:oolnio F,!. 
lho, Dcmingoa sivio do Nascimento, A:rn.,ldo c .. :.:cia Parente, Rosa 
Ca.tal::ina Fe:treira, Marta Helena Pinto Ferreira, Vera Lúcia Batista 
Silva, EnQquEt Pereira de Soura, Carlo~ Alberto L.ins Pereira e 

Banako I~ulca, lotados na seçiio de Mecanografia d11 Subsçcrt:ta.ria ele 

C:Cmis.11Õe.s. 

Sempre que neoessãric ao ~t~elhor eaclarecimento 
ilustre" memb.rQ's da. Comiasiio Especial, o pa:r:ece:t: reprodu~ a 
ciio do_Profe:l!!or Couto e Silva, autor do Livro do Direito d" 
1ia no anteprojeto enviado ii cimara d:>ll Deputado:~ l!!ob~:e as Cli'ICJ! 

da~ de Plen!i:r:io. A intagra desta contdbuição é junt11, em anex~. 

Também, co:no elemento pa:t:" ea:tudo, a_c_pm_pant>_a o pr~ 

rsente pa:t:ecer a:ugeat.iio do DOutor Liborne Siqueira, titular da 2a. 
VUII. de F.múliA do Rio de Janeiro, ISobre o instituto da adoçio. 

IX - No 19 COngresso BJ:ssilei:r:o de Eugeni.,, c ju:r:is

ta btolfo de Rezende v<lticinava que "urna das tarefas do l";culo 
atual 1t exatllll\t!nte a de tornar realidade 0.11 grandes p:r:incipios de 

1g'Ualdade doa .11exos e de igual proteçio da lei !quelell qUe, h,S!. 

J~ens, mulheres ou eriancas, contribuem para a perpetuação da espf 
eio atraviis do tempo e das id•dos••. CArq. Jud.~ II, 1.9ZO). 

Quando a humanidade caminha aprcssadaJ\ente pa:ra 
Dovo sêculo, a luta continua. o parecer procura servir de llli!UJru• 

•orte e apesar de suas imperfeicães·a esses objetivos. niri?.e-se ao 
futuro, i faJlÍlia que se vai desprendendo de velhos preconceitos 
e se prepara para viver os dia5 que hão de vir. 

PARECER 

N,O~···· ....... 

OA CO.'l:ISS~ ESPEC1AL_, que ex.o:mina o Projeto 
de Lei da Cü=a nQ 118, da,l984, que ~in,! 
tit..U. o cfidigo Civil~. Parte 5 - Livro IV 
- Parte Espeo;ial da Família, 

RELATOR PARCIAL: Senador NELSON _CARNEIRO 

~-
DO DIREITO DE FAMILl:A 

P!IXecor sobre as Emendas apresentadas. 

EMENDA NQ 159 (.,o ~t- L 5~0) 
lu.ltor: Senado:r: Ne~son carneiro. 

. "I - Substit..U.r no art. 1, 510 e seguin
tes e usar sempre a expre1u1ão· o;asatr.ento, quando se 
referir ao ato civil, e matrimônio~· _9_uando se _ tra
tar do ato religioso. 

:ii: - Substituir, em cons~Oêncio~~, 
arts, 1, 511 e seguín.tes v!nculo matri_i._oni"l pO:t: ;I::, 
c:uio 'conjuga~. 

•Jllfltificac:iío 

E!: CCIZ'to que as duas eJ<PrellsôeB figu:t:am 
indi•tintamente na carta Constitucion .. l de 1969 c 
DO CÕdigo CJ.vi.l de ~916, an·terio:t:es .ii_ -iniit:ituiçâo_ 
do divõrcio. A distinÇ:;;o, ji ag"Ora, se ma af.igurA 
importante. 

sÃla da Co~Í.não', ~8- ciÕ s<atembrÕ 
1984. - Nelson Carnei.ro. • 

~ (revillto) 

C0100 reeonheo;e a Jw;tificlaç:ão, ...,. expressõas ~
~o _mat:ri.mônio são tradi_o;4onalmente s;!,_nõll:imas 'lO Direito brarsile:!_ 
ro. A elars se refere, indistintamente, o Cr5d.igo Civil, em 
aJ;trs. { 203, 206, 233 n9 II, 253, 322, etc.)- Também niio discrepa 
P:t:ojeto O.z:l=do Gomes. Embora use 8empre 11 oxp:ressiio ea11amento, relat!. 
Yamente ao ato civil, o art. 89, por exemplo, se refere ~o •casamento 
:t:eligioso", que di.r;:ciplina. E nos Capitulo" II e III do Titulo I 
refere à •capacidade matrimonial'" e aos •_impedimentos matziii\OniAil!!•, 
zoespectivaJnente. Também o anteprojeto Miguel Rea~e (e chamemo-lo as
s:Un, por te>: sido o coo:rclenador dos j1.u:1stias que elabor11.ram o texto 
afinal 11preci11.do pelo~~ cii:maz-a dos DeputndoSJ se· r-efere ao "casrunento 
re.ligicso" e ao "p:t:ocesso de hllbilito~~ç:io_ rnatrilr.onial", aiilda . q~U~n<:!.o 
pretenda regula:r: a hab.ilitação civil- Por outro lado, um .. e. Qlltra ex

pz:essiio tr .. duzem, em todas 1111 e ....... das sociais, a união do homem e mu
lher. E se niio ae CQ!l.tuma fal<1r em •matrimônio civil'", o certo ii qu• 
eom:wnente a uniiio religio81l é denomi.nado!l "Casamento Religioso•. Por 
fim, os §§ 29 e 39 do out. 175 dA carta Constituo;iona.l de l96!l, se re
ferem a •casamento civil" e "cas;ur.ento religioso~ assiltt eomo o art. 
226, §§ 19 e 29 da Constituição Federal. "t ess11 tarnbo§m o opinliio do 
Professo:.: Couto & Silva. 

PELA REJEic!.O DA EMENQJI.. 

EMENDA N9 160 [~o __ ~t, 1.510)_ 
Auto>:: Senador Nelson Carneiro. 

•Incluir, eomo art. l.5l0, renUlne:r.aneo
se os dem..ia: 

6 Art. L510. O casall'lollnto ser! c.ivil 
gratuita 11. sua celebraçiio-

Pa:rigrafo único. A habilitação para 
eaaamento, o :registro e a p>:imeira certidão ~~~ 

riio isentoa de .selos, emolu~r~entos e custas pll

ra a" peseoac necesllita4~s- • 

Jústific;:axio 

O eaput repete o consignado _no § 29 do 
a.rt, ·175 da c .. rtA Con!JtitueiOML o parãgrafo único 
:r:~roduz, eom altcr:!I<;'Ões, o parãgrafo único elo Pro
jeto Orlt.ndo GOJnell. Em lu9ar das e><p:t:essêiec ."pea;
soas eu:)a pobrez<'l; ~ot: atestada po:t: autorid.,de com
petente", a :red11.ção propo!>ta se exPlica por dois "'2 
tivos. A desburocratizaçÃo sup:t:imiu em b011. hora 
atestado de pobt:eza. E o§ 3"9-do out. 153 da_ carta 
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conat.ieuciona.l :.:ce!~e- .. e, para. fins de a.=<si.l.lt.éncia 
judiciária, aoa nece=<=<it.lldos, na forma da lei.. E 
preciso :facilitar a le9al.irayio de nwae:roaos larea, 
oonati.tuidos ~ pe .. soas que não pcodem arcar c:om ..., 

Cle11pe11as judiC'il!IJ.s. 

S.Ua da Colllisltã..o, l.8 de setemb>:o &!t 

1994. - Nelson C..rneiro." 

~ (revieto) 

A coMtituiyio de 1981, çertllmente para l!lcentuD.r a 

sep;u-D.çâo da :rgreja e do Estado, declaro'J. no § 49 do art. 72 "!~e ~a 

Repilbliça só :.:-eçonhece o ca=<amento ci.y,il, çuja celebração s:er.i 9'ra-

:touJ.ta.•. Ainda que logTasse restabe1eo::er, na Conseit_ui._ção de 1934, 
çaslllll<!!nto relio;ioso, a. con .. tituiçio de 1~34 afirmou, em aeu art. 146, 

que "o ças=ent.o aer_ii çivil e 9ratuita a :!11\1.!1. çelebração". Não diser~ 

parODJ ae Con=<titui.ções de 1.934 e 1.967, repetindo =<e.JDPre que "o <:laiSa_; 

11ento serS. oi.vil. e 9ratuita SI.IA c:elebração". O Projeto em exa1r.e ~-º
repete es11a afi.r!llaçiio consa9rada em SU<:lO!Hisivos textos oon=<t.ituciot:aiB.. 

O l'rojet.o Orlando CoiD:lls, em seu art. 88, asaim Cli.llpllnhA: - "Serii 9'rA

tllita a oelebração do ça:~runanto oi.vil, salvo se em aud.1ênc1:e; el!pe
c.i&l". Mas a ele nii.o se refere o Projeto em estudeiS, sejA em sua for

ma oriqinal, ae1a dePO.i=< de rev.111to pel« c&m..r!l deli DeputAdo-"• A Eme!!. 
da iccorpora li leqislayiio civil o teKt.o extr .. tifi.eado nos !iiplCillll.IS 

COIUitituç1-onai.s. E ACOlha, atual..iz«Mlo, '" .s"'gcatiio de Orl.,nd!:> Gomes• 
"A habili.taçiío pa:r:a caaõU~ento, o :r:e;tillt:r:o e " primeira certidiio se

rio i.sentos ile selos, erooll,lli\Ontoa ou cuat._oa p~ra aa pe11so:e;s <;Ujll po-
1 

bnlla fo:r: Atestada po:r: AUto:r:idll.de oolllpetente•. Ji nio hã o atestAdo 

de pobnn:A, entr11.ve buroçr.!itico aoa neceszi.tll"dos. E .._ :falt11; de :r:eçur 
.so.s niio deve oo~:~ti~:~uar sendo ohsticul.o i reg-ul:e;rizaç-iio de tanto= l:e;: 

res, qua a:fi~:~al recorrem apenaa ii.s confissêias reli.qi.OsAs, e qu.,se sem 
p:r:e COIII pre:lllho para. a obtenção pelAs mul.he>;;a.t~~ doiS direitos que -
lei. Civil lha11 aasegura. Não se trata de lllll teXto COI:IIIti:tuoionll.l. - .de 

vida efé~~~er«. N«dll impede que ae in<:lllla ila lei c:ivil di11po111ção- q\le, 

acolhida, fAcili.tArS. a çj,lebrAÇio do ça=<ament.o çivil. No Brasil, 

CÕdigos du:.:cmu lltlli.to lllllis Ql>e a=< COn=<1;i.tuiçÕeiS. 

~ - Asriln não- entendeu :e; AII:;;Olnbl~ia_ Nacional 

Constituinte, que rejeitou emendll tornando grAtuita a bllb~litAçiio pa
ra o =samento. E: somente na. :redaçiio fin!ll :foi. 'pos=<!vel dete=inar a 
qratuidade par:e; ~011 atas necoasirio:ll ao exorc!oio_dll c.1daclan.1a" (art. 

5, LXXVII) • Em 1:0nseqUência, a.té para os re=nhecid~~~menta pobros (me.t~~ 

rao art., LXXVI), não h.i como m.ante:r: o p!>.rccer =terior, pela ap:r:OvA: 

yiio dA Emenda. A ooncl.ueio , assi.m., é pela R<:d<!=iciio~ 

Emenda• 
O Profe=<aor Couto e Si.lva é contra « ap:r:cvaçii.o-. da 

"Justifieaçiio: A matéria tr.o;tada ne 111 ta 
emen&l é de natu:r:oZI:I. conati.!:.uoi.cnal~ e n..ão h.S: ne-

nhWil ~tivo p«rA que se reprod1.1o:a no Código _Civil 
mesma. cli11posiçiior por illso niio li ·nece11111ãri.i-a inçi~ 
sio de um novo artigo, o Art. 1.510.~ 

EMENDA N9 lH (ao art._ l.Sl.O) 

Aut.oz: 1 Senador Joali F:r:agelli 

JUIItifiCliÇio 

Tal <:lOI!Io eat.i redi.9i<!o, o art.igo só ex
clui a interferênciA praUoadA por pes11o« jurfdiça, 
•e:ta de direito_ pilblico, ••:ta de dir..ito pr.ivAdo. A 

<;J;Ue se p;C'a.tique por pesaca nat1.1z:lll é 19'Ualmente no
civa e deve, aos lii<II•KIOII tundn.lnentos, Rer també111 A
flllltada. 

EstA emenda., <Jile apre=<ento por solitiação 
do eminente Senador Al:f>:"edo C«mpo:;., :foi elAboradA 

pelo Professo.., João- B"ptista Vilela, da' F"c;:!Ud.ade 
de Di:r:eito d8. On.iversidAcle Federal de Minae Gez:a.1s, 

conatitu.indo a11sim. valiosa colllboraç.io desSA eg:r:é-
9'ia Ca=<O: ao Projeto do Código Civil. -

slll.a' dlls Com.issõ .... , 19 de outub:r:o 
1984. -José F_ragelli." 

:Insllrg-cm-Be os ilustres Senadores José Fragell.1 
Al:fr<!do CAmpas, acolhendo s1.1gestão do eminente Professor Joào Baptis

ta V.ilela, da Faculdllde 4e Direito da univers.idade F.ede:r:"l de Minas 
Gerais, contrA as expressões "de direito público ou_ privado", interca. 
ladas no texto do art. 1..510 do.P:r:ojet.o. A Just:U'i.c:ação ê breve e -o~ 

_vinçente; "T:e;l corno est.S: redig_.ido .• o a.rt.ig,; só exclui a. interferênc.i~ 
pratic«da. por pessoa jllridiça, 11eja de d.ireito públiço, ~Seja de direi 

to p:dvado. A que ~e pratique por pessoa natur:e;l ,;; i9uAl.mente noçi_v; 
e deve, aos ltleSli!Ca fuildamentos, ser tambiim afaseada". Não há te >e to ,..,_ 

mel.hlli!te no Projeto Orl.ando Gomes, Ele sur9a no Antep>;;ojeto de Miguel 
lteale, çom o'utr« redAçii6: "Art. 1.698: A pe=<soa alÇJUll\ll, pÜblic:a ou. 

privada, é dado interf~rir na c:omunhão de vida çonsti.tq!d" pelo mAt"r± 
lliÔnio". Acolhendo a emenda n9 161! de Pl.en<ir.io, se ter.S: dAdo à dispa
lli9:io 11. Amp:l.itude deae:)ada, evitando-se f'U_t.,rAIO controvêrsi.,s, 

to e Sil.va: 

PELA APROVI\cJiO • 

Vale conheçid~ 111 opiniio contr.il;i_a do Profe~aor Co~ 

"Ju:stific:e;ção: Bméndllli semelhantes foram 

e:Kamin"da" nA cãm.~~ra dos oep~.~t .. dOs . (var Emen~s n9a 
7'24 e 725). o rel.Ato-r-f'oi. Pela re:leiçio, tomando co 

1110 ba=<e de sua c:on_c:luai_?_l::l_qlle se contéra n« exposi: 

opão de motivo=< que red.i9'i (Princlpioa pa.>:e« RefcrlllA. 
do Direito.de Pam.!l.ia), porquanto este a:r:ti.go vi.sa 

e=<clarecer que a c:omunhii.o de vi.d.A i:_ !.SEI beM .al:JII011.1to, 
port;anto • cOllt v.i9ência em faço de qll«lquer pessoa., 
pilblicA ou priv:e;da." 

~Rfldi.<;~~ "01110 aa se<;ue o 11rt. i~Sll: 

_,0 <:l!liiAment.o re;l..io:.o;-se no m6mento 

em que o j1.1io:, oUV.ida aos nubectes a a 

firma.çii.o de que presistem no prop.Ss.it.~ 
d~ contrair ~mt.t:r:i.mónio, ·o:~ d<tel.al:e 
doiS." 

Just.Hic:e;eão 

A redação do projeto de.ixa--i:r:resol.vi.dA a 

qtte11tio cruc.ial d~ se sAber se o vlnçulo se estab!_ 
l.e ou não qu_ando, por qualquer motivo, A çe:r:.im§; 

n.ia. de c;-elebrAçii.o =<e .interrompe, depoiS! de enunciA

da a vontade dos nubentes, m~~~s antes do cmit.id.A 

dec:l;u-~ção do :!Uiz. COmo A redação o:r:a preposta to;t 
n:e;-se claro qu.e A manifestaçiio dos cubenteSI, COE. 
~uaiito _essenc-ial, não C, por si sõ, &ufic.iente. o 
que constitui a 111elhor doutrina na maté:r:i.«. 

E11ta emenda, que apre=ento por :IIOl:icitlr 

çio do eminente Senador Alfredo Ca:npos, foi e1:e;bor; 
da pelo Pro:~fessor Joii.o Bapt.ista Vi.l.el<1., dA Fac:ul.cl,!_ 

tle do Oiro i to. da UnfVersi.d.ade Fedei: ai de Mina a G.!. 

rai=<, con11tit;indo assim v.;;l.i.osa oolal>Ol:açio dessa 
egrêgia. Casa AO Projeto do C<!idigo Civil. 

Sal.a das Comissões, 19 de outubl:o de 

l.984. -José F:r:agelll.~ 
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o texto em exame tez,ia deixado sem: reaol.ve.r ae o~ 
culo matrimonial tez,ia 11111 estabedec:ido, ou nio, sill, por qualquer .,.
:r:iio:;~~ <:~ _jui:r: não decLaz,a cn.JII~<:~s os o:::llltraactes q.J..per .. nte ele afi:nur~ 
a vont~e ãe 'Oon•o•c.illl:""se. t o que Jlu.:otent""' o-' il.u•trell Senadoree 

Josá FraiáfU e AJ.t"z,edo Ca:n.,oa, endollsar.do .sÚ~e~tão ~ -P:~:o:Úáaor J~ior 
B11.ptista. Vi1e1a.. O P:~:ojeto Or1Sll.:lo Gemeu não contém texto seme1hant:e, 
nas Dispoaiçõell Ge:~:ais, :nas dele trata de:neradarnente no capitulo v 
(O« oe1ebraçiio do .. -<=••=ento) • Ji. o Antep:~:ojecto m.iuel Re"ale a11aim dia 
pÕe em s~>u ut. _l.699z No cUamen~ ,;e- llperf"eiçoa. nO -litoménto em que ~ 
hot:leltt e a :nu1hez, llllmifeatarem, perante o juiz, a Jl\lll vonta.de de esta 
belecer vincul.o matri~r.o.Ual, • o jui:~: os declarA clUIIad,oaN_. A Ciüual:~ 
doa Dep\lt:ado& subat:itUill ~Ape:r:f'eiçoaN pela expz,esho ~z,ealiZA". Cz,eio 
qu.e =tbos os te><:tos, o d" CâmarA dos Dcj;>ut .. doa e o da e:menchz.,- al.canç~ 
ri..,.. OIOOllm:l objetivo •. AcoJ.ho~ porém, a Emenda n9 162, por me parecer 
eKtret:te da. mais ligeira dúvida • de melhor :r:edação, subst.ituida a ex 
pressão ~nubentesN por "contraentes" (vide parecer ii.s Er.Jendas 172, J.7] 
• 174). 

PELA APRovAc;o. _no.a te~f!'IOS _do_pa:r.-ecer. 

sio a~ .seguintes as razões qile lavaii- o - · Proiesatfr 
Cou~ e Sil.va a opina:~: pela r-fljeiçic & J;menda• 

Emenda n9 162. Pela reje.içio. 

~Junific;ao;:io• o art. l..Su do Projeto 
deiJUI c:l.aro o momento em que se co:u:f;dera exi.11 tente 
o casamento e .isto 11ur:edo depois: de o juiz decla.l:ar 

os nubentou• casados. Sem es.aa dee1a>:açio,. casrunenio 
não houve. Não hÃ razão,. poz,t.anto, para a afir.naçio 
constante na aludida emenda de que não se teria e_! 
astabalocido o momonto da existênc.i!l do ~to. • 

EMENDA N9 16"3 (ao <~.rt. 1.5131 ~ 

Autor• Senador Nel•on carneiro 

•Redija-.ae li.Sllim o art. 1.513• 

•Art. l..Sl.3, o regi•~o de lllll.tl:-.1 

man1o rel.igicu::o submete-se aos mesmoc r; 
quis.itb.a exiqidoa pat-111.. o casamecto civil.. 

§ 19 O re'ililltro 'eiv"J.l do matrimó
nio religioso dflverã ller requerido, den 
"o de tris meses, por cCIIIIUnicaçio de c:;: 
lebZ"Sllte ;,ll inic:iat.iva de qualQuer .intel 
ressado, desde que haja sido jul'ilada pr; 
viamente a :?.abiU.t.ação requ1ada no co.p.f 
tul.o V deste Subtitul.o. 

§ 29 O ma_t.rimõnio nzligioso, CC!l.!! 
brado .sem aa forma.lidade:ll do par.igrafo 
lll:ltez,ioz,, t.llri efeit:oa civi11 se, a .roqu_!! 
rimento do_ casal, fo.r .l..n:l=.ito -a '!\lll1 
quez, tempo no re'jl'istro cl~rll, llled..i;:z.nt:e 
préivia hab.ilitaçiio pe:r:ante 111. a1.1to.r.idade 
competente e ob.aervado o p:~:azo do =t. 
1.530. 

39 Seri nulo o regi11tro ciYil 
do matrimõnio religioao aa, ante• ~ele , 
qualquer do.11 c:onjuge.a houver cQnt.>:;o;ido 
oom out:~:em ca11amento c:ivil."" 

Ju11tificaciio 

Somente ria ll.ipóteae do § 19, o. z,eqiat.-o 
~er:ii ser requerido poz, qualquez, intere11a.!u~o~ :li 
que houve rn.bilit.ação previa. Mas: i necessirio f! 

xar um. prazo máximo para essa providência, tanto 
maia qlUlndo a habi1itaçiio civil tem eficicia apenas 
em trâs- meses (art. l.530),_A :~:edação do11 §§ 19 

"29 reproduz, em part<f, 
1946 e 196-9. 

textos C:O!Uititti.ciocãis de 

Sala da. Comissão, 1à de oetembr.o da 
1984. ·- Ne1r=on Carneiro.N 

A emenda ora examinada fere llltl dos: problem.as que 
J!lll.i• agitaram outrora o Congresso Naoiocal, e det.e:r;m.inou judiciOIIOS 
e.atuclo.11 dos Profesnores Pedro Aleixo e Waldemar E'ez,reirll.. Fui, quanto 
me recordei, z,el;o;tor de um dou·- pro,e_toa de r-egullllnentação_ do te><to _®'\!; 

titucional, z,elativo ao o;:""amento reH<;ioso, No axerc:!cio• profiasional, 
tiVG opottwlidade de .~:ustentar teiicl li.C:olhida pela J'uatiça carioca, -e C_!! 

jas razões divulgue.i, &ob o título -auando o cas=ento religioso equiv~ 

1e ao civil~. Na justificação ao anteprojeto enviado ao-Minit~tro da Ju!. 
tlça, ASIIim o Profassor Miguel Reale abordou o eontrovertido probler.a; 
"A.a. normas co.ibem os .obuaoa perpetrados .i aolflbz,a do caBlllll<!nto_ reli<:""ioso_, 
prevendo-se, c:om as devidlUI ca.utelas, ...., fon~<~.a de neu regist:~:o, inclua! 
ve·pela faculdade cOncedii:'a ao celebrante para i'azê-10. e a 111ol.ução vi§. 
vel, vistio rião aer posdvel obrigar a autoridade eclesiisUc:a a efetWlr 
o registro. A disposição do cô.digó abre, porém, a via para um acordo ou 
c:oneordata com as Igrejas, em matéria tão delicada H. A enenda, que repr2 
duz em parte os textos c:onatitucionais de 1946 e 1967, entende necessá
rio a fixaç;;:o de 1llll prazo para o pedido de registro, evitando-De pos=i
veis abusos. o prazo previsto n.io C arbitrãr.io, ê o met~mo que o Pro:ietO, 
em seu art. 1.530 fixa para a efie.ieia da habilitação para o casamento 
civil..~ o q_ue po~tula o Prof. Afriinio de Carvalho (~. !:S!.!;.-,--vol. 200 1 

pig. 37). Também a Ell'.enda aproveita o·§ 29 do art. 1.513, quando Ull' dos 
nubentos, antes do re-g:!._stro do Cll$amen!:;o rel.igioso, houver contraido_ca

.sa.mento c:ivil com outrem. O Projeto .fal"; em .ineficácia. A emenda, em nu
lidado. O Projeto Orlando Gomes fixava em oito dias o p_razo para que 
celebrante prornoV(.SE!e o regit~tro do casamento religioso e, somente 
iua olldosiio,.poder.ia reqOOrê-lo qualquer-.interet~sado, ~quandO obserVadas- -
llS exigências para a eficãcia civil do ato-. }'las pe:z;mitia, """- all!lêncill. 
de prévia habilitação, qoo, morrendo llll\ dos cônjuges, sem que o casal 
houvesse requerido o :t:egi.lltro, pudesse fazê-1o o _sobrevivcmta ou qu.al
quer d:>s filhos cl:o c.,-aal extinto~ (art. 89), J.i o Jl.nteprojeto MigllGl Re~ 
.l.e dispunha: ~Art. 1. 701 - O regist:~:'? do casamc:nto re~igioso submete-se 
aos meSJIIOOl requisitos exigidos par11. o do civ.il. § ~9 - O, registrO civil 
do casamento religioso podeJ:.i .11er fei~ a.qualquer telllpo, se assim ore
CJUGre:r: qualquer dos c5njuges, sendo-lhas facultado supr.ir as formalida
des legai:~~ exigidas por este CÕd:io;:!O. § 29 - :tqua.l. faculdade caberá llO C!_ 

lebranb do (;asamento religio111o. Art::. L 702 - se os C5n:lu'ie~ ou celebra!!: 
Le do casamento religioso Mo promovere"' o respec::tivo J:eqistro civil nos 
quinze dias sequintoa ii eelabz,.!lçiio, qwzlquer interessado poderÁ faz<i-1o, 

obeaecido o disposto no art. 1.701. Art. 1.703- ila hipóte__:oe de ;e:aleci
mento da llmbos oa o8nj.,qes, qualQuer da .,,...,.. desc:en.dentes ou asoe.ndent._er; 
poderá p:'Omover o r<3<gi.stro civil do c:a.samento :r:ellgiosoN. 

A Ea:e.nda, em seu § 39, incide em equivoco ao de~rar 
nul.o o registro civil. A. hipótese seria melhor eonf.igurad .. co1110 de .ine
ficlicia. O caslllnC!nto rell'j!ioso seria ou não nulo,. de acoz,do_ cOJ:J as lei~:~ o 
a decisão da c:onfissiio reliqiosa. O ..rcgÚitl;"O ! que perderia a eficácia. 
Dai a seguinte redaçiio; ~scz,li ineficaz o re9-istz,o civil do CIUIII.mento 
li4io8o -se, llt:lte:l ~1ft", etc. PELA APltCVA@. CQK St!aEMENDA. 

~ii Emenda n9 16"3 (art. 1.513) 

Art. l.SlJ - O ·r"9'istro c-ivil do rnatrimônio religioso 

submete-se ~= requisitos exigidos para o registro do =s.aruento c!. 
vil. 

§ 19 - Se o celebrante do matr.:tsOOnio Mo- o cornunicaz,, 
llQS oi'to dias seg-uintes ã :rea1izaçlio do ato~ _Q_ r_e_gistro se farii. por 
iniciativA de qualquer-inteuss.!ldo, desde quo sejll admissivel 
prazo (!e noventa ~ias. 

§ 29 - o matrimõnio religioso, celebrado t~em as fO~ 
l.idades do par.igrafo anterior, ter.i efeitoa civia se, a :t:equez,imen
to do basal, foz;: ina=i.t~ a. qualque-z, tempo no registro civil, feita 
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a habilitaç.!io perant.e a autoridade c:ow,peten.te e .:>b:ervado o prazo do 
..rt. 1.530. ' 

§ 39 - Serã inefi=z o r<!!gi:tro civil do matdrnõnio 
~ligio:o UI, ante~ dele, q\lalquer dos d!lnjuge;: houver contl:"D.Ído 

com outrem caeamento civil". 

A c:~:"!tiC4 do Pro.fe!llsor Couto e Silva é aceita, em P"!. 

~Elnenda n9 163. Pel4 rejeição. 
Jllllltif:iCAçiio: No Projeto esti. claramente el':PQsta 

a matérin e n.ii.o hi. nenhum 1110tivo para que sa restrin54 no ·te!l'.po 
pos!llibilida<:l.'l' 4e te:~:Ccei~s intereasados req~re:~:Cem o registro. Na 
emen<:l.a proje1;ac!a·, impede-se que poouul l;"ealiz.~:~r o_ regist= o pr5prio 
çelebrante. Por :fim, na r..enc:ionadll. emenda afirma-=e e e :~:C nulo o regi_! 

tJ:o civil do matrimõnio religioso 111e ante!f dele qualquer doa c:Õnju
ges houver contraído com outrem .;ns~_ro:~~ civil.. No Pr:>jeto, pendeu

ae para a inelic~cilll e a hip5teae é de inafidi.cia e não de nulidade. 
Se alguêm se cAsou no rellgioao, dease casamai:>t:o nasceu o direito 
formativo de regi.!lltrarJ podim, se um dele=< c:asou-ae com outrem no 
civil antes do registro do e.:samento religioso, e se, apeear dieso, 
hou~r sidó real.izado o rtl'gistro do caaamento reli<Jioso, ele não 4i 

nulo, porquanto se conlig11ra como eX<!Irc:!c::io de llnl direJ.to. Ma5 é, 

sem sQmbra de dúvida, ineficaz o aludido regilltrQ". A redaçiío do Pr~ 

::l•to e ~~~&ia ticnica do que a da amenda. Eaaa matériA foi amplamente' 
~ó:ta quando se e~nou a Ea>en.d4 n9 733 na ci!aara Federal. (Vida 
Diiri,:o do Congreaao Nacional., sessão J.:!, aupl.Eim<!ln.to n9 572) ·" 

EMENDA N9 1.64 [ao a;o;t. l..Sl.l, § 19) 
Autor• Senador Joaê Fraqel.U 

•AO e.z:t. l..Sl.3, § 19 

Antepor o pronOltlfl ".!lle" i. forma verbal. 

"houver habil.i tado". 

JUat.ifioadío 

~rat=do-ce de oraçiio subordinaea c:o_!l_ 

,jlUic:ional., a J?rÕelh:e é de rigor: c:f llraneio, Cl.a§. 

d:Lo. 

:Sintzu.:e Cl.li:;aica Portugui.s. Be~o Hori, 

zont.o, UMG, p. 328 et. 1111<;1. 

Est4 emenda que apnuu>nto por sol.ic! 
tação do eminente Sena&o_r A1fredo Cmnpoo, foi el.ab,S: 
rada pel.o' Pr-ofessor Jo.ii.o BAptis_ta Vilela, d4 Fac:u!_ 

dade de Direito da O.niversidA,de Faderal dGI Min411 ~ 

rais, constituindo acaim val:I.Olla colaboraçiio de&IIA 

e9ri9'ia C&•• _ao Projeto do Código C:!..v;!,l.. 

sala ~~~ Comic11Õea, 19 de outubro de 

l,!ISol. - Josi Fraqell.i.~ 

~rata-ae cl.e simples 111ltl<lnda de redaçii.o. Ocor:~:Ce que 
aprovada que aaja a emen:u!a 1.63, ter"ã. deaap.!lrecida_ a __ razão _da correçiio. 

PELA PREJUDICIALID;o.DI:. 

EMENDÁ N9 l.6S (ao ..rt~- J,,Sl.7l 
Autor• Senador Nel.son Carneiro" 

"Cane!!'ler.t·se aa expre~sõea finais "nes
aes casos, etc", do .art. 1.517., 

CONGliESSO NAC:WNAL ISee:io .Ul _ ., _ _s_uplemento 

Justificayão 

'l'exto sem qUD.lquer AtuAJ.idAde 011. poas1bi 
J.idadcl de aplicnção. · -

SaJ.a da Comi.~J~são, 1.8 d6 sete~tbre 

1984. - Nelson Clll:"neiro." 

, O texto ela Câtuara doa Deputad:'" r<lpete o a;rt. 1..'707 
do Anteprojeto, q~>a, por seu turno, reproduz Parágl:"Afo único do .~:~rt. 

124 do c5digo Civil. Hoje _os tempos ".ii.o outro:J, e a proibição judi
c:_ial, na h1póteso de casamento de meno:t:es incapAzes, termina cm de~-

rito para a Justiça, inclusive por impOssibilidade da fiscalizaçiio. 
Melhor será que se l!eixG à E.amilia do menor verificAr A necessidade 
~a pretendida separação <:!e CCli'Pos.- Ain<:l.a D.gor..:-, rui- Itãlia, se vota 
lei reduzin<:l.o para menos de 12 AnDII A idade para presunção c!e viollin
Ci4 ao.xuAl. to Gl.obo, 22.07.85). 

Posição contrária Õ a do Profes.:!lor Couto e Silva: 

•Justificação: Afi:nn~~-se como elemene-o 
junti.fic:ador _da._eftll!n_da_que o te:xto não teria at11al.! 
dade ou ponsibilidade de Apl.icaçio~ Não pensAmos A!. 
111m, e o te:>:t.o do aJ:Ct. 1.571, Aliás, é tra<:l.icionAl. 
entre nós." 

ZMENDA NQ 166 (D.rt. 1.51'7] 

Autor: Senador JOSt FRAGE:t.LI 

~suprj,mir no art. 1.517, a e~re:ssiro "o"'- para 
resguArdo da honra da mulher, que não atirv;siu 

. - . 

JUSTIFICACJio 

A e;o:prcssão inpugnada ;; j,mpreci.aa e poder& 
suscitar i?eJ:"ple:o:idades na :su.a Aplicaçáo. Sa_o que 
se qu1s, foi al.cançar a hipõte11e de <:l.eflor=ento, 
de •duas llfl\a: ou. se estli diante de un delito contra 
os costwnes, ,ou o :fato niio i :IIUficientemente gr_!!; 
ve pari.. 'exereitar' a reação erl\endativa dD. l.ei. AO 

prillleiro caso jã atende a parte inicial. do artigo. 
O aegundo não tem por que merec:e;r;o t:~:Catamento esp~ 

cial da l.ei civil. 

Es.ta" emendA, que Apresento por solicitactão do 
emi.nenta senlldor Al..fred.o Cl!lnpõ&, fõi elilborãdD. P! 
l.o Professor João Baptieta Viela, da Facul.dade de 
Direito da Univer.sidD.de Federnl de,Minas Gerais, 
constituindo a:sailn vel.iosa colaboração de.!ll.sa Egr,! 
gia Case ao Projeto do 0:3digo CiviJ.. 

Sal.a d~ comissões, 19 <'!e outubro de J.98ol. 
Josê FragelU." 

Viaa a Emenda, doa ilustres senadorel!l' Josõ 
·Fr.,.geni e Al.fredo campo"', adotando sugestão do Profei.IBOr João 8&_2 

t.ista Vilala 1 excl.uir do texto do art. 1.~517 a expressão "ou parã 

resguar<!o da honre da mu.lher que não atingi-U 4 lllllioridade". 

Havia ~d1g1do parecer' favorlivel i 
quando o ilustre l'rofesse>r CJ.Óvis do Couto e Si;Lva t.eve a qentilezZI 

de op1nar sobre as emendas oferecidas no Livro rv, &> Direito de 

Famllia. E assim se mani:!!l!stou sobre a Emenda em exame:.-

~JWitificação: Rebel.a-se contra a exprea•ão 
'const~~nta no .art. l.Sl7 • "ou para resguardo 411. 
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horu::a da mulhe:.:- que nG:o atingiu 11. ltlllio~,!.dade". Na 
verdade, cu.idll-se no texto d.i pos!libilie:la<le de C;! 

•amento de menor para evitar .!.mpo~~~i<;ão ou cumpr~ 
to de pena criminal, e ainda a espécie contra 
qual se poaiciona "' emendli. ~~não somos faVS!_ 
rlveia à supre11sio, po:l;"qllanto nem sempre have~li, .!.!!!, 
po=içio de pena, meSII\0 pc:>rque poê!e não 11e ter .w& 

estabelecido o processo c:dlliinal e nem "'-':1:" intel:"e_!. 
11.a.nte que assim se preceda. As lloluções do Dileito 
Civil não 4evern ficar na dependência d1111 do Di:.:-e!_ 
to Penal, raziia pela qual a ~ nio ob~ervou 
partieul.Dridade de que, JQCII1n0 11ern a "irnpo~ição do 
pll!na erirninal, pode o·jui:!: perm.itir o =~llmento do 
menores para ra11gua:.;dl!.l:; 11ua honra. Anteriormente 
o caa~~~aento somente poderi.a ser perm.itido quando 
bouvesse imposi.çio cu o:;:wnprimento de pena c::dJninal. 
Pretendeu-se d.ar maior al:lrangêno:;:ia ao élispositivo 
ou :r;-.,saaltar uma :situação que oee:tre 'c:orn freqU~ 

cia na p;r:1iti<:a." . 

TUCio nio obstante, J[leU pare<:er õi 
apJ:"ovaçio da Emend&. 

favorivel 

F.MErmA N9 26{ (M- a:d:..._ __ L._Sl_8. :!.m::i11o LJ:L-l:Y) 

R AO Art. 1.518, I e :rv. 
cancel-em-se as expressõe11 ~legitimo ou ilcr:g! 

timo" e " l.egit.i.mos e llegitimos~. 

JUS~IFICAr.Ji.O 

Não hã ee1110 illaistir em leg-itilnidade ou 11~ 

,.Itimidade da pnrentemco, quando ee._deve cancelar 
a cruel ói:~ti.nção entre filho:~ que a lei <:ivil v!. 
gente cUsting"Ue = legitimo_ll o ileg-Itimos. 

Sa:l.oll 4aa Comi.s~Ões~ 18 de setembro dll 1984. 
Nellll<::n c,;rnei:l::o. "· 

A pr:Oibiçio 4o c&u.r al.eztnça ·a ~"-os os ace!! 
dentes eom os clescendentes, seja o parentesco natura:l. ou <:ivil, po::,: 
co llnPort~~ndo se legitimo ou ile.g-itimo (§:19). T=>b&n não 11e podem. <::_!. 
saar todo,s os irmioa, germanos, ou nio, e os <:::o:l.at.erais, atei o ter<::e!. 
ro gr""u in<:ludve, a_ej!UII :legitimes ou il.e9ltilnoa. A tendência do D!. 
rei to brasileiro, como se ver! na apreei..ltçio ê!e outra11 C!llll!t:ld-11", é P.! 
ra axti.nquir essa cruel diso:::ri.minaçio. Mlil:; ainda que nio o 'fõa"i~ aa. 
expressõe:~ quo a Elilenda manc1a caccelar cio excea..11i.vas ê, conseql!ient.~. 
inente, dellneceasiria!l. 

D:Lve::"3411 Ci a opini.i.o do Profc:unor Clóvis do 
Co<.:IW e Si:l.V&, a seguir transcrita, suuo a que, tod.D.vi.1, não me J:el"ltb:-

"Justificaçioo o fat.o do tere:~ O!l mesmos d!. 
reitos os !Uhos legitimo>J e il.egi~ nio signif! 
ea que cio e:xi11ta di:<lrença entro ambos. Todas as 
legislo~~çõe• que tratam do d.ireito de fami:J.i.n tem 
su& tõnic• no casiuuent.o e, conseqüentemente, ex.ot 

r~U~~ regJ:"as a respeito d" le9it1maçio c da disti!! 
çio entJ:e filho= que pl:"ovê'm do ll".ll.trimônio (fil.hos 
logltimoll) e os que 4e1o nio provêm (filhos i:J.eg-_! 
timos). A reforma frances.a. de ~72, Lei. 72.-3, d.e 
3 4e jane.!..ro do U72, ma:nteve a d.l,._lltl,nç.io, ainda 
quando tertha havido a equipara.çio, entre 'fi.:J.hoa 12 
giti.maa e ilegitimos (D&got-Spiteri, Le nouveau 
D.roit de la Fi.lia_tion, Pal':LII, 1972, plig. 16 e segs.}, 
.uc:edendo o mesmo na AJ.emenha (ver D:!.etel:' Schwab~ 

Famil:!.enrecht, § 44 pSv. 189 • sgs.~ .Ml!.nchen, 198(. 
BGB, § 1.$91 e 11911.), para sõ citU apen&• a:J.;ucs 
~los.~ 

PELA APRQV;t.çKo. 

Revillio - o § 6<? do Art. 227 "-• Constituição Fod!; 

ral reforça a con.;lusiio do Rclatol:' • 

EMENDA N9 168 (ao art. l.s:u. ind .. o VII) 

Au.t0r, Sena<lot" JOSE! FRAGELLI 

•;.o art, 1.518, I:ncbo V:I 
suprimir o i.nciao VII do art. 1.518. 

,JUSTIFI:CACJ!:O 

A bi~tcse configura uma verdadeira pena ace_! 

•5ria, de nat~Jreza ci.vil. Contraria a moderna t~!! 
dência do direito de f~lia para a ~espenalizaça~ 
~0 havendo 1110ti.vo ·superior d.e int:eresae da eel! · 

:vi.dad.e que, no ca11o, recomende a reo~trição. Al.él!l 
do que, prevalecendo, poderá estii<IUlar o eo:stabel! 
cimento d.e relação .;oncubi.ná:l::i.a entre Oll impedidos, 

ao que··.á preferivé:l. o casamertto. 

E,:ta ementla, que'apresento par so~i-;;i"eaçiio do 

em:tnente senador l'.l:fre4<> Clln.p<>'!', l!oi "'laborada P~ 
lO Pr,;fesior João Baptista Vile:J.&, da Fneu1dado de 

-Direito da un;l.vel'.si&de Federal de Minas_ Gerais~ 
o;:onsUtuindQ asll~ valiosa c_o:J.aboraç~ dessa !:9~ 
<Jia casa ao Projeto dç c5digo Civil. 

Sa,J.a d!UI CO'Itlissêies, 19 4o o~Jtúbro de 1984. 

JoSié Fragel:l.i." 

T:rata-ae' de mais uma lilcida co~:~trib~ção do• 

nQhre!l senadores José vragio.l.H e A1f:redo Campos, •ubscrovendo "U9°i 
t$o db""l'rofessor Joi!o Bapti;sta Vilela. O Projeto os-lando GOltleS j 

nio incluia O inciSO :tmpugnado, e que repete O n9 VJ::I do art. 18J_do 
c6diso Civil,· também reproduzi.do pel.o art, 1. 708, \I'I:I, do Anteproj!:,. -
tcl Mii"al Rea:l.e. ACOlho a &menda, peloa fundamentos em que se apoiill· 

E de&~ta vez e:orn o aplauso do ProfesGor ·cauto e SilVLh 

~No;>s :169 e ;1.70 (ao art. :1518." 1nei."o yuxl 
Autor' Senador JOSE: FRAGELLI 

• ~ Ãrt--: 1:S:J.!, VII:I 

suba.titua-se ~ expressão reaue~e"' po_~ deferi~. 

JUSTIFICAt:AU 

O ;simp:J.ea requerilrlento n:io deve oonot:l.tuU ~ 
dimento.mas Beu deferilnento. 

Sala 4as Comi!!tsÕe:s;, 18 d.e setembro de l984. ·- Na! 
IIOn Cll.tnei.:r:o." 

'EMENDA N9 2 70 
Autor - senado.r Josi Fra9"eUi 

supr1lrti:.: o inc-iso V:tii: do .art. l.S;L8. 

A hipót'E!Ii<e j1i esti compreendi& no ine.!.so VI:, 

:yraa. ve:1: que, inGcrito no Regi.stro C1v::Ll, o ea;samento 
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reliqioao Olel"-ipal:'a~ae ao c1vil (Çt. art.J.512 et eeq,J, 

O incho v:IJ:J: é, pois, oc;:ioso. 

Esta emenda, que apresento pol:' sol.ic;:itação do 

elllinente Senado:!:' ALfredo campos, foi· éll>llol:'ao!la pelo 

Profe•u•or João hptiata v!.lela, da Fac::uld.llde de Di
reito da, Univel:'sidade Fedl!!l:'IOl de Minas Gel:'ais, cana 

tituindo assim valiosa col.llbora'i'io cle111sa F9!régia c;, 
Sll llO Projeto do CÕêligo CiVil. -

Sala cla11 C0J11issÕe11, L9 de 01.1tubro de 1984. 
Josi Frn']elli." 

O simples .requerimento da in.ccriçiio ao c;:õii.S&ml!!n 
to rellqioso devo impedi:!:' o c;:a.camento civil, 01.1 aeri qUe es=e imped~ 
menta "somente su:rge c;:om o 4CI:ferimento jud.l,,;ia1? A Con.c-Ütuiyio ele 1969 

di: q;ue ~o ~to religioso ll~t:tt.a se equipara ao o::! vil .ce, obse::v.!!: 
do.c os illlp<lldimento!ll e pre,;,;riyoes da 'lei, o ato for 1n11crito na regi,; 

tro piibl.ico, a requerimento de celebrant.fl 01.1 de qualquer intercllllado:; 

{art. 175, § 29)- As11iln, o aimpl.a~;~ l:'e«.uorilllento nio valida calllllllen 

to reliqio:o. E, se o {lto !oi in11crito no regist.J:o pÜbl.ic;:o~ não hi n; 
'Celllaidade de inciso, 4J.s .que a hipót.:u1e, c:Qtao bem a.c11inal.a a justif'i 

caçio da EmeondOll n9 170, aind'll in.lgerida jielo -P:~;oiOII-Iior Joi.o BaPtist~ 
Vilela, • r<!lferenda,da pelo:; nobnu• SenadOJ;es Josi F:~;agelli a Al.f>:"edo 

C&!npos, ·ji. asti c:omprtlendida no ino::i.so VI do mesmo art. l..5lS. Sr& CIO;!! 

aeq!l.ênciD. 111eu voto i: ' 

PELA ~~OVAcKO DA EME!1DA NQ 179 E 

:l'!:tA.PlUUUDI:C-Il\L.IDADE PA EMEND1', NQ 169 

. As.cim n.io peuura o F>:"o!es11or Couto e Silva, 
defo11a dos te:~o:toa ap,rovadoll pela Câmara d0:11 Deputados: 

"EMENDA N9 169. Pela rejeiyiio, 

JUSTJ:FI:CAÇ1to: Ao c:ontd.rio do que diz a emend'll, 
deve c:ons:Utu..ir impedimento o ai.mpl.es ~to de 

regilltro de C'lllllllllento~rel.ig-ioso, porq\Uinto, Através 

dele, ae exerc:e o dirGito formativo de regi~tr.u:, e 
em razão di11so, cono •ucede no: siaí:.ema= reg-ist.J:ai$,. 
prod.u:em.-:e, por .D.ctec:ipaç<io, certo11 e:feit0.11 eonfir 
lllll.dQa, 11e, a.final, _o re.9iatro 1'oJ: e.fetuado. se ru;'~ 
tives.11e es:11e e.feito, o requerilllento do regist:~;,; .oie 

ria al:>solut.aments inóct~o, o que contraria o si.lõtoma.: 

•EMENDA NQ l7tl. Pela re:leJ.ção. 

JUS'l'Il'rCAC",.XO: Em prirudro lug-.. r, "' hipõtese 
não e11tlio c_omp:~;eendida no inc:iso VÍ, do art. 1. 516, 

eo1110 se afi:rn111. na emenda. Supô<fl-!:le, precisamente, 

que o c:a:lllnento religioao ainda n<.io tenha sidO :r:e 

gi•t>:"4dof Esteja "-Pflnas na :!!ase de p:roc:e11so_ d" ~ 
gi•t.>:"o. Por 1sso, determina o 4rt, 1,518, VI.IÍ, ct"i, 
ramente, que o impedimento ocorre desde que se ~ 

Ilha requa;r:-ido a iru~c;:riçiio." 

EMENDA NQ 171 . (ao a:rl;. J...S2lll 

Autor: Senador Nelson Ca:~;neiro 

"Ao Al::t. 1,520 

J:nclua-se =mo n<;> III, pa8sanélo a IV o aeual: 

•z:tr - o d.ivorc:dade, enquanto não hOuver 
81.<lo homol.ogadA a pt>rtilha dos bens do c•uraL" 

A emenda proposta harmoniza-se oom o art. 43 

da Lei do DivéÍrc:io. 

Sala das Co111issões, l8 de seterob.Lo Cle l.9EI4 • 

Nel.son carne i .:-o.-"' 

Entre os que n.iio devem C:lll51tt (al:'t. 1.520)$ Jt 

Emenda in~1ui o divorciado, enquanto nio houver. sido homoloqada 

partilha dos berw do c:a:sal 

HS, na Lei do llívSrci.o {n9 6515, ele 1977), d:;!. 

iii ~ispcdtivos o:ue se referem à parti1hs. O pr1roei:~;O trsta <la =!!. 
versiio em <liVÕrc:io ds sepa:~;aç.iio j1.1dicial, nos te~s do§_ 19_do ~!.. 
1751 - ~Mio .se decretari o divórcio se ainda niio houver _sentença ~ 

:finitiva da sepa:~;aç.iio judicial., ouae esta c.iio tive:~; decidido aob:;:e __ 

a partilha dos bensM. J_j._ o _art, 43, d.as Disposiç'?es Finai~~ o Trana!_ 
tór!Ú, atrsiln dispõe: --"Se, na !:lentença do desquite, n.iio ti-r s! 

do bomolo9'ada ou decid.l,da. ll. pa:~;tilha dos bens, ou <;tuando esta n.iio 

tenha :dcl<:> feita posterio:t'l1lente. a deciaio de c:onver:Jão diBJ?r;>rã -~ 
b:~;e ela". Visa a regula>:" as situações anterio>:"ell à J.ei, tanto que 
se refere i!. sentença .;!o desquite, expres:;.iio banida pelo >:"efe:~;ido C! 
tatuto. Mas, no:; d;ois C:4SOS, o gue se tentou evitar foi que o diVÓ,I. 

aio fosse d.ecretac!.o, antes dor deCiC!ida a pa:rtilha dos ben,;r do casaL 
o CÓdigo Civil vigente ,impede que o viüvo com fil.hca cont.l:caia 011.11~ _ 

mento pclQ ~:egime de comunh.iio univeraal se não tive:~; dado a inveot~ 

ria:!:' os bC!na do cas4l. [a>:"t. 183, XIl:I}, pe:~;dendo, na infray.iio, 

_1.1su:fruto dos ben-11 dÕS- fiihõs_-(art-., 225). 

o a:rt. 1. 520 do Projeto, em seu inciso l:, in_,;l_ui 

entre 011 que niio d~em casar _ _:'o viúvo o~_ a viúva que tiV<Jr filho do 
cõnjug<ll falecido, enquanto não :f:l,zer 1nventir1o_do casal. e der P"E 
'\:.ilha ao11 he>:"deiros", No proce•so de divórcio, n.iio h.i, em reg>:"a 
herdei:~;os. ma& ex-e-onj~ges. A ""'sma. raz.iio, que justifica -;; inciso :1< 

explica a acolhida aa B:nenda, pelo Professo:~; C_outo e Silva.. 

"EMENDA N9 171. Pela Rojeiçio· 

Justifi<;:a.çio: Não h.ii :~;aziio algwull pa:~;a i;! 
ol.uir ru:os disposiçõea do <ut. 1'520, q;ue tret.!. 
&r.= causas .. uspr!!nBivas, um, novo incillo, 39, 

qual 11e õeterndna que o divorci'l!;do, enquanto n.io 

for bomõl.ogada a pal:'tilha aos ben• do c:a11al, po<l,! 
:;ia ter 0- seu proe<l":BSO de c:aalll't\C.Ileo em suspenso • 
Mas e11ta susper~são depen.:ler_ia da o fato havel:' 11.!_ 
<!O alegado elll tl!lllpO. A espéc:ie é, eot:~;etanto, dor 

ilnpedimento e nii.o d.e ll~les c:ausa 11uspensiva do 

c;:aGament<:>.~ 

PELA APRCWA@ COM SUBEME:'l'_OA. _ 

- M O di>J:Ord.ado, e.nquap.to n.êio houver sido 1'2 
:moloqada a partilha do!l bens do casal.;" 

EMENDAS N'i's 172 e 17.3 __ ,., P-' (ao art. 152.0, P& 

, rigra:Eo ünico). . -

Autores' seriãdores ALVARO DIAS e- JOS~ FmiGELLI 

O par.!i<]J:afo '[inic:o ·ao artigo 1.520 do ProjC!to 
passa a ter a seguinte r.!daçii.o: 
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•parii<;rafo 'iinico. Facult~~;-se II.OB nul:>ent.es B_!?; 

lic..itar ao J~:~i:z: A dispensa d11.11 axiginciaiJ m:'E!'Iist:as 

no• n9s 1 e 3 d..,te artigo, provando A :ineld.stenoia 

de prejui:z:o pa:~:a o herdeiro· ou pa:~:a a );lessoa tut~ 

ladA ou cur11.te1ad11.1 no =se do n9 2, a gr:.vide:t, OU 

ex.istoflncia desta, aua impossibilidade comprovada, 
nascimento de al'ilum filho na flu<in.e.ia do pr~~;:z:..,, • 

JUS'I'IFrCAçJ!.O 

Mercõ d~~; evoluiio da Medicina, r.abe-se hoje, 
C!Cim CCJ:teza cienti.f!ca, de vários Cllsos eJI1 que a 
mu1her não poderiA concebe:~:; e, ·.ia to verificado, 
níio hllveria qualquer razão pllra suspender-se o m~ 

trimõnio, qua=e :~empre ensaj"do - como lliostra a 
:realidAde da viaa a união dos intereaaad.os, em r~ 

gime de concubinato, Até a fut\:1= e então "justa 
nÜpe.ialll~. 

Dent:ra a:~~l<ell ca:~~os c.itmtt-se a .intervenção ..:i 
rúrgica, quer pela retirada de órgiio!l. femininos qu-;, 

I 
i.mpeçll.lll a OVU1AÇio ou a pl:'Ópl:ill. geafaç.iio, m6lest! 
a. ou defeito= f!aicos congénito• q~:~e impeçam a f.!:_ 
~ção do õvulo ou d01 deAenVolvimento do feto, e 
mUitAA outras hipóte=es da conhecimento médico hS!, 
je corriquei:ro. 

Alén. do mais, a MedicinA atual pode firmar, ' 
por pr~u:essos t1Jicn.icoll dotill.dos de .. bsoluto rigor • 
cientifico, que UIUA determinad" mulher nio eat.lí 
g-:~:ivida. 

'rodo11 eiJtes f>ltos. abonam a =It'ic>l ora produ 
zida, !lutorizando que o projeto recorra AO atual 
eatligio de conhecin~ento da Ciência Mêaic" e de 
p:reasrupo11to11 acetitca pela Medicina Leqal. 

Dir-:=e-i que o hoje difundido uso tl:os antico~ 

cepcionais medicarnt;ntOIJ.OU f~rm~~;colôqioos, pela 
Aind!l. relativa insegurança doa aeus resultados, 1?2 
deria trazer ri•coA, IJe inc:luldo~ na expregsio da 
Lei. Pede-se vinia para ponaera:r que, nilil red:! 
çKo propos.ta, O risCO estaria inte.i:ramente II.CObOU
t~O pela fti.nexiatincia Qe gr~~;vide:Z: 8 e não obal:.!, 

ria a altiiU"II.Çiio propOIJt!i. 

s:Lla das ComiBsões, 14 de =etemb:ro de 
!1 varo Dias • ft 

EMENDA N9 173 

Autor - Senador Josi FrAqelli 

1984. 

Subatituir no parigz-afo ünic:o do art. 1.520, 
a expre•aíio •nubentes• por •intereSa...aosft. 

h peASOD.s que, entre si, níio podem ou "niio 

4.vt!m =·=· e imprõpr1o chamzar-se de nubentea. 
Mas CIOl!IO podem, níio obstante, pz-etender o caiJamen
to, sio interesaados. 

bta emenda, que a.pre11ept:o par aolicitaçiio do 

eminente Senador Al.fredo C8ln<>o1J, foi elaboradll P!:. 
lo X>rofes11or João Baptista Vilela, da Faculdade 
de Direito:> &I. universidll.dc Federal de MinllS GeRis, 

EMENDA N9 17 4 
Auto.r - Senador Jose FragelH 

SUbstituir, no parágrafo ünic:o do m:t. J..S20, 
a expressiio "a g'rAVide:z: ou o nascilllento a.. elgum • 

filho" por "grll.vide:z:,. ausência de gravidez ou ainda 
tl"''lciment:o ae elgum f:l.lhoft. 

JUSTIFrCAÇ1io 

A disposiçiio onde l!e inscreve o texto visA a 
evitar a generationis incartitudo, que sõ fica e:.: 
clu!da, antes de expirsc!o o lapso legal; se se p,; 
var que a mulhez- nio está grãvida. provllda a gr; 
vMe:z:, o filho tanto pode se:~: do ex-ma:~:iao como d; 
outrem, dec:id.indo-se lflgiJlmente pela aplicAÇão do" 
pedodos m.:.Ximo to m!t:timo de g-estação (cf.art.. 1~6'03, 
incisos I e IIl. Aas:l.nt, na ült:!.!n.a hipéitese, Cllsen 
.:lo-se a mulhe:r:- anteiJ de findo o pr'a:z:o, a incerte:r:; 
perailltirã. Mali niio po:r:- lnllis de .lO O d.iall, conta doa 
&l dbsoluçiio da soc:ied>lde con-jugnl anter-ior. o 
pra:z:o aentzco no qual na.scer o filho dete:nninari se 
o pai é o cônjuge anterior ou não~ Do ponto de v.i.:!l 

ta d.ll linguaquem qanha o texto co.m a eli!llina,.;;:0 d;; -
art1qo antea de ftg-rl!Vide:z:M e •n,.IJcimento". 

Eata emenda, que 11.prasonto_ por ::o1icitação do 
em.inent:e Senador Alfredo. Campoa, foi el.aborada P!: 
10 Profeaso.r Joio B.!lpt.ista Vilela, da FaculdadQ de 
Direito da trniveraidaae Fed<or;Al de Hina11 Gerais, 
conctituin<:lo a.sBillt. valia.a col&>oraçíio de,IIIIA E:gr§ 
'}'ia Casa ao 'projeto do Cê digo Civil. 

Sal.a.daiJ ComiaAÔOII, 19 de outwro de· 1984. 

Jcisi FrAi;fall.i. • 

O inciso II do 11.rt. 1.520. impede qut~ a viúVa, 

ou a. mulher cu:)o oa:!lamento se desfe:z: por IJE! nulo ou ter llido 
atá dez me11es depois ela viuvez, ou da dill'lloluçio <la 11ociedade 
<;rA1ft contrAia novo caallD'.ento. A Emenda de autoria 4o nobre 
Alvaro Dias pretende que fta impcssibilidade comprovada" C!e 

anulado, 

· ~onj~ 
Senlldor 

>rraVic1clz 

t.tuQbé!ri libcrt~ a mulher par;a, antes aaquolo prazo, reali:z:ar; lll!l novo ,;~ 

>!lllmento; j.i as Emendaa n9a 173 6 174, ambas ofere<:idas pelos nobr;es 
Senaõores José Fragelli e Alfredo C~s, acolhendo sugestõas do Pr:o_ 

fes,or Jo:io BaptilltA Vilela, ta!l!bén~ v11111.m a modifi=r o pari.gra:fo ún,!_ 
eo do ar;t. 1.520. os que n:io de.vem Cl:lllllr, o onquAnto n:io o p~em, n:io 
11eriii..D! nubentes, .rn~~.s .intereBGados, re:z:a a justificação da. Emen.:la n9 
173, Nubentes, do latUn ~· é Mpe,.soa que vai ca11ar, qoo é rOivo 
ou nOivaM (Canõido de FiqueredoJ. E ,.ia esses qoo Ge interessarão em 
valer-se da faculdade ao parágrafo único .;lo art. 1.520. No mesmo 11ent_! 
do opina o Prof. Afrlin.io de Carvalho (2!:?; • .::!!:)•. Acolho, nes•:u• par;tic~ 

lar, a ""'9e~t:io da ACademiA Brasi1eira de Le.traiJ Jurldi.oas, .!:! ~:
- "ApeBAr; a .. perm.i&sibilidade hoje observaõA, inclusive nos d.ic.ionª
rioa !IIOderno.s, .a· palavra ~nubeote• relACionl!l,-se apenas com a 111\llhcr. 

o verbo latino nubo, ~. nupBi, ~· ~e reservado :i mulher que se 
torna nÜbil, ou em .iõade. fis.ioJ.Qgica de central:' núpCiaa. l'ara o homem 
ha~ia, inclusive, verbo pr;óprio: ducere ~- DesconWm castigar o 
idioma eJa sua tradiçiio Se. estorvosft (câdigo Civil BrasilOi:;Q, Comi.!!_ 
111io Eapecial, piig. 22}, A de n9 174, substitui 11. expressão "a gravide:r: 
ou o nascilnanto do algum filhoft por "gravidez, ausõnoia dco gr>lviQe"' ou 
aind>l nasci.Q>ento de >ll9""1U filho•. O l'rojeto Orlando Gomes incluia pari 
grAfo único a.o a.rt. 94, !.!!. ~' - 'ftEsae pra:z:o pode ser encurt>l&;' 
comprovaoao a mulher que- não estli ,grãvida~. Acolhendo todas a>< Eml!~· 

daiJ, SU'iJiro q~:~e REI dê ao parãg"l:'afo"ünico do a:~:t. 1.520 a 11eguinta :t:ad.!_ 
oon11titulndo as•im va.liosa colaborll_t;io ·desaa Egré çio: 

qia C~~ollll. ao P:rojeto do CÕctigo Civil. 

s:ala a- COm!.isõea, 19 de..outul:>ro dll 

JO•' Fr,.qe1H .• • 

1.984. 
- Faculta-~:~e iii.O& contraentes .solicitar •• 

.jui.s .._ di11pensa ~ ..... exigõnc:iu pr<!lvistas no11 n9s 
% • :C:% da.ste artigo, prov .. ncio 11. .inexi=t<>ncia de 
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prejulzo para o herdeiro, ou par~~; 11; pessoa tutele 
da ou euratcolada; no c~~;ao do n9 .I!, a gravi<lez, 
ausêocia de gravidez o~;~ ainda na.~~cimento do algum 
filho, na fluênc:ia do prazo. • 

~ M>BO%Cli,O W EHENOI\S N9a 172. l_73.e. 17<4. NOS 'l'ERM9S DA -EM!mOA 

SUBS'l'I'l'U'l'XVA. 

PEIA APROV'ACÃO 

DIENDA N<;> 175 (ao llrt. 1.5241 

Auto.r: Senado.r Ne;lson. Carne.iro 

Sala daa Com.iaaõos, 18 de setembro de 1984. -

Nel11on C!IJ:neiro. 

Pa.:r:ee<!: desneeessllrio q~,:~e em lei substantiva 
11e dec:lare que "o p.rGlcesso de habilitação (de c1ur~ 
mentol serli arquivado, quando 011 rêque.rentes nii.o 
p.re.encherem os .recruill.itos neceseiirios <i celebrllção 
do c.uamento". o Projeto {).rl~do Gomes não .inelu.i 
esse cUapoll:itl.vo e" Mtep;~;ojeto Mig1.1el Reale ma_!!; 
~que se o,rq~,:~ive o procesao de hllbilitaçiio, "que:l 
do os requerentes niio preencherem os requisitos <i 
validade do ca_samanto•. Seria o óbvio. .Parece-me 
:ru:occ11airio deebw::ocratizar a lei. Ou o arquivo 
nS.o i, nos cartórios, o -destino d• todos os proce_! 
sos que niio pree~hem 011 necesai.rios requiaitos ao 
seu ~ ou det'erill'.<:!nto? 

Niio me convence.ra10. as .razõca do Prot'e1111or Couto e 
Silva em .f~~;vo:,r da .na.nutençiio dos .u:t.s. l.S24, ~: 

Jl.lst.i.fi.eação: Ain4a quamlo pu4es!la parecer 
6bvio que se os nube.nt.Cis nio preenchellsEom os reqU! 
11it.os para o ca:uuuenW o proceaso de habilitaçio 
4e~sse .ser arqu.ivacl.o, convém"que na11 diaposiçõea 
leg-ais ae contenha :ragra. que esclareça esse aSpG,!õ. 

"'·. 

EMENDA N9s 1'76, 177 e' 1-78 (ão ·a);:t,. 1.526} 

Aut;ore:lr Senadores AMARAL FU~, FERNANDO 

IIENRIQUE CARDOSO e NELSON CARNEIRO. 

"EMENDA N9 176 
A~;~tor - Sena~ Am...ral FUrl•m 

Di-se ao art. 1.5~5, caput, " seguinte redA 

çio: 

"Art. 1.525. Ellt.ando aru o.rdem a documentação 
1preeentada pelos pretendentes, óu seu11 proe-urad;?: 
roo.s 1 o Oficial de Registro Civil laVrará os Procl:!!: 
11111..11 4o Casamento, mctdi.ahte E:di.tal, que se ' ~~;t'i=r.S. 
dur..nte quin:z:e 4ias em lugar 011tensivo do odi:f! 
c:io, on4s se celebr~ os c:aaa~~~ento11 e, obri.qat.ori.!_ 

. ~aent.CI, se public:<:~.ri pela illlp:rensa local, s• b:o_!! 

ver, o, nãO- havendo, em jornal da sede ca 

=·· 

A presente ,._n4a vi11A A proteger as p.~~.rtes. 

l'e_la redaçio atual, do IU\tepz:?:leto do _novo ~ódigo 

Civil, deterninando a publicação. de Bditllis de Pro 
C:lalllaa praticamente apenas no Diârio (>f"icial, d; 
leitura reatri ta., além de ocor.rer senslvel <Tued11 
na divulgação dos Proclamas, t."e;~;e li lei, pois, <i 

esp!r.ito <!lominanta 8os leq.islado"'""'• é <l.ivulg~-111 
ao mliximo posa!vel ~=a conhecimento de todos. 

Sal:le-s<t, pe.rfeitamente, que a leit~ra do Di! 
tio Oficilll é eJ.rcunscrita a uma crunada da popula 
ção, enqu=to q~e o jornal editado no ~iclpio o;;: 
I1ll. sede d4 Comar=. é de le.itura abrangente, p.rinc1 
palnlente na !lrea onde o fato dcv11 ser oonhecido, 1 

tornando-o pÜbl1oo. 

Hi, ainda, na fo:t'll!a da reda<:":iio do anteproj~ 
to 11provad:o po;la câmara, determ~nando " publicação 
apenas no Diário of.ie-ial, sensi:vel aumento naa de.!_ 
pesas para as pllrtes, uma ve:t cue, um Editlll oubll:_ 
=do no Di<ôrio Ofici11l c\lsta, em média, de tr<is a 
~tro vezes o preço cobrado oelo jornal local.~ 
má.is, distantes os Munic!oios !!IR médill 600 a 700 
qu.ilõmetros da Capital' que é oru!e se editn o D.i! 
rio Oficial, as despe•uls de publicação serão acre.! 
c::idas de outraa, como re:rnessll de Vlllores, COlll che
qgea visados e taxa de eorresp:oneência, po.r reme•
llll via posto.l. 

Por de.rradeil"O, e evidente CJilC, no caso do11 
Proclllll!II.S de Cllllllltlento, ii indispensável urna p\lbl! 
e-ação de cobertw::a o mais amplo po'!s!vel, o que. ' 

6 15bvio, não s:e dar.ii. apenaa .;om ·a a.ill\p1es afixagãq. 
por quinze diaa, em lugar ostensivo do cartôrio.! • 

Assim, aa publicados na Ilnp.rensa Ofic-ial passarill.lll 
pelaa rliZÕes expostas, praticamente iqnol"ados, t.r~ 

zendO, v111 de conseqttênc.ia, ii socied11de, graves~ 
juizos. Se permanece.r, na formll J:edi9i<!!a e , llprov:'!_ 
da :0<!11.11. Cii.ma.ra dos Deputados, a fo:nna d11 "Dublic~ 

ç:ii.o doa Proclamas de Clls=ento, c:om a <U.vu1gação • 
auperfici"'l e pl"eclir.ia, os prej~;~!zo" sel"iio enormes 

i Ordem social, tornando vuln!:""ãvel a legalidade • 
-do casamento, porque d.ivUlg,.<:.ão ampla evita, 
.sombra da dilvidll, li bigamia, processo ora mu.it:o em 

VQ911; e que desestabiliza a fam!lia, in!ltitu.ição cm 

que 11e alicerça a sociadadê, a vida cOmum e corr.! 
t11 dos c.idad.iins dentro dala. 

S~a das CODI.iqsÕe.ll, 15 de agosto de 1964. 

Amaral Furlan." 

·~DA,N9 177 
Autor o. Senador Fe.rnando He11rique Ciiltiloso 

Dê-se a s~inte redllçiio ao art. l.S25o 

•A:r.t~' 1.525 ~tilndo em ordC!Il a do=entaçiio 
o of.ieial extrair.ii. o edital, publicando-o nas o:t:;; 
c::uns=:ições do .Registro Civil de a:nl:loa oa. nubent:cs, 
por trinta <Ua11. Rec=ar-se-i :faziõ-lo se 
ilnpedim(mto, ou !"• ~~:r;gtl.ida al<JllDia eoiaa suspcnsiVII.. 

' Pariigrafo úriico. A publicaç-ão s~li feita 
D.iirio OUciO!Il ou na .ill\prenaa local." 

Quinta-feira 31 13 
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A redação Atual do art.. l.....S25 ot.riqa a publi 
e.n.çio do edital. de habilitação l!Uitrimonial no oi! 
:rio Oficial onde houver e autoriza, 
q:r:afo a diapeJUJa .:!e publicnç.io. 

A exiqência referidll .S descabida nwn Pa!a 
CZI que ali dific:uldades de =muni.c:açio -~te 
no que •e refere as publicaçOea Ofic:iais - a.inda 
são eno>:mes. Na maioria do.s< c .... o.--o PO:opôt~.lf:,.. d:t. 

publicação serii melhor atinqido se esta for f'C':it.!z ~ 
~rensa local. 

A diopcma .. "'"' publicação, por· oi:itro lado~ fl:Ull 
~·o o;~bjetivo de proteriio •oc:14l. que o artiso pr!!; 
tenC!Ie atingir. 

Sala das Comi•sões, ~1 de setembro de 1984. -
Fernando Henrique ~rdoso. ~ 

"MOA NO :178 

Autor - Senador Neltlon Carneiro 

Cll.neel.e-ae, no art, l.52S~ a oraçiio interoal!_ 

•• 
"Reew~ar-,e-ii a f~u:ê-lo !le ocOrrer illlpedimen 

to, ou Se =9tlida alq~m~a causA suspensiva." -

JUSTJ;FICAç!o 

Por de•nCccsai.riA. Já o te:-c:to diz que o Of!_ 
cial só extrúra o edital se estiver em ordem 
~~~nt:.çii:i •. 

Sa.la das Comifn•õ .. s, 18 de setembro de 1984. -

Nel.son Carneiro._" 

As r11.zões axpost.as pelQS noPres 111enadores 1lmS 
:1:'&1 Fw:"lan e Fernando Kenrique Carc'loso, autorea, re!ipectivarnente, dlw 

:&llenda:ll- noa 1.76 e 177, sio inteiramente proco"ente.s. O Projeto ~ 
que Ofl edita~s sejlllfl publioadoa, por trinta dJ:M, no Diário Ofioial, 
se houver. A lei Visa· ã ponibilitar <:IUIII o cat~amento se oelg . 
t>re, antecedido da !'!aiO:;: divulgaç:io, a t'im de que qualquer do pavo

1 
pas•a levar 11.0 c:onheoimento do juiz 11. existlincill. de qualquer i<npedb 
.,.nto ou CAUSa I!USpensiva, que venha invAlid= o ato. A public:açiio 
ollrigatõria no DiÁrio Ot'id.~~ol, que circula nar: C.!lpitais, fru:tra:tia 
esse objotivo. Aeol.t:lo, assim, as dua• Emenda11. A t.eroeira, de n9 178, 

pretendo exeluio:c do texto propo•to a fraz::e final.,- por desn00<11s11.iria: 
- •~tt:C~.WaE""sc.-i. (o oficial do Registro Civil) a fazê-lo se ocorrer i!!! 
plldim<!nto, ou ae arçrdida .algwna CAUIIA cuapensi va". Se tiois obat.iculos 
anteceder= i publicaçio dos editais, natural que n:io Cejam exped! 
d<:o_.-. E se cheqarem ao conheciiMicto do juiz em C:OllSequência da publ.1 
~çaa, o Editai ji. foi extra!do " cumpril.l o fim allntojado. Assi!ll, -
acolller "" .trés Eml!ndaa, sl.lqiro a seguinte- sublnenda cubstit'7FiJ"A' -

Art. L525 - Est.:tcdo enCo:rdem a dOc\l.lllent;! 
çao, o ot'i<::iu--e;,cerair.i o edital, publicando-o 
n1111 circunll=ições do~ Registro Civil de a:rtbos oa 
nubentell, por trinta dias. A ;lublicaçiio ser.i fei 
ta nQ Diixio bficial, •e houver, e, em. s\.ia fAltA: 
em jorn~l da sede 4A Comardli.~ --

Aasilu não pen8a o douto Professor Couto e 

'Emenda n9 176. Pela r~jeiç'iio. 

Justificação: A redaç<io -cio art. 15::25 do Pr2 
jeto atende bem a situaç<io, níio havendo porq~;~e 

explicit;§:-lo rw. f'">rma pretendi~a nestl!. emenda. 

"Emenda n9 177. Pela rejeJ.ção. 
J~;~sUficação: Nos termo11 da justificação .; 

emenda no 176. 

Emenda n9 178. Pela rejeição. 
Ju:otific;sçio' Pretende-se u,.,.,,., emt:n<la ex 

eluir-se do texto O.o art. 1.525 a parte em que 
•e determina que o oficial de registro deveria ~ 
c:usar-ae a fazê-lo, se for arg!l.ido alqUIII imped! 
lnelnto ou CAU-Sa suspensiva. Pol:' óbvio, seria de.! 
necesslirio o esolarecimento n.o texto da. lei. Não 
me' pareee que s'eja assim. E o texto que se pr~ 

tende: exoluir vis-' a orientar o prÕpl:'io oficial, 

sabendo-se qu<~ • l!llltéria, por vezes, ,; delicAda. 

EMENDA NO 179 (ao art. 1.512) 
A~~;tor: Senador NE!>SON CARNEIRO 

c.anc:elem-se no art. 1.. 532 a• expressões "'em 

c...,o dlt fo,rça maiorn. 

JUS~IF:rCAç!o 

o texto deveri. conoeder ~~oo.s nubentcs, desde 
que lu:t.ja ooll.sedtilnento do juiz, a pos;.ibilidade de 
celebrar-se o casamento em outro edit'lcio, "publ!. 
co ou partioular•. Não h.i neces•idade de itlVOCII..=: 
=e o c:aso de força maior, que ac:abaria por alca~ 

ç:ar extens<i~ excellsivA ou atê fraudulenta a c:a1:: 
tela do J.egislador. O Ãrb_i.t::Q da conveniência S.!. 
ri sempre;: o juiz, mesmo sem essA invooaçS:o. 

sala da Colni11são, 18 de· setembro de 1984 

Nelson carnoiro." 

o projeto repete o are. 19J do códi<:Jo Civil, ac.9. 
lhido igualn.ente pelo Antcp:.zojeto Miguel Reale (art. 1.722). A pr:;! 
t.iça el.asteceu olil "casos de força maior"', imaSiinados pelo c_odif'iC!_ 
dor de 1916. por tio notório, a afirmativa dispen(a COOI?rov;sç<io. C<õ!!õ_ • 
tamentc, por isso. o Projeto Orlando GoJn(!s refere apenaS ao desejo 
dos nubentes o ao consentimento do juiz lart. lOJl. 

~ ~ .!!!_ ~. de$ta vez, idintica 
o! a opniS:o do Professor CQ>.:~to e Silv,;,_. 

EMENDA NO 180 (ao art •• l.534, ind.•o vnl. 

Jwtor: senador Nelson C!lf']:leil:'O 

AO art. 1.534, VI:t. 
Substituam-se as expres,ões ~para 'Certo.s ~ 

JIIU>ento" pelas "'no art. 1.699"~ 
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Desnece.cc:S.rias. 

Sllla das Comi=IIÕell, 15 c;J.e aetembru do 1954- -

Nelaon carneiro." 

S!ll.vo erro, a expretu.1iia "certos casamentos" se 
refe:ro, apena11, i.qllel.,a em que õ obrigat.ório o ~egime da aep .. r~~.Çio 
doi ban11 no ea.114111ent.o, Seltl a comunhio c;J.e llqlleato=• Se a11~:~im é, llelhor 

mo parece a remissão ao art. 1,669. 

'l'mQ:bé:n de acordo com a aprovação se manifest.. 

o Profes.11or Couto e 11il.va. 

eMENDA NO 181 (ao aX"t:.- 1.5}5) 
l\utor• Sen.o.d0r JOSS FRII.GELLI 

l\o art. 1.535 
~ranaferir para onde melhor couber, no c"p.f. 

tulo :ti do su.bt.Itulo I , que 1111 contem no 'l'Itulo 
II, o art. 1.535. 

JUSTIFICAçXcl 

A auto:~:io:llçíio para oa11ar é indiapen11ável. A 
eacl:'itw:A anteli.upeiAl, entretanto, pode exiatil:' ou 
nio. ;togo, 6 onc;J.e se t:~:at.a. deatll e nio daguela que 
a advertêru:ia do_ artigo tleve cak>el:' .Se preferência, 
a fim de que JUelhor se lhe a11segure o conhecimento 

pelos eapeeifieoll interessadoll. 

E11ta emenc;J.a, qU<i" aprao<!!nto por solicitação do 

emioeote seoador Alfredo campos, foi elabornd.i P.!!. 
l.o Profo:o:sor João Bapt111ta vilela, da Faculdade 
de Oi;~:Cei to da On:iverllidade de Mina a Gel:'llis, oonat.!_ 
tuindo asllim, valiosa o::olabol:"açio d.es~:a egrégia ~ 
sa ao Projeto do CSdigo Civil.. 

Jl;;ala c!aa ComiA:=Ões, 19 de outW:>l:'o de 1984. -

Joaã :rragolli. • 

A emend.;;a, de autoz:-ia dolil nob_re_a Senadores J2 
116 Fl:"agelli e Alfredo _campos, ao l!ll>ba=ov<!!r !!Uge:=t.iío do Professor Joio 
!!apt.i:;t.a Vilela. pleit:eill que ..., transfira para onde melhor coW:>ar, 

Oap!tl>lo II do subtitulo r, que se oontim. no 'l'I.tulo rr, o art. 1.535 

do ~ojeto. 

A raziio_eatli., a meu ver, 00111 a objeçlo do P;I;'O:fe.! 
•or couto e Silva~ que preferiu não invocar ~l:"essamente o at_ual c§: 
digo Civil (a.rt. 195, Vl:I). 

"Emenlla n9 181, Pelll Rejeição. 

Na jl>atifieõ>.Ç<io da emenda, afirma-se que •• 

deve:~:i"' t_ran11:ferir para ~utro l1>ga.r o ~ .•• 00!!. 

tim no art. 1535. o =tiqo encontra-se no capitulo 
VJ:, da Celebração elo Ca11mnento. Aa disposiçõea 
respeito da Celebrllçio do ca8runento 11io &. nat=~ 

za vaz:iada e parece-me l6g1co que nelas ae posaa 
J.nel~>ir uma tendo por objeto a autol:'iZ11ção p11ra c~ 
sar, tlispondo, e8peci.alment:e, sobre o moc!o o;OlnO ela 

ae roaliz11rli., ou soj11, qual o .inStrumento que dev.!l 
rli. oonter essa meSllt.!l a~>tortiaç.iío. Se .ala viease .11 
constar entre 11s disposições do pllcto antenupeilll, 
talvez passasae despe;roehida a necessidade de f~ 

zl-l,. lavrar ero. instr1llDentp pÜblico, E tracÚ.cional 
a loo;alização desta regr11 no CApitulo 
i. Celebração c!o c=amcnto," 

ZMENOA N<i-182 CaQ art.' 15471 

Al>tor< Senador Fernando Henrique Cardoso 

Di-se ao ~tiqo 1.547 a se91>into re&.ção: 

"Art:.. 1,547. A de01;'etaçiio de nu1ic!.,.de c!e e:! 
s-nto podo 111111r pro~ida, 11\ediante açio d:irata, • 
por qualquer interessado, ou pelo Ministério Públ.!. 

JUS:I'Di"ICA~ 

J\s normas p~tetivas do:= inteX'e3aados doa 

-ab11olutamente incapazes são de ordem pübl:ioa e, 
cons~-entemente, a sua violaçiio gera a nulidade 
ab~.;i"U:ú do 'ãi:o result:.llnte. -

Niio, t:.em sentido, então, lilttit:.ar-oe legitimid_!. 
de ativa do Minist:.ério Público apenas a proposit;:!;! 
ra da açiio c!ecl~~rat6l:':i!l de nuli.dac!e da casamento 
-por violação do :iJilpediJnento, o;omo cl:!.spõo o art. 
1.5417, ~(Klrtando~se ao art, 1.546, II, 

Realmenta, pode oco=er que os pa=ntes pr.§_ 
xlnos do enfermo JUent!ll que CIClntral.u J<~atrim6n:io 

niio po:ssan. ou não ~ cPo~' vezes at:.é masmo mo 
tJ.vados por razõea escu8a.a), _prOmover a açio de n~ 
Udade {art. 1.546, :r): dai a conveniência, s~iio 

a necesllitladQ, de de:ferir-se ao ~tinis::têrio Pi.ibl.!_ 
eo, bombém nesse =so, "- l"'gitimidade ativtt_ P""-"" .. 
ação. 

MaiS <;n>e ~ o incapaz por ina..nidllde :me_!! 
1;;~ deve merecer a proteç!o o tutela do Esb<:o, 
que .ae perfa:r: atr,.vã: d11. atuaçio ~ Ministério F§. 
tiÜ.co_elll .aeu favor. 

Bala das Comilla5"es, 17 de setembro do 1954. -
Fernando Hanrique Cllrdoso. w 

~ 
o C:Ódiqo Civil <U~aeg~>ra ·ao Minist.õdo p\Jbu~-., lÊ:giti 

'lllidada ativa par!>_ propor ação ile nulidade de o==ento qu.anc!o co; 
tra!do com. in:f;;açio de qualquer d= nÜlll<!!ros r·e vrri do art. · 1.83 • 
•11a1vo se :Iii houver :falecido algum dos oónjuqes~ (az:t., 205). ~. 

- se l:.rat~~.ndo da incapaz da' consent:ir (art. 183, IXJ • !l "Ção seria 
-de anulllçio de CaPJ!IQnto,. '" pllra prq>õ-U o art. 210 nij.o defere 11.0 

Ministédo PÜblioc tal 1egitimiaade. o Ant:.eprojeto Miguel. Realo sõ 
-nte autoriza a 1.nieiativa do Ministério Plibli.co quando hii !.n:tri;;
<Jlncia de impedimento (art. 1. 739), e lllnlim diapÕe igual.lnenta o ~ 
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ti:g'o 1.547 do P:r;ojeto. A EmenChr. do nobre Senador Fe:.:-nando Henrique 
(;ard.oeo pretende que o M.inistãrio Pilblico tenha legi.tilnidade 11.ti.va 

para promover a dec:retAÇão da nulidade quando o c:"samento LOJ: c:on 
'tra!do~ pelo enfermo mentlll =em o nec:easixio .SisCCirnimento p.lll:"a a 

vida c:ivil". As :.:-.u.õas invoc:adas pelo ilustre parllllllentar paul.ista 

são =levantas. 'l'udo nii.o obat..ante, pa=ec:e-me proeedente a observa 
ção do P:.:-ofe~I"IIOJ:' ·cQuto e SilvlL, que aniln justifica a rejeição dll. 

E:àeru:la• 

"Ailld'!l quZLndo o CAKllltiénto do enfe=ro ment"l llem 
o naeescirio di=eernimento p"'ra os a!:.o= da vida civil 
seja nulo, ea11a nulldll.de não pode, po:.;- exemplo, ae:.:

argu!da pelo MP, porquanto intereliSlL, apenas, a 

el:.;-culo :r:estrito de pe.slloas.• 

lellt ra16ieiç.. 

EMENpA N9 18] (li.O llrt. 1548) 

Au.tor1 Sen.,dor Jo11á FrZL<r?lli 

"! '!!;tributo ~tal dlt ~ p1ene1 ,.gtMicle 

O.J:' Vinculoe: i::revers!veis da pru:-entesco entre ;; 

adotlldo o a fam!lia do adotante. o ins.Ututa re 

11ultarã cocside>:avolmente enfraqi:lecido, "'e a ~ 
frin9'ência; do impedimento tiver o afeito de de.!!. 
fatar "- 1t.:loçio. A n;~li.:ladoo do ca:uuaento ê B<U1Ç4o 
bastZLnta. Nem se eomp>:eenda cOII'.o );fó11smn -.,:~; d:!!: 

as - n'lllida<!e do casamento e extinç:io do vinc:!!: 

lo ...clopeional - <m. boa .lôgica oonviver =e o Vi_!! 
=lo se dis11olve, o casamento eeveria sul;lsi.:it.ir 

po>: ee.saZLçio do impedimCmto; e vie.e-ve:.:~"-• 

o ClliUI.I'!Iento niio vingl!l;, é porque sob:.:-eviva cau11"' 
impeditiva: a ,adoção plena. 

bt.a emenda, que apresento,por so1ici~ 

çiio Cio t!l'llinente Senador Alfredo C<>mpoll-, foi ela
bora41t pe"lo PrQfenor _Joio llap~ista Vilela, da 

FaCI.lldade do Direito da Onive:.:-sidade Fede>:al de 

Minll.s GeJ:ai..s, c0n111tituindo llssiln, V.!tli.oea colab2. 
:raçiio de=sa ogrâgia Casa ao Projeto do cQd.igo C! 
v:l.l. 

Sala d"'s COllliscCiea, 19 de outub:r;o 
1984 - .:roai FragelU." 

O c:õeigo Civi1 cl:eclera nulo o ce.samento da asce_!! 
dent:.o com descendente, q'll:Slquer que seja, me'smo civil (art. 183, I, e 

207). O PJ:ojeto O>:lando Gomac inelu.ia •CIXll>:eu:arnente o Cllllamento Qo 
adotante com o ...ciotado ent:.:-e os nulos de pleno di:.:-eito (a:.:t:;. 96, IV e 

115, III)., O Anteprojef:.o Miguel Ra ... le >:epot.!l o cl3digo C-.1.vil (ar.t•. 

1708, I e 1736, :tiJ:). Vai alli111 o Projeto d"' cim.ara dos Deputll.doll, em 
•e tratando de adoção plena. Alám da nlllid.,de dct easan-.ento, l'!lantém o 

illpedimento, abJ:indo ensejl:! i Emen~a do• nobJ:es Sena_dores José Fq 

g>elli e Al!::odo C4mpos, ão ehdo•saz, sugestiio do PrOfessor Joio Baptis

ta V:l,lela, argument"'ru1o qua •se o vinculo se dis•olve, o CaJIIaménto d~. 

veria aubsi.lltir por cessaç!o do impodil'llllntol a vice-ver=a, se o Oi!Sai'!IO!!, 

to nio vin9'"'• i porqllfl aobreviva cauu, ilnpeditlva: a ...cioçio plenll.". M!!, 

lhor =e:.:-& ~t~~~nte:.:- o dispo.sto no Código Civil. Assim, meu voto i pela :&_ 

PRC!\1AClo DA EMIDII!A. 

O en-.inente Professor couto e SilVl!l; suÇ~ere que a 
:&men.:la n9 183 dava se>: C>X.IImin.,da "quando d" ...nãli"e dos arts. 4 e 5 do 
Projeto, na·p.ar1;e qual. E conf"orme a orient.,ç:io "'li tomada repercutiri 

ou não no11 demai.ll seto:~:ca do Di>:aito Civil". 

Acredito, po:.;-ém, que =imples equivoco n"' enume:~:"'

çio e= Emendl'-11, le'110u o consag:.:-ado mest:.:-e s manifestar-se contra 
Emenda n9 183, COliiO se .fora "' de n9 184, nesses termos: 

'"Emenda n9 l.8l. Prejudicada. 

Justifica;ção• Est"' emenda dever.i se>: exa

min.,da quando da an.il.ise d"'s event'llais emendas dos 

art..~. 4 e 5 do Projeto, na "Parte Ge:r;-ll.l., E confor

me a o:.:-ientaçio ali tomad"' repe:.:-euur.i ou nào ~s 
demai:o: seto:.:-es Qo Oi>:eito Civil." 

EMENOA N9 184 (ao art;. 1.554) 

Auto:.;-: SQnll.do:.:- José FraqalH 

•suprimir, no !i 19 do art. 1.554, a 
pressão "qull.ndo estll. o<;orJ:or durante ;:r. incapacid.!!, 
de'". 

S?llid iuris, se 11. mo>:te oeo.:.;-re apôs alcança 

da a mllio>:idade, mas ...nta= d.c decllldo o titlllar &; 
direito da propor "- .-.nuh.çiio? Pel.!t redaçio do P:.:-,2 
jeto, <i .se induzido a c:.:-er" que não baveri.-. lugar 

pru:- .. ti excro:icio do direito peloll herdeiJ:ol!' .neces 
sirios, pOill não 11e indica, P"-l:""' a eventualidade~ 
tez:mo ~· A sup:.:-os11ão o:.:-"' sugerida cor:.;-iqe a 
lacunll.. PO!ll:'"' 011 herdeiros pO"Ilco import"' se ,. mor

te se deu durante a menoridade ou depois de ela 
ee:•.,da, :~~alvo se jll, houver de:oad(;nci"' do direi

to, hipõte.se po:.:- si ruesmi' excluida. 

Bata emenda, qu;. ap:~:e=ento per soUc::ita -
ç:iio do eminente Sen.,dor Al.fredo CI1DIPO::I 1 foi ela
borada pelo P:~:ofcsao:.;- João a ... ptista Vilela, da 

FllCI.lldade de Di:.:-eif:.o da Oniverllid.,dc Federal de 

Minas Gerai.s, oonstituindo as.sim valio:a eolabo

raçlo·des::t Egrliqi."' cas"' ao Projeto do CÕdiqo C!. 

vil. 

Sal..!t d..!l11 COmiasõe.,, 19 de outubz;o de 1984, 

- José P>:aqelli." 

O artigo 1549 do P:~:ojeto d"' c-<Utla:~:a dos Deputa;do:,. 

e111 seu n9 II, inclui enb:"e O.ll pll!llll!veill da .,nulaçi.o o c"'samento '"do me 
cor em id.,de níibil, quando não auto.rizado por "eu representar.te legal:. 

O art. 1554 .fixa o pr.,zo de seie meses para: a :t:eSpeCI:iva ação, "por inie.ia
tiv"- do incapaz, qu.ando o eeixar de se:.:-, de seus rep:.:-e11ent.!tntes legaia 

ou de seus herdei>:os necessii:.:-ios". E, em SQU § l9,rli~~opôe que "o prazo 

t~erii contado do di"' em que cess"'r .!1 incapacidade, no primei>:O c-ioso; 

partir do c"'carnento, no seg11nd01 e, no texceiro, da morte do incapaz , 
.;ua.ndo cst.!t oco:rrer durante a incap..-c1élade". Sugerem os il'llst.r .. s =ist 
catãrioa d" Emend.!t, os nob:~:aa Senadoras José !'ragalli e AI.fredo Campo.., 

ao endossar sugestão do Professor João BaptiSt.!t V1lel.,, a =upressão 

dali pal.,vras finais "quando esta ocorrer duranto; a incapaoid.,de'". l!: 

m;q'llmentam que Hpara os herdeiro• poo.:co ilnpo:.:-ta se " 111orte 110 deu d:!!: 

ranto a mencrid...cie ou depois dela cessad .. , salvo se já houver dec.,dên
cia do d:l,:.;-eito, hipõtese por si mesm"' cxcluida". O Projeto retoma; 

orientaçio do C6digo Civ.U, fix.sndo p:.:-.,zO" dlve:.:-se;s para a "'ção de "'n!:! 
lação do casamento. o quo mexece apl"''-'"os, embora, nc!lt:!l f"-""' pr.:.limi.
t:lru:" do ca.tudo~o;aiba .110 relAtor opinar s=te sob:.:-e -"'" El00nda11 de Plen.ii:.:-io •. 
Se o incapaz rnor:.:-e sa:n atingi>: "' cap<~cidade, o Projeto impede que 

gs he~eiroc, no p>:azo da seis li\Cses, pi:"OmoVan-. a .,ção anullltÔrLa. Para 

os ~u~:r:es da Ell\end.-., a raorte pouco impert.,ria aos herdeiro•, oc:orre=-
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·ae el;:.; clurllntll a menoricl;:.;da ou depoia <ie 1ua c:e"""-Çiio, desde que não 
houve5'8e decadicci11 do direito. E illsusceptivel. de llnUliiÇÍÍO o C~~same:! 

W do menor quando h;a:lã =sultil.d~ gravide~. o Projeto pre_!eri_u igual. ::
~Rente i.mpediz- que os herdeiros tent.asseA anular o C:IISllJIIento do menor , 
quando dcl.e níio resultou prol.e, creio que 11 solução ao inspira na n~ 

ceaaidade de !oz-t;alecez- o caarunent.o. Por ·que anul.:~r lllll. c:~aarnento que 
a. morte jl di>l=ol.vau? 

PELA RE.ttiCJii.O DJI. ;::MEtiDA. 

EMENDA N9 185 [11,0 art. l5_54) 
Autor: Sen11.dor Josii Fragfl1l..i 

6A=eacentar AO art. 1554 par.!igrafo do 

guinta teor, entre 01 atuais 19 a 29-• 

6 Propo.sta a açlio de anulação, tzansmite-se 
aos herdeiros naces:iirio:ll o diz-ei to. de nela pros
se9'1lir, independentemente do pz-azo estabelecido 1>:> 

eaput, 6 

Juat.ific:;:.;clio:. 

se o .interesslldO ou seus representantes l,!õ 
gai11 fizer= uso tempe~tivo do d.1z-eito, O prosse
guimento na açiio é conseqüência natural,subrr.etida 
aos prazos garaia do proc=-asso, não cabendo, por 
coru10oguinte, 011 J.imitea do c_a,p_ut, imaqina<'los J?ar;:.; 
a h.ipóte!lle em que a !aeuldade pode ou não ser: 
exercida, ,. niio p10ra ai;[uel.a em que já o tenha .s!_ 
do. Pa.l:-ece conveniente deix.i-:J.o expreS$0, 

Esta emand.ll, que apreaento po-,;-·-aoli~:l:"Eãção 
do eminente Senador AlfredQ C&lllpos, :foi elaborar;l.a 
pelo Pz-ofo.s:;or J~:iío J!aptista vÜela, da Faculdade 
de Direi to _da Oni v'7n1dade F<:deral r;l.e !11nas G!:, 

;r;ais, con=tit'llin<'!o assim valiosa col.abora'i'lió de!. 
sa egriógia Casa ao Projeto do CÔ_digo Civil. 

Sala das Comiuõoa, 19 de outllbro de. l984. 
-Josi rrag-ell..L 6 

A.1nda de autoria doll nobr,.,. s .. nador .. _. ,l'011~ Fr~ 

g-ell.i e Alfredo Campo•, subscrevendo sugestão ~ Prote,jsor João aaptis 
ta VileLa, ã a Emenda n9 185, que determina quti "propost;:~; a aç:ão ~ 
a.cuJ.aç:iio, transmite-se aos 'herdei=s nece11aiirioa o di>:"eito de nel;:~; 

prosaeguir, indeyendentemente do pra~o estabelecido no caput". AO 00.!!, 

tririct do qi.\CI perse9ue a ~nd.a anterior, não h i negar llOII herdeiro~f 

nece:ll,jlrioll do incapaz que iniciou .:~ç-iio de o~~nulaç:ão, Q""dil:.'ait.Q de. 1!, 
vl.-la a termo, ta~ como ocono com as açõe.c de itlveJJt.iga..,ãO de pãtern1, 
dade, quando mol:':re o investigado. M,_, aó nesse ciUIO. D4l o p-llrecer. 

o Pro!ea.sor Cou.to .e Silva juJ.ga &.anec:ossãria 11. 
191enda, •porquanto 11e a açio :foi proposta IICI permito a IIUbatituição 
proC<Issual• • • 

Justific-aç-ão: A emenaa propõe seja a=es 
c:entado entre o § 19 e 29 do art. 1.554 11m pai:'§: 
g-rafo no qual ae de.f"ina quoo p>:óPost-11 .._ ação <ie 

&útlaç'io trannlite aos he:rdei,:ro11 necosa.il:'ios o 
direito ~. nttla pr'?&llequi.:r, Mas i Clnneceasóiri.o 

o artig-o, ·porquanto "'" a ação ioí p>:opoSt-~:~ 
permite a .subootituiç-:!io process'llal, não havendo 

~ :raz.io. para explic.!ta:r-.se o f;ato.• 

A expl.icitliÇ:ii:O não traz qualquer prejubo 
evita po~n~!vais divel:'gêncilla. 

PELA APROV;c;o 

EMENDA N9 186 {ao llrt. l.SS~} 

Autor: Senador Nel.son carneiro. 

•Ao Ar.t. J.,SSSI, 

Os pr-~:~zos p~a a anul.aç-io de e.aa..,.ento, 

na= hipóteses do art. ~.ss~. develJI ser os ®ns 
tantea da ro~ação inicial do Código Ci.vil, e nã~ 
os fil-:adoa por lei posterior, que impõa data 
d-11 celebraçã~ como inicio do prazo de de"c-adê.!!. 
eia pal:'a a propositura dll "-Ção." 

"Ao art. 1.577. 

Juatifi.caç-:ão 

A :relação ii iilcompleta e de.snecessi.ri.a. As J.e<;J'i&l.a 
çÕc!uõl model:'n= preterem .._ rcdaç-ão que aonst.a do e 4EUt do ar-;: 
l.S_75 e consta elo =t. 59 da Lei do Divó:rcio. 

Sa~a de 
C:~~Xneiro." 

Comissão, l$ do setembl:'o de :1984 - N.elson 

I - 08 pruos do Projeto 11io_, d!t.ll. ve.p.ia, arbi.b:ârios •. ·.M~ 
lhor ~::e-ri vol. tar-a e a.o11 p:r11.zos fiXII<l.oa originariamente pelo CÔdigo C i 
vi:J., • depoi,;; lrunentavclmento uni.ficados em dois anos, pa.r4 atende:r ~ 
IJ.it.uaç-Õell Oca8iona.J.s. O n9 rv dQ. art. 219 do CÓdigo Civ.il fo1: em ·b= . 
hora excluido do Projeto, O parecer_ n:io .o-·rell&\l.Scita, 

. Pel.a apl:'OV,!tção d11. ~n<'\4. • 

zr - ARsiJrt não 'pensa, entretanto, o Pl:'ofessor Coil.to a Siiva: 

"Emenda n9 186_. PeLa ""~<>ição da J.a. parte .,0 .,~. 
l..559. 

J'll~::tific-~~Ç:iío: Os pra.zo11 constantes--no art. :1:..559 
obedecem 11 lllll. eritéri.o de l:'e:I.evãncia. do v:k.io do que decor-

;r;• a ;:u:u>ô!.abilidada. Nel.e co.ntemplam-se hipóteses oonstantes 
no Códiqo Ci.vi2.. NÃo ao vê porque a dispo11ição não c!CV .. .ser 
lllllntida; e nem a e:nenda dã razõc,;; .fundada• para a'lla 1110cUfi
c:aç-io. A data da celebr4ção, como t.e:rrno inicial. para o pra 
zo da aç-io, <i cr:Ltôrio neeeo;.sil:io para ovitar que oo;,;;a ;;;, 
Uria, .ficasse na dcpendiinci;a de Otlt;~;os fatores da dificÜ 
f;ClmpZ"ovação, ft 

EMENDA N9 18~-A (ao A:rt • .1.:~77) 
Autol:': Senad~:r Nalson C«rneir.o, 

•Ao A:rt. l.S7.7. 
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tifi.caçio. 

J\:latificação 

A :relaçÃo õ incOlllple\:.a c deane.<::euiria. Ao: legUl!!; 

çõa-a moderna&: preferem a re&vio que oom::ta dQ ~ do art. 

1..~75 • eonst.a do a.rt. 59 da t.ei do Divórcio. 

SaJ.a da Comiasão, 18 de aet:embro ~e 1984 - Nelson 
carneiro. n 

I: - A Emenda é de,- sel:' 11.oolhida, por s.u.a própria j~ 

:n: - Aa•i.Jn :rnewno opin.o. o ilustrado Profa11sor Couto 
e S.ilva, informando incl\I.Bive q1.1e aaae .ll.rtigo não foi aprovaao pela 
C&la.ra elo& wputado..,~- -

. . 
Pala a<::eitaçio ~ .. 2. p~~.rte da emenda ao art.l~Sn. 

Juatifieação; Houve =- er:~:o de reda..,íio, porqUMto 
adQ(;..;!.do o lliatema dos arta. 1-575 a &eg,;. não haveria razio 
para ao art. 1~77. ~a,;a Ut.ig<:: it.Uia nio foi ap:OV4do ( ver 

P!llreoe:~: do :Ralat.or-Geral na. c&aara dos. Deputado .. , Deputado 
Ernani si. tiro) • n 

EMENDA N9 187 (l~ ~)':tt1.1lo IX, 'I"~t1.1lo r, S1.1bt!tu-

nMudar, no 'I'It1.1lo r, Subtl.tulo I, a de-

&igna'S'io do Capitulo IX para nooa' Efeitoa do Clls.§_ 

mm\ tO". 

Efic:Ãcia diz respeito ii. l:lptid<io generativa 

do ato juridico. g te;;..,.o que convél11 em seda da 
declaração de vontade e de sua subsistência. Para 

o de que trata o Capitulo a dasigll~Çiio consagrada 
na tradiçiio norrntt.tivl!l e dol.ltrin.ãda ;:; a-feitoa dO_ 

eaaamento. Como o Projeto a<:l.otou no LiVI:"O IV e.!_ 
tz,~ç:iio fundamental dos eontéudoa cm direito pe!, 
110al. e dJ.l:eJ.to patri!)lonial, e é do primeiro que 

ae o::uid!l I!I:']Ora, deve dizer-Re ~co~:~ afoito~:~ Pes

lloais do caaamentoH. 

Eata emenda, que apre11ento pol:" aolicitliÇÃO 

do (!l!lioente senador Alfredo Campoa, foi elaborada 
pelo Profe•s= Jo:iio Bapti~:~ta Vilela, da Pa<::uldade 
de Dil:"eito da universid.,<:l.e Federal de Minas ~ 

;~;ai.11, eonatituindo a11sim valiosa colabortt.ç:iio de.!!_ 
aa egrêqia Casa ao P~:"ojeto do cédigo Civil. 

SaJ.a das CcmbsÕeg, H de Ol.ltUJ:iro de 1984. 

.J'Osé :rragelli. n 

•PeJa efei.t.os juridicoa do eaHlllllo:mton. Assim deno

m1I14 o l!êdiqo Civil 'o 'l'It;ulo r:r do Livxco I: do Direito dÕ :ra.mília. Ji 
o Ante-p=jat.o Mi.;ruel Reale e o Projeto da c~a dos Deputado= prefe -
rf!lll nca efic!c:La do Caaamento•, tit1.1l0 contra o qual s,;; insÚrqem os n,2 

bre= Sanadores Jo.11g Fragelli e Al.frado Cllltlposç acolhendo criticA do 

Profe•:sor João :sapti11ta Vilela, favorive.ia a ~oos efeito• do c.naa~~~enton, 

ietmbora ntt. JWitificaçiio refir=, eolllo lllais .&;propriado, ~!los et'eito.11 pes

IJOlli• do eaaamento•. Ainda uma vez, acredito que melhor •er4 manter 
titulo do ~i9C Civil, ot'erecido como' Ema1:1da Sublltitutiva; 

_couto-e Silv"; 

Onde se diz -
no., eficácia do casamento•, 

Diqa-se 

•nos efe.it.os= juridioos d5J __ ena~_nto~-. 

APROW.OA. NOS TE~IOS DA :p@ND.A S\IBSTIT!,I:l'l:VA 

VaJ.e, todavi-a., registrar a opinião do Profe11sor 

nl!:mcnd.a n9 187. Pel" l;"f!jeiçiio. 

Jl.latifieaçiio: FleJ:JeL!o-ae a emenda contra o 
tor11>0s oficÃ<::ia daf.in.indo como sendo "a aptidão 
qenerativa do ato jurid1co. Todav1a, eese niio 
dE:Ive ser o entendimento. A efic!i.cia diz respeito 
aos fatos jw:'Idicos e n.io apenas aos atoa:·E por 

outro ~ado, n'D.o se sabe o que se quie dizer COlll 

a eXpress:iio naptid:io qenerativan. Desde Ot.t.o 

!tarlcwa faz-se distinçiio entre existência e efi

eicia dos fato" juridicoll.. _AO Conjunto-doa efei
to" <:o .. fll!:.OOI j=!<iicos denom.i.oa-ce de efieScia, 
estando c~rta a denominação, e cor~sponde 
teri:IO fra.noíõa net:fic.,c:L.té", o~"Wiftaamkoi.t" do 
Direito Alruniio." 

EMENDA N9 188 {reordena o art •• ;L572} 

Al.lto;<:" - Senador José FraqeJ.li 

"ActQpor o a.rt. 1.572 ao art. 1.567. 

O art. 1.572 contém, .i evidencia, 

qra bii .. iea do capitu~o. A, ç:ue lhe d.i o tOlll a 
fi~o"of1a. Dave preceder a ql.llll<;:lter outro. 

Ellta emend.,, que ap:.:cesento po:r;- aol1éita -

ção do eminente Senador Àlfredo Camp<:»s, foi ela
borada pelo Profassor Joiio Baptista Vilela, da 

ra=l<lada de Direito da 'ln.iV<!l'Hidade F•d•r~:~l de 

Minas Ge.rai.s, oon"tit11!do assim valio:.sa colabora 
ÇÃo élll!asa eg'rêgia Caatt. ao Projeto ao C<"i<ligo c!, 
vi_l. 

SaJ. ... dll.ll C=isaõe .. , 19 de outUbrO de 1984. 
- Jo•â Fragelli". 

C.Z.pit\l.lo :tX 
Da Eficiioia do Casa.mento 

Art. 1.567. Critt.ndo a familia legitim-a , 

o eas!lmomto leg!Umo os filh':'s conuns, antes ~ 
le nascidos ou coneebidos. 

Art. 1.S72. Pelo ctt.eamento, hOI!tern e m_u 

lher &IISUlll<!m .ril\l.tUafllente a eondiç'iio de ~sortes~ 
COIIIpanheiros e responsáveis pelos encargos 
fam!lia. -

Par.ii.gl:'afo único. A ll'llllher, querendo, 

11\ll!le o nome patronirníeo do :n..rido. 

.. 

:tguallllente dos cobre.s Senadores Jo.sê J;":raqell;L e 

Alfredo Campos i a emenda em e=e, elabo;:ada pelo P:rofe•so:r: Joio 
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Dllptista Vil.<dA. Sugl3re que o llrt. 1.572 11eja colo<:ado antes do 1567 , 

renu:r.arAOdo-11111 os arl;.igo11. O pá:i:'lqr.Sfõ únieo do atua1 art. 1.572 tr.erá. 

ex.lllll.inado guando da "praciaçi:o .d.'ls EmendaJS 189, 190 '" 191. Com 
UIIJ.tlal.va,nuru V9t0 (!i PELA J\PROVAc!9 @ EMENDA. 

EMENDAS NOS. 189, 190 a 1.91 { t~~)~ do AZ't. 

Au.tore•• Sen.,dores Carlos Chi=elli, N<itlson c"r
neiro, J'Osi l"r&gelli. 

~Art. 1.572 ·············----···•·+•••-
· Parigr&fo Gnico.- -"A ·mulher, querendo 

iiiiSIII.lllle o no!ll<lt p&t:.;onimi'co do ma:.;ido.'" 

"Emenda no 189 
Autor - Senador Carlos Chi&relli 
o&-se ao padi.grafo Ú."\ieo do a:.;t. 1 • .572 a 

seguinte re&çiio: 

'"Parágrafo O nico. AO CIUIA:J; 1 1'1"'1l0111 00$ 

oônjugec conservam seu11 n0111eJ1 patx:<:>nfrnicos. Os 
filholl <io casal r<~cel:>er:lio, por, ooasião eo regiro· 
tro, os patron!micos a11soeilldos doa po!ils". 

.:rustificac<io 

. . 
O principio inl5pirador <io_ novo Direi. to de 

Fam!lb., vale él..1zer, a igualelado <!b.tre os o;:3nju

ge:ll, e111ti Lot~=ito já no põrtico do Livro IV 

{art. 1.509}. A aeloção do plltt:"on.tmio;:o do marido 

pela mllJ.her easaaa é resqu.teio P,..tr.1arcal que 

nio .110 coadunll com ": nova ordem de id<:iias. De 
fato, nio senao parento:11, nada fa'lr pre'II:IIU!;)Or <;JUa 

0.11 ci5njuges tanham o mesmo nome, " não .eer 
valha tradição <::JUCI no .. lldvél!l do Direi to RO:r.ano , 

ond.<!l a mulher ca:lllld" er11 situada locu filiAe "'.!: 
jeita 4 IIUtlj:!ridade IM~rital, desvinculada da sua 
fam!liA de or.i'jlem e sem penonaHdade indi vidl.lal. 

0.11 efeitos negativos da eonUnuidaee .:lO!, 

.11a praxe 11e ~A:::em aent.ir muito ag'ud=ente 
h.ipõtooses de dia.11oluqão da.' s~eJ.edaae conjugal. 

Neat.as casos, 11ão as mulhares l!'ul:>rnet.idaa a 

penalidllde Bl.lp1e~:~ent~, vale dizer A perda do 

nome. de casada, o que lhe11 aca=eta, além ela 
repereusã~ social, tran11tornos de o:.;delll prática 

dCico'rrentcs da nee<~S.II.idai::le de ref.aze.l:' ... doeumentos, 

cad.aatro11 baneli.rios, eomercia.ia e oi.l"troi rãg'is

t-. 
Por .1s"o' 1=edit;:omos dever-11:11 oportuna 

emenda ora oferecida 110 ex=e da Douta -C<:illliii:ão. 

Sala da. Com.isaio, 16 de setembro de 1984. • 
- Cllrlos ~Chiarelli." 

"Em<llndll no 190 
Auto:: - Senador Nelson Cariteii'O 
Red.ija-se assim o pa.rigrafo único ·do-

.art. 1.572 

"O cõnjuge, querendo, a.ei;urne. o ncme patro
n:CIIIico do outro.'" 

O Projeto llll:lnté:D. "::esqu.i:eio dll preten:;a 111,2: ' 
per.ioridado maao::ulina. 

Sala d11, Com.i•siio, 18 d .. setEimbio d.... i9S4 
Nelson éarneiro. M 

Auto:.; - seil.iidOZ: Jose Fragelli 
C;,ll.Vtirter o par.igrafo único do art. -1.572 

em dÚopoBiÇ&o autónoma e inâeri-la entre 
atl:!ais ·.,rts. 1.509 e J..510, e.om a.·l!."'9'·:1ip_t~ re<!la

çio• 

"Art. os nl.lbentes pode:.;iio dee.i<:lir que , 

com o matrimõnio, lU1\ deles asiltun.irã o sobrenome 
do out:i:O, Cóm ou· .Sem p<ird4- el~ls apel.l,~os p:~;Õprios. 

ParS:gr4fo Gn.ieo. A decisão serS. !llanifest_:! 
da em quAlquer fase do proçesso de habiLitação 

matrimonial. ou no ato da o::el7_hraç~ do easmaento. 
~ i .ir;.,vogãve1 ;- 1:111lvo a hipótese de clet~qu.1te. H 

A osugestiio pretende• 

19 dar oonseqtl.êno::ia ao eop:Cr.it.o ig'Ualitli-

rio do Projeto, adm.itindo que também o 
pos.11a te:~; o 11obrenomo. da mulher• 

m~~.r,ido 

20 'to:.;nllr-o;:l.Ara a poas.t.bilidade de elim.i

nax apelielos anter1ores, sem o que n formação de 

nomes demasiado longos seria 1nevitS.velo -a r~ 

g'rll hoje vigente não o 11.dm.ite (cf. CÕdigo Civil 

DraS1.1leiro , 11.1;t •. 240, parligrafo \i.nieo, com 

reaação que lhe deu o art. 50 & Lei nQ 6.515 
de 26 de de:::er.lbro de l977) e o texto do P:.;ojeto 

não apll:ieee aufio::ien.temente claro no part.ieularl 

39 eat4beleo::er ó l:.empo e o modo de fazer 
efetiv" a VQntade d= nubentes em mlltéril!. de na 
me conjugal.; 

4.9 fix...:r o entendimento de que a Opção p~ 

lo nome e.cnjug'al, uma vez tomada, ê .1rretr4t.ivt!l, 

a não .11or por oupervill.1êneia do desquite, 

Esta emenda, qua apres~nto por .sol.ieita -

çiiC: ao e:ninente seruu:lor Alfredo C11m9oa, foi ela
l:>orad.a pelO Professor Joio Baptista V.1lela, da 

Faeu.lda.de de Direito da Un:!,ve::sidllde Federal de 
M.!.naSI Gerllis, oonstituindo ast~,i.ln valiosa eolabo

r4ção eles:~" Eqrég.1a casa· ao Projeto' do c.Sdigo C! 
Vil. 

Sals das C0111issões, 19 de outubro de 1984. 

- .Jose Fraqelli. • 

"A mulher ru~zuto.e, coni ·o ei!LIIilmento, os apelidos 

do marido", etc. Allsim ê a red.aÇão do llrt. 240 do Côd.igo Civil. o 
AntePro:leto Miguel Rea.le'el111punha que "pelo oaJSa.mento, a m\l.lher IU!su-
- o Sobreno:ne do mar.1do", ete. O projeto em exame acolhe, em parte, 
re1vin~io;:aqão femin!.nao - MA mulher, querendo, ~~~~9f" 0 p.atJ:on!m1c:o !!o_ 
:nat:"ido • Restar agorll, exllm!nar :as Emendas 189, ~90 'e l9l, que todas elas 
~atam do n0111e doa c3njuge.!l. A ele no 190 impede que um. eõnju':le- some aoa 

.11eu11. o pa.tron!m.ieo do outro. A de n9 1.91,. tal:llb!m não el.i.st1ngu01 entre = 
Q!Snju~re:~, mas peridte que qualquel:" poss11 perder os .!ipelidos prôpr.1~. A 

de n9 J.90 Pl:'etcnde. v=rer os :r::e.ac:ru.Ie.ioa de uma j.;, desmO>;allzadll super.1o 
ridadOI lllll!ICUli.na, e dispõe: - ~o c:ônjl.lge, <;[W!!;rendo, 4~;aume 0 r.ome Pllt~ 
n!m:Leo do out=~. Exelutd"~ po:.; desneeea.sü.ia,. a expl:'ess.ão "not:~e", pen.sQ' 

que e.sta Emend4 merece. prefe.rêneia. E, d4 Emenda nO 191, doa Senad~es 
Josli Frage~li e Al..fre<!o Clompog {llugestão do I'rbfe.aBor João B.aptista Vile 

2.4} :;e deve;r.11l 4prove.1tar a afi:rmaç.ão de q..,e Ma B.eeisão ser.i man.1fest~ 
em qualquer faae do processo de hilbil.1faq:i0 ou no ato da- oelel:>l:'a.qão do 

CII..SilmentoM. N.io seo;ã _ neo::es:siirio refeo;ir que pode h ave~ 4ltor ... ção }?<!I lo 
de8ql.l.1te {ou separaç"'q judicial} ou pe~o divôroio, t:tE;ate d.ispositivo. Ao 

comentar_ o_ art. _1.(,77 do CÕd.1.go pO>;tugub, AntWleS Varela-, ·~Oro!~·· Consi 
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dare ~l&tlentivel~ a alteração, A:lt.une= Varela e><:emplific:a: - "A mulher P.9: 
de adotar o• .apelidos .:lo ma.r.i.do, tal como Q =rido pode ac:re~centar 011 

d11. mulher, nada i~edindo, em fa<::e do aor.or:ticicmo intituc:ional da lei 
que o façam 11imu.J.tane.amente, po<!eneo a.:=aim a mulher adi~r os apelidos do 

ma.rido, enqua.nto este acrescenta 011 da mullle::. A R011a da Silva, que casa 
com José dor: Sa.nto11, pode p•ssa: a c:harnar-se ROsa dor: S4l:ltcs, enqu=to 
simultaneamente, sob o a.cieate desagregador da nova lei, o JO><I!i dos Sa:!; 

tor: pode enve:.:gar o nome de Joai da SiJ.va" (~ 2 ~. pãg. 298). 
Ac:olhidill. que fos11e a Emend-!1 n9 189, do ilu•t:.:e Senado:.:' Carlos Ch.1arelH., 
não ae poderia regi.11tra:.: =iD.Ilça que deverua perpetuar o nome do pai ou 
da mãe. Acabariam 01:1 "F. Filho", "S. Filha", "B. Neto•, etc. Em c:on"!:. 
q(lénci-"1, aproveitllndo .11.11 tris en:endas, e acolhendo a :sugeatio de que 
., lllllté:.:ia deveria eonatituir objeto de .d.ispotlição 11utônoma, pela 
aprovação d11 seg-uinte. Elnend.a Sublltitutiva. 

- Art. - Em qulllo;:uer f11stt do ~or;e,so d.e hal:liJ..it!_ 
çio ou no ato da <::elebraçio do C<>S;unento, c> nul:lente poc:lerii asswlli:.: o P:!. 
t.ronimico do out:.:o. 

EMENDA N9 ~92 (ao Art_. 1.574) 
Autor• sen11dor Jose l"ragolli. 

"Substituir peJ.a .lleg-uinte a redação do ,u-t. 
1.574 ... 

"Art. A soeiedade conjugal termina: 

r - Pol11 morta de um doa cônjuges. 
:rr - Pela anulaç:So do cas:ur.ento. 
:r:rr - Palo de aqui ta. 
!V - Pelo divór.;-io. 
y ~Por noV'o <;-ll•u•mento do cõnjugê da 

quem foi decla:.:ado 11u11ente por deo!_ 
.. ao juo!icial pass•da em julgado. 

Parágrafo ünioo. o desqu.itc não clisaolvc 
o CASillUento vil ido. 

Ju1tif1cacão 

A propost• opera uia mudançaa do Proje-

to• 

19 Onr!l.e se !alava em "nulidade ou anula
çio do castunanto", f11la-se agora e~:~ anulaçiio do 
eaaarnento t.out cou:r:-t. A raziio é aimplet~: nulid3 
de ;; o eatado, a condição, o pre4icado de 
nulo. ou. invJilido. ~ wna defic:iênc.ia ç:ue não 
opera por a.1 W~:IIMI, .ip.so jure, o 4e:sfaz.1mento do 
vlnoulo. Requer seJl!Pre a .int.ervençio jud.i.cial • 
Esta i qua tem o con<:!ão 4e 4escon=titu1r o e=t.!_ 
do aparente de ca=a4o, à oco:.:rénci11 de 
de inv11-lidade, tanto ll.bsoluta eomo relati-va. 
An.ulaçio, ao eontr.;í.r.io, ê. o ato, a oper11çáo de 
do=etllr 11 n1.1lid.ade. Convém, ~~~aim, p11:1:11-a h!_ 
piStese dos vi.;-ios r:111is g:.:•ves, o;j:l.lfl configuram 
a nuJ.idade atricto acn.lll.l, c~o para a h.i.pôtese 
da vieiot~ menos gravaa, que def.inem a f.igura 
d.a anulid.ada. s i naceo;::~.iria em lmboa. 

29 Reatal:lelece a te:çm.inoJ.ogia ~~nterior & 
Lei n9 G. 51.5, do 26 de. dezembro de 1977, em qua 
clesquite é 11 dis=oJ.uçio ."-• sooied.adar _oonjuglll , 
=em d.baolução 'd.o C<U~IIlrlento. Sxpresaio, a todo:. 

011 t!tulos prefe:Ivel a "eparaçiio judicial 
4.lêm de ter em aeu f11vor longA tr•dição no d!_ 
reito piitri.o. O fato de a Emend• cansfitllc.ional 

:n9 9, do 2l'l de junho, de 1977, tei:- usado ..-epa.ra.

ç:ão jud.1c.111l niio ii impedimento = ret.oz-no d.ll 
l.ingU<tgeltl antig-~. A con.atituiçio obriga o legi!_ 

lad.Q>: ordin.!i.rio pelo_ seus ®I>téudos, niio pela_ 
.sua te:rminologia. 

39 F.in11l!DEfnte, dá -'l'Olllçlo hum=a e razo_2; 
VCil i decla.r11ção judicial d,e auaên·cia, nio fill. -
:.:endo dela, por ai só, uma c11usa ae <ii&soluçio 

do ca=amento, cOII'.o ocorre. na Repúblic11 oemo=â
t.1ca Alemã (cf. Fllm.1liel).ge::~etzbuch dar DOR, 

37), m~~s possibilit•nd.o que novo mat:.:im6niQ ":!. 
ja contra!<io pelo c6njuqe do presumido I!!Orto , 
qua.nd.o entiio a dissol.uçio se t.o>:nA um 

conaeqtlenc:iaJ. inevitável. 

efeito 

Estll Emend~, que apJ:e.sento por ::~olicita

ç:eio do senado:!:" Alf:.:edo C=pos, foi elabor11da P:!. 
lo p=fessol:" João Bapt.istD. VileJ.a, da _Faculdllde 
de Direito_ d• Universidade Feõ!e:.:al de llin•s G!!; 
r11i.s, constituindo assim, v11J.iosa colllbor11ção 
des=• Ei;riiigia Caaa ao Projeto do c--od..i.so Civil. 

slll• das Comisaõ..:s, 19 de outubro 
1984 - José Fragc.lli." 

A primeira alter•ç:io proposta s>el<l em~da refe
re-=e .. o inciso rr onde seria substi tuida a expre_saiio "pela pulidade 

ou anul.,çio do casamento" por "pela anul.açáp _do cas=ento". 

Nulidade seria o esta.d.o, 11 ccmd.içiio a exig.ir 

sempro a. inteJ:Vençio jud.i<::ial p.,rii_O seu reeonhacimento,_.e anulação 
é 0 a.to de; dccl:"et11:.: a nuJ.idade, d.•! a imp:.:op:.:iedada da e><Preasão adf1. 
tada pelo PJ:Ojeto. 

A nulidllde é de di:.:eito público, ilnprescritiv(;l 

e, pa.ra. obter a sua decl11raçii.o, _qualquer interes=ado poda protr.over a 

_competente aç.iio, inclusive o M.in.1stério· PGblico. 

A anulação do casamento -ã p:.:e,cr.itive.l, 
conaulta ao= .i.nteJ:essos pr.ivado8 posto que "oln<'!nte pessoas autoriza
das, c:onforme o motivo invocado, podem p:.:omover ~ ao;:io. 

Ali açõcs de 11nulaçiio siio atin~idas por prazos 
dacadenc:illis, aendo 1111 callBas: de anulação sanãveis e perrr.it.ida a r!. 
tificação do casamento. 

Ali eau.sas em que se :tu!:l.:!11m a nulid11.do! • 
labilid.adc são diversa=, COlnO diV<!!>:Soa 011 efeitos. 

A exiginc:iA da intervenção judicial, 11t:rav&s. a 
çio ordinãrila, par• obteJ: o recdnhec1Mnto d.a nul.idade, é exc~iio -i" 
z-eg-J:a de que a nulidade pod.e ser decretada de _oficio, tcn.õ.o em vi"ta 
11 natureza do cont:.:11to que se procur• ·invalid.ar. 

Convinha, aa=im, fosse lllill.ntidD. a disti!lção,. t•l 
como ela._ é colocada no a:.:t. 315" ~o CÕdigo C.ivil e foi mantid-' na Lei 
do Di v6:.:c:io (art. 29) • 

A segunda 11.lter11.<;ão pretende a :substituição dÃ 
e><S'>:CIIsio- ~separaçiio jud.iciaP pela palavra "desquite". 

A palavra desquite, como a s.ign.if.icar _a set'lar_2; 
ção guoa<i thorum et !l'.ensam, toi int:roduz;ida em nossa le~ialag:iio __ pelo 
Cód.igo Civil ae 1916. (Cf:.:.- Edgard de Moura Bittenc:ou:.:t, FAMl:t.rA, 4!. 
ediçiic, págs. SS/56)". Na ComicGio doa 21.., Andracl:e Figue.ira, .,o lmln..i

featar seu p::-ofuntlo posar sob:.:e o titulo que trat~va ~ d.ireitoa da 
famili11, tal cumo oferec.1do pelo Projeto Clovis BeviJ.aoqua, declar-ou: 

"sempre que empregar esta e><preasão •c-givõreio~ entenda-se "com~
Dol.uyiio ~ vínculo porque, g:uando_ i::.:ata:.: de BiiiiPles divõrc.io cOm se
paração do ~· empregará a frase "se!)a:.:ação" ou "desqllite ou -ou
t>:a equivalenteM (Ferre.i:.:a Coelho, Cód:lgo C.iviJ., vol. XXIV, p&g. 9~). 

A pa:.:ti:r: de entáo ficou certo que divórc.io '}is; 
nif:!.cav .. a dicsoluçiio do v!riculo, e desquite "- simpJ.es dissol-ução da 
•oc.i.edado oonjug11.l. 

vra dOsqu.ite pela expreos_iio se,ar-lle.iio 11ldic1-!ll, o que niio veio a me

:n:oel:" aplausos unlinime=, anteiS criticas de alguna renomado.11 juristii:S, 
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.... q., OrLIIndo Go""""• Arnoldo WAld, CÃ1o Már.io da Silva Pero.ira e SI,!. 
v.io :Rodrigues, entro out:.:'Qz. 

k cdt.io::u = anen.Um:,. t&dcamente, no h.to ee não ter 

hav.!.do qualquer vant.agmn na 1ubrt.ituiçao do lZI!I palavra por o.m~ ~!liio, que =
quo>: ~ ~ ean 01.tt:.ras l.eqisl.a;iiez, quanCb a prinein j1i :se en<X!!. 
trava perfeitmn!nte .in~ no ll06IIO di.re.ito o, llllis que nele, oo errt.endimanto 

&:1 rlCJ8SO poo.>a~ ati J:elliO os IIWinOII ~~. 

Rllecuaenél:a, no enti!linto, ll•raelhor ticn.iea, o 
al!equal!o do F•lavra ou oxpre••iio que defina doter~t~inada· sitlll!l.ção jllrid! ... 

!ltlsquite o di_VÕl:eio .são pal/l,vrl!l.a que gul!l.rdam sing_ 
Dilaia,•podendo a pr.imoix·,, COli\Q ,. sequnda, tradu:t.irem a.:di.1aoluyão do c~ 
&lllllento coroo da 8oc.iod.!lde conjug-al.. 

Da! • .;, llt'.igurar ""'-h «doquadA ..._ ,t.erm.inolog.i"' do 
l'%ojeto. 

A torce.ira alteração vi•a i inclusão da declou-a 
ção de ausôineb., por sent.<!lnça t.J:ansitada em julqado, oomo permi:::isão par; 
novo casamento. 

A perm.issio é conco~a em mu.itas legialaçÕe8 
mas ~:~iio hli porque l!l.dot!i.-la na nossa. 

PAis do dilnensões cont1nenta.is o de marclldl!l. pobl'!_ 
sa, que se reflete _no:;. ma.ioa de comuni.caçào do qu,lquer :fOrm.!l, na def! 
ciôinc1a do judici&rio e no ~malt'abetismo do gr,n<!e parto do povo, a pr2 
po:;.t.a, •e i!.dotada no ru;-aail, en:;.ejl!.ria wn sen. número ee fraudes. 

Aqueles que rn111t.am por largo tempo nos juizo:;, _de 
:familb não ignoram que, ao temPo "-o desquite por abandono voluntlir.io do 
~r {art. 317, IV do ~1qo C.iv.il), er~~m froqüentes as açõas com ta~ f'-':!!. 
4alnen.to e em que erltlll pu.bl1ea~oa os aditais da cltay;;o do.réu, no D.i<irio 
da Justiça ou em jornal de r-e~u:z:id"' publieação, dando ccmo ignorado o '":!. 
~e::o:;ço ~o riu quando, por muitas veze:;., (.rA ele "-o eocllecimento da pa>;te 
autora, ou o citando, poJ: ignorinc:ia ou por n!o a;; deãica:r· ii le.itura do 
Diário ou do jo:r:nal, nio vinhA a juizo aa defender. 

Nio :ficA da,cartada, a.inda, a poasi.b.illclad& da r~ 
torno do ausente, =1ando s.ituaç:iio qua, llleiHI!O eonvenient.Gmente cl.ise.ipl! 
nada, ex1giria d.!!.a pl!l.rtes nov .. a deroorada dem.!lndlll. 

A s1tuAÇ:iio do ~t~Wiente é, de ref<to, acolh1da pelo 
parágrAfo 19 ~o art. ,1_.57S~ qua perm.it.<!l ao requerente um poster1or div~:, 
eio e um novo c.s11amento sem oa perc,lçoll do aparecimento do Ausente .!I!. 
silll deelar~t~do. 

115, por :fim, na p.~. .... posta, uma alter ... çio ao par2_ 
g-rafo lin1eo que não •• just1fica, ou foi just1.t:.ieA&I. 

PELI\. REJEl:CJI.O DA EMENDA 

Rota da Revisio - A expressio ~.C!.,_aração judi<:ial ~ foi _Açolhida pelo 
Art. 226, § 69, d.!!. colisti,tu1çii0 -Fede:-al. 

DIENOA N9 l!l3 (ao Art.. l-57of.) 
Autor• San~t~doZ' Fernando Henrique Cardoao 

"A<:re11cente-se no arti9o 1-574 o )ilar;;gr_! 
t'o segundo, 00111. a sequinta redllção: 

"AI::t. 1..!174 ~·····-----·········-·-··-
§ 19 ···---··········----··~-····~·~·~·--
§ 29 Diasolvido o oaslll'tlflnto por morte do 

mar.1do', a viúva te.r.!i d.ire.1to & 11\llnut.ançio do 

DClme da casada." 

Just.if1oaoiio 

Andou bem o projeto ao incl,uir, entre os 
direitos da per11onah.d"'de, o direito 110 nom .. 
(art. 16), soluclorumdo assilil antig"' di:r.puta 
trav"'d"', em sede dout.r1nir1111 e ju:-.isprudene1al, 
a respe1..to da nature:z:a juridioa dAquele inst_! 
tu to. 

Cu:l.da o projeto, .igoualmante, do norno da 

mul.hor em caso da separ;sçào ou d1vórci.o (art. 
1.582), ~~taa i Ollt.Ísao no que tat~ge ao.nome el111 
viúva, incidindo lllllai.ltl AO moamo erro do cQdiçro 
C.1vil. 

\, 
Uzogo, deatbrta, sa.."lar a omi~io do texto 

projetado,_ ponelo fi!ll .a. d1s~:~onso11 jur.i.sprudenc.i 
l!l.is o dout.r.inários a respeito da quaatiio. -

A solução -.,r.iÇoOizada na presen~e emenaa 
encontra re:r.p.!Oldo, quaJ: na m~~i.B I!I.U~i.zl!lda dou 
trina pitria {cf. Carvalho Santoe, Código c! 
VU Br.!l.ll.1le1ro 'Intorpt:et..ldo, D1ro1t.o de Fam! 
11a, voJ.ume 8, § 854, p. J.34 .; Serpa I.opes 
'l'rat.ados de Regi.litios PÜblic'Oa, vol: :r, n9 ai,
p,p. 193 a 194, -ent:..re outro~:~), queJ: na odent,! 
ç-iio legal adotAd« noe ma.I.:;. J.Jnport=ttt.s text.os 
legai11, ;sJ.ienigen.,, (v.g. CÓd.i<;O Napoleão 
a:-t.. 311, ci5d1qo C.ivil It.,liano, .!l,rt..igo lA3-bb 
e Cõdi~ C1V.il da Portuçral, art • .1.6759, l: 

entre outroll)-. 
SaLII da• Coflll.d'aÕGa, 17 de setembro 

1984. - Fernanao aenriquo C:.rdoso." 

~ 

.. 
O u.so do n0111<1 patron!~nico do outro c&ljuqe, 

tlillt1nguir entre m=1<:!o e :o.ulher, f"o1 a solução encontJ:"dlll )ilttla eme:!. 
da aubstitutivlll que aprove.itou as ernend.!la nCime:.:co11 169, 190 .. 191, in!, 

pi:-a~a nO prindpiOda-igualdAd .. en~,;- 011 cõnjug-Gs. - -

Autor1zada a mulher, cOin_o no Projeto, o~ q!Ullquer 
do" cênjuges, Coffio- rfa emenel"' 8ubstitut1v"' raferidi!., 110 uso do 
do outro cõnjuga, po:- norrrta expres&i!l, A sul!l. peJ:da sõ poderEi ocorre:
por força ele outJ:III d1s)ilociç~o lagAl, como nas hip6tesea do ...rt.. 1-582 
caput C! § ;9, em que ela é obri.gat6:-1a, e doi! §§ 29 e 39, em que eJ."' 
é :f"'cultativa. 

A emenda se afigura dasneeass.iir.iA )ilOr resultar óe, 
v1o e d.ire.ito da V1Üva ou viüvo cont1nua:t:" us~mdo o )illltron!ll'..f.Co <:!o o~ 

tro clinj"uge _ 

No d.ireito·po:-tuqués {a:.;t- 1-677), "falec1"-o 
dos c6njuges ou dacretadl!l. "' separaçS.o judiciaJ. de )ilessoas e b0ns 
o d.ivÕrcio, o cônjuge que conserve apelidos do outro pode ser privl!l.dO 
pelo tribun"'l elo di:t:"e1to dCI 011 usar qu~mdo esse uso lftae gra·oernenta 
os ·interesses raor.,.is do out.J:o oõrijuge ou de= sua f;sra!lilliH {Art • .1.677 , 
I)_ o n9 n relaciona quem tem leif1t1rnidac'ie par;~, o ped1clo de pdvAÇão 
em elidA cl!l.ao. AntWlell Varcl"' eacl,rece que Hêi o )ilatrimônio 111oral do 
elâ faml.liar do ex-cSnjuge que a lei )ilretenda acautelarK. E LeQnor 
Bele~a re:~s.alv"' que, ao cont:-ii:-io da "'"t.ig,mente, .qu~mdo se fala'l7a em 

.indignidade da mulher em vi.rtude da seu compoxtamcnt.o, "o )ilroblema já, 
nio é hoje co~ooado noa li'.OHIIIOS t.er:nos. Nio se trata de ser ou nio d1s_ 

no do noma, I:UlS "-lltes de saber ae o uso- desta i piejuelicial i- :fa:n!lia 
do cõnjuge ou ax-eônjugew (Cfr. Ab!l.io Neto e HerlandG::t' Mart.ins, ~

cit., )ilág. 899, notas 3 e 4)-

Pell!l. preiudú:ialidadc 

Ernenela n9 194 

---- Ãcresccnt.U,~·após o art~·l.574, o de seguicta t_! 

ftArt- Na hip~tese do inciso V do a:-t1qo 
anterior, o casamento )ilrecedenta pormlll'leoa d1:a;so_!, 
vido, A.indA quando 11. declar ... çio de I!I.UIIência 11ej11. 

levantada. 

§ 19 t.ev=tada a de.cla.:.:açio ele "u•ênciA, 
o eônju9e que cont:-a1u novo casamento poderá o!le
Jaand.!l:--lhe a anulação, :alvo se ao tempo da :.:ces
Pectiva celebrl!l.ção soubea:ll'e que o célnjuqe ante
r.iox sobxavi.v.1a. 

§' 29 E:- ele novent... dia:!!. cont,Qos d"' d"'t..a 
em que "' deeli!.>:açii.o de ausenoia ~or levantada, 
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ro U2. 

o prazo pal:"a exel:"cicio da fac:llldaae prevista. 
parig':E:"afo anterior. 

§ 39 Anu.l;ulo o novo czu~=ento, fica o c8n
juga x-equerent.e inlpoasibili.tado de contrair !llll.t:J!! 

mônio com pesço11. divou:aa da do se,ll e.."<-~njuçe 

Clljlll declar4çiio de a.uaência foi levanta&, enqlla.!! 
to cate se mantiver soltairo e eapaz. 

§ 49 A anulação do casa:nento prcviata ne:s-
te artiqo aplica-se, no q\le cotibér-,- o dispot:~l:o 

no Capitulo vr:n:." 

Ju!ltif,tç,.çii.o 

A propcata tem por fim CUaciplinar aa 
aitl.t.!IÇÕe• aul:lll&ql!.entes ao caszunento am caso d& 

declaraçii.o de .au.11.ência. Apartou-s. da orient11. 
ç.iio do direito it.ali11.no, que t~ permit<r~ ~ 
novo caaamento, mas o torn11. nulo cOlll o apa.ree!_ 
menta do auaenta ou 11. eartif.l.o::aorio de aua exi..!, 

t&neia (cf. cédigo Civil :rtali.ano, arts. 65 e 
68). Antes, preferiu-se a o:~:ient .. çio do 
direito fJ:II.Il.eã,., que roa.ntim disaolvido o Caa,! 

menta anterior (cf. Código Civil Francõis, art.. 
132, com·a red&ç.io ea Le:cno;o 77-1.447, de 28 

de dezembro de 1977). No mosmo aentido é. a 82_ 

luç.iio qlle prevalece na RepGbUca Foetdtn::"'l da 
Alomanha, em cujo modelo se inspirou basic~:: 
te a preaente e~:~end4 (cf. Ehegesestz, da 20 

de .fevereiro ~ 1946', §§ 38 '" 39). 

Esta EmendA, que apresento por solicit,! 
ção do Senador Al.fr_ado Cll.mpas, foi él.aborzlda 
pelo ProfeSsor" Joio Baptista Vilel-a, da F&.cu!_ 
dade de Direito da un.iveraidade Fedei:al ~" M! 
na.s Gerais, conat.itu.indo .Ü:mim vaLiosa colab.!!_ 
raç.io dessa Z9rigia Call& ao Projeto do _c6digo 
Civil, 

S!!.l& das: eo,l\iasõas:, 19 de out...Wro 
1984 - Josõ Fr11.galli." 

.. 

Anote-se,, oomo a acentuar a ,dif.iouldade da disc.l.pl! 
naçio, que 11. mnenaa nio concede ao dt!cla.rado ausente qUII.lquer di:E:"eito, 
a não aer o de poder se cas:ar ouera vez com o antiqo cônjuga. 

Da 111<11sma fOl:maopinaoProfea~JC~: couto e Silva. 

E!4ENPA N9 195 (11.0 Art. lS7S,_ canut) 
Autor: Senador Jos& Fragelli 

,;Qualquer doa cônjuges_ pode propor açii.o 

"ae desquite, clemonstralld.o grave e irr«nadiii.vel 
deterioraçio dzt. rida conjllgal. n. 

raçii.o judici.al. 

nA proposta exclui a hipótese de desquite 
par culea, sob ;reral descrédito na doutriru> me 
derna. A tendêne;ia na :r.até>:'ia, j5. con=etizll.da 
em várias Úogh:lações, e Íl.o Gentido do =Pl~ 
to abandonO do Verschuldensprinzip e a õ>.doçio 
elo .Zer.rüttungsprinz.ip como fundamento único P,!_ 

r ... aa separações. oa f11.to: aJ..em.de aer al.tame_!! 
te problcm.!itica a i<:lentLfieação _d• culpaõo 
de inocente cm. relacionamento t.io inter.,t.ivo<:e. 
mo é o conjugal, a pes_quia4 de ofe:>sa11 acs d,! 
veo:-es do eas=ento importa int.rOJl\ias.io odio:õla 
4o Est.ado na intiin.i.dade do casal: ef. Vill.al11., 
João Bapt.ista. separaçíio, Div~:::cio e concl.Wi~ 
to. Arquivos do Ministério da Juatiça, .Bras! 
lia, n9 152. out./dez. 1.979~ p. 169-90. 

Esta _omenda, que apr.,serito por 'l'O'l.l.cita
çíio do eminente Senador Alfrado C.U.pos, foi 
el.ll.borada pelo Professor Joio Bapti.11ta Villela, 
ela Faculdll.de do Dio:-eito 4a Universidade Ped.! 
xa.J. de Mi.n.ll.s Geraill, constituindo aasim vz:alio 
~:., oolal::loração des=a Egrégia Cll.aa ao Projet~ 
do Código Civil. 

Sala d~R Comisaõe,s, 19 ~!:e outubro 
1984 - Joaõ Fr'!'g-elli. ~ 

•• 

A e111enda visa a exclusão d11. iõêia de eulp"; na sep!. 

'l'al idê.ia, de8acredit.,da na doutrina modern~. _r~ 

•uJ.ta; aind:Jl, da problemtica identificação e a sua pesquisa irr.porta i.!l;_ 
tromisi=íio odiosa dd Est.ado na intiltidade do ca•sal. -

Ainda, nõ ez:iUinto, que se qu•ira abolir a "ulpa na 
separação ju<!:icial, reato:-inoiindo-a i fal<incia ou deterio:o:açíio do çasa 
lllent;o, nua i<liõi&, pol:"êm, l)CirJOaneceri, quando forem ditadas as com~; 
qOêneias da =epar11.9ão. 

Embora se diga generalizado o d•.~>cr!d.ito da io!êia 
de eulpa, 'ela não foi exclul.da das ma;~s recentes legiolaçõea, como a 

·.tr!l.llcesa, italiana, espanhol.>. e- port<.~çuoui!i. f'l.lde_ ~ - A Sep.-,.~1!$fkl 

Judicial por C'l'lpa o!a Wll Oll de ambos os cônjuges H.) • 

.. Niõ 'h.li cOltià--"ile· àvitar, poi- outro lado, a intr~is 
silo 'dt:> t.tt.aeo n'& intimidade do caa ... :t, pois a grave e' irremedi<ivel c1; 
ter.ioraç:i.o precisa ser eomprovada e, oentestada, levar.!i li 100sma dif!_ 
cUidad!l na sua apuração. 

PELA REJEicJiO DA EMENQA 

CoUto e Silva. 

NOTA DA REVIslo.- t:? ao:-:t•. i2~, § 69, da-·consUtui'i'ii.o Federal ex~~u~u 0 

ex=e ela culpa na aeparaçiio de fato, revogando, ne!_ 
ae ca=o, ;;. §.19 do a.rt. 40 da Lei il.o;o 6.515, de 1977. 

EMENDA NO ~9G {Substitui oxpre11sio) 
·Autor: Senador Josê Fragelli 

•sub~:tituir, onde collber, "'separação judie!_ 
al", por "desquite•. 

Ju•tificacão 

Ali ;r;azÕell eatiio apontad11.11 no item 29 

Emenda nQ lG. 

. E11t.a. emenda, <ille .ipr4!1ento por solici~ 
çio _do ornio.ente S(:nador Al.freõo Clllllpoa, foJ. 
'!'laborada Palo_ Pl:'ofess,or Joio Baptista Vilala, 
da F11.c:uldade dOI Di.reito éla Cn.1versidade P•d!!. 
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nl ~e Micas Ger.11.i11, c:on.ati.tuindo a11s.im val..i2 

•li c:ol.aboz:-açii:o dcs•a Eçrrõíqia ca11a ao projeto 
~o Ci'!Sdigo C.ivil. 

Sala <:la~~ CQl!lissões; l.9 da outub:eo .. 
lSI84 - Josi Fl:a'iell.i. •. 

A alta:eaçio ji. foi t~:topost.ll na $lllenda n9 192, Que 

lllel;OIIc:<!IU E!a.t""llCI!I:t t~eU, Sl;lll ;oejeiçiio ~ 

Sil.va. 

:E: no mes1110 •enUdo a opiniio do Professor Couto 

EMENDA NQ 197 (;u, Al;t, 575, § 3 ... ) 

Autor: Senadm: Jo11ó Fragalli 

6 SUPJ:'imll: o§ JQ do art. l..S.75. 

o prec:eito :eef"lete c:onc:apção p1.1nit.iv:. i!o 
requerimento de desquite a, por illso, não deva 

prevalec:er. Al.im do aa.is i 'o:drúxul.o do panto 

de vista ~a organizAção do regime de bens. 

B11t11 emetl4a, que aprellento por •olic:.it.!: 
çio do eminante SenAdor AJ.frado CIUIIPOII, foi 
el.aborii.C!A pelo Profe .. or Joio Bapti11ta Vilela, 

4a Fac:u.ldada de Direito da tl'n.ivaraidade Fod!. 

ral de Minou Garaill, oonstituinc1o a .. im val_is_ 
. I 

•a c:ol.aboraçli.o de111111. l!grigia ca1111 ao Projeto do C.2, 
digo Civil. ' 

Sala das Comi.,.ões, 1.9 de Outubro de 1984 -
Joaié Fragelli. • 

o pz;-ec:ei to não pode •er tmc«rado,. eo1110 p!;etencle a 

justif.ic:Açio apr<!lllentada para a emenda, cQmo tenclo ~on~pçlio plll'l..itiV&r 

O di.s~ollitivo &Ivo 110r cmfoc:aclo como' tendo um Se!!; 
t:!.do de proteçiio ao c:anju9'e que não p<'ldiu a •aparação jud.ic:ial. o" CIV!_ 

t&r qua "'iuele que. a requereu venha dela •.e benef;l.ciar. 

AS hip6te!l'ell que aui:or1zam a apl:!.eaçio do cUspo•!. 

tivo aa ruptura da v;l.d& em c;omum. e cloença mental grave - nio euidam da 
c:u.lpa de qual.quer das p .. rtoa l1D 11eparaç:io, po;l.a •e J.illlit.llm i. c:.on•t.:at!:. 

çii.o dot um fato. 
"com e:tei to, A c;lUI'I não deu cauea e que nio f"oJ. por 

ele invocado', lllll.ll que dete:.;min.,l:"á 11. sep11.ração jucUc:iÃl, nio poder!i. 

ne>Q cleverá resultar praju!zo pAX'll o c:ón:lu9s requertdó ou vanta9'em para 

o Côn:lu'I" requerente. 

Colllo anot.ll Pedro Sams>aio• 

•Era verdAde, vi•• o 4ispo111t1.vo .ora coma;a 
~do Prote!f<!r o c:an:luS"e requerido, prove~ndo-o da· 

IIL!lior acervo dei J:>enll, desde que Ocorra a sit.u11.çiio 
0111 lo;l. previ11ta, ao te111po ..,., qllll, em c:ontrapart:!Aa, 
ev.ita que o cónju'ile autor Venha a ser ben~fic:itt.do 
oom o• ben.11 que p11.ra ele aerilllll dasti.nsdolll •• 

norma po11itiva nio di11puses11e em contrÁrio." 

(Divõrcio e Sltp.ll.l:""-Çi.o jud.ic:ial - P• 82) 

Entenl!!em1o o sent.ido !;IX'otlttor. do le<j!":LIIlado:r; ordin§. 

rio, ao di.sppr de forma •emelhantot na :r.ei' n9 6;:51.5/77, J..e.iona. S.ilv.io 

Rod.z:i'iiUCIIIII 

•o o6njuge que sol:!. c i t:., d:t.ssol.uorio da. 

sociedade conjugal por seu con11orte lle enc:o2 
trar acomet..ido de ·grave doen<;a mental e!l'tÃ 

ce.m dúvida, fug;l.ndo ao dever de c:aridll..do., ta! 
·ve~ 11101111110 11.0 dever de mG.t:.ua t>:UI.iatênc:i.a, em r!, 

J.aorio :!lo seu c:ono~~ort:.ll. A lei, tendo em vista o 
seu intero.:u;a, consente no~~ sçari!lç.ào judicial., 
que i o pDaao ;l.nicia.l do divórcio a do novo e.!_ 

llll.ll'lento. Ma. =;l.a um .siatGilla de proteorão 

en:fermo, dando-lhe, al.ém de 111ua meaorão, t"1140 
o que relilanescer doll bens quc1 t:.rouxa para 
ca..amont:O. ~ 

(O d.iv6rc;l.o e a lei <;IU<:t o re9'ul.=enta - 1~ ed. 

p. 87). 

D.iiiJ?OaJ.ção ::amalhante se eneontra no código C1vll-

•ouand le f!.ivorce est pror:u·•on~ 

raiaon de.J.a ruptura de la vie eomrounc, eelu:!. 

qui a. pz-111 l':!.n.icillt.ive du ~:ivorce perd de 

plein droit J.- doru~.tiona et a.v=t"-'ii"'S que 

son conjoJ.nt. lu:i avi!lit c;or~sent.!a_

&p.;.wc c:omterve J.e,. r:iens. • 

(art:. 269) 

L'autr . .ct 

Ainda 0 ci5d.i!fo Civ;l.l. de Portuga.l. .in!põe penalidades 

dA mesma naturot:tll tiO c:u.lpado no d.iv6rc;l.o (arts, 1. 790 e as.) • 

o px-ec:eito deva 11e:t- enc:ara.do, porta.nto. oomo visa!! 

do i proteçiiio do cônjuge que não requereu 11. aeparaç.i9 judi.c:!.al e, roa;!_ 

liiOo como dOIJielltlmulo i!I.OII pad:l.dos v=if;l.c:lldaa Mll h;l.p(Õteses que ac:olllo. 

PELA REJEir"JiQ DA EMENDA 

A.inl!!a llllla ve~ coincide com o do Parf.cer; a opiniio 

-do Profesaor Co"l.lto e Silva. 

l!:KENDAS N9s J.9S, 199 a ;wo {ao Art. 1.577) 

AutorOill: Senad.ores Ca.rl011 Ch.ill.relli Joal 
J'r.,gelU 

EMENllll. N9 198 

~ - sena.do.r Carlos Chiarelli 

6 ExCl.ua-.lle da redaçiio do Cllput do &rt. 

l.S77 .11. ltX~r<!lssiio ~t:io-somente". 

Just.ific:ll.eào 

Em nosso modo de entender, a inclusão 
di~' .RicpreaS.io wtão-sOlllenteM .inserida no eapu~ 
do art •. 1...577 torna ta=tiva a relaç.io <;!UG o.ae 
pretecd.ia foace meramente sxemplific:at:iva aaa 
aauaas que imposs.i.J:>ilitam· a. c:ontinuidade &I 

viéla conjug .. J.. 

Desta forina, fazer numerUII cla\I.SUII daquo 
le' rol. -"is:nif.ica ;l.mpedir o julgador d<a er.eon 
tra.r .. dequad.o enquadr=anto para i.númeras h.ip§ 
teses out:.r11..11 em que se veri.fi.q\la rupturll ' dos 

deveras do <::asi!lmento, c:omo, por axemplo, a 

reCillla 110 entendimento. do dOb.itum con:IUoi!ale ou 
o descumprimento dos deval:"es da a•sistênc;l.a re 
c:tproca. -

:Por ;l.aao, defendemos pOnto de vista •! 
~o o qual ii de bOJU alvitre quot Qe supz-.ima 

a ~re11111io e\lpri!lcitacla do artigo sob e>UIJI\G. 
Sala das ComissÕell, J.8 de setembro de 

l!Jfl4 - Ctt.rloã Chi.arellL" 
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•EMENDA N9 199 

Suprima-•a o a:~:t. 1.577. 

Autor - Sênador C!lrlos Chiarelli 

JCST:tFIC~ 

l\a causa:~ arrolada:~ no art. 1.577 
illlpoo!Utiv•u• da o;ontinuidade da vida conjuqal 

'"' I!IW:>metem, ou <lUitilo todas oompreendid11a 
,di:apoBiçõas atnplas do art. 1.575, sendo 
eonsoqtlônoia plenamente despic:iando o art. 

1.~77 sob e:><ame •. Col!l_ll!faito, nas exp~essõ .. s ll!!! 
pl.a.s do art. l.S7S, "o;onduta desonroaa ou qua!_ 
quer ato qWI importe ·em grave violação dos d!! 

veres do c:asa:nento_ a forne insuport.iivel a vida 
em c:omwu~, podem Q d<ilvem caber todas a'l! hi~t!: 

sea il'lser1d.!ls no artigo que ora propomgs IHtj" 

suprimido. 

Noaso entendimento ã de que 11. enuno::i11.çio 

do art1go_.._mp>;!J10l:l_l;~ porgua restrita e, quom 

sll:be; não ax .. w:t1va, deverã cri= $rr11vhs pr,2; 
blem:u• de interpretação poill, seguramente, :nu;; 
to.ll oaaos 1!10 aprea:entarão ao.s tribunaill quenEO 

ao enc:ontrem na 1111t.1:eita roL!lç!o do art •. ;1..577 
mas que, .ind~itav.r~~mta o;:onst.ituam grave _V.i2_ 

laçii.o c:!oa deve-rea do o;:aslU!IEmtO a tornem ins~ 

poJ:"táv~l a vida em comum. 

l'ol:' ill.ao, pl:'Opomos quG; em nono. de 

Jq.lhO..: tãon1oa log1lllativa, todos os ca.soa ".!: 
:rolados no az:t. l..S77 l!lejllJI!. roa:o1vidoa J;lelas 

di&pOIIi'j'Ô&S ..nplaa cl.o tu:t. l.S75, parfeitarne::!, 
te vS.lido ao~~t objetivos a qu• •e des.tinll. 

Sal!l das C'Olnissõea, lS"da aetembJ:"o 
l.~84. -Carlos Chiarelli.ri 

EMENllA NQ 200. 

•suprbnir o art. 1 • .577. _ 

Autor - .senador Josi Fraq.;111 

Ju:ti:Heac.iio 

•• 

O art1go, além de :aa in,.c:rever na t.eor1" 

da l!leJpArll'j'ii.Cf por c:ulJ;la, .limita indovidamante a. 
l.1berdacl.o de apreei.D.çio db juiz. 

!:st.:l et:~enda, que llpriO&ento ...,,_. sol..i.;:i t:! 

çio cl.o em.inente S<ilnlldor Alfredo Cnmpos, foi 
e1aboracl.a pelo Profe:uor Joio Baptiata Vilela, 

da. F11.culd!ld.e da Diraito d" Unive.rsidacla Fed!. 

ral de ~linas Gera1a, c:onat1tui.ndo a.:aim va.l.ig_ 

liA col.aboJ:"açii.o 4ea.sa E'i!réqia çasa. ao PJ:"ojeto 
do C&Uqo c.ivil. 

Sal.a. d!ls Com.i.ssões, 19 do outl.lbro 
l!H14. - Joai FragelJ.i.·· 

De fato e c:omo nel.u•e juilt1f.iea, a& c:ausa= arrol.~ 

daa no d.iSJ;lOSitiV~ eomo imJ;loditivlUI l'la eont1.n1.lidade. dá "v1d.eo. c:onj1.lqal , 
eatii.o c:omp7:eondidu na• d:l..spo.siçõe• do az:t. l.,575, verdolldaira 

.em branc:o e que .:ur.plia a livre ".preoiaç-.ii.o do juiz. 

A .forrnulaç-_io ~ma.l.I_tiea, _aobl::e =1al:' proble:rtas da 
1n"teri'retaç.io, reatr1nqiria oa pod.Ollras do juiz c, por oertef,--nio sm:ia 

- ~xauativl:l. 
O d.ispositivo, sobre deano:c:es~~tál:'.io, t.l:..r.ia os Prs!_ 

bl.<:trnas :1 i a8sinal.ados. 

• A aprovaç.ii.o da. e:nenaa n9 181>-A, j.i e=inada, impÕe 

que •• di como prejucUcada,; lllll de números 198, 199 e 200, 

Em faca!: da· aprovação da Emand11. n9 186-A, 
PREJUDIC~ AS OE N911 198, l.99 c 20(1, 

ficarmn 

E..'mHDA N9 20l{ac A.r_t. _).,578) 

Autt;~r J Senador Nel.soll C..rneiro 

"Red1jll.-se au.im o a:;t, l..578. 

•Art. 1.578. Da:;-se-;t a aepars'iiio -:ludi. 
c:illl por mG.tuo consentimento doa o.X.jugea 111-; 

forem c:asa<!oa por mais de um ano, maui.festlldo 

J;lerante o juiz a devid;ur.ente homologada pelo 
juiz. -

Pal:'llgrafo único_. O ju1z podf!! _ra~sar a 

~omo1ogação ~ ll_.ii.o decretar " sepai-açiio j ud.içi 
A1, lle CQlrl}?rova.r qua a convenção não preserv; 
•ufic:.ientementa oa il'ltere:uoes dos fUho: ou de 

um dos cônjuges, i.nc:J.ua.ive no direito de vis;! 
ta." 

Just.if"içacão 

O texto propo::tto inc:lu1 a d.ispos1ção <!o 
art. 34, § 29, da Lei do Div.Srcio. A referin 
cia llO d.iro.ito de visita i recolhiclo do art:-_ 
lSl. do Projeto Orlando Gomes e deve 'l!er enton 

dido corr.o o d:l..re.ito doa pais var, visitar a r; 
geber os fil.l:los n4ll o;o:~di.'j'Ões determ.inadas .,; 
lo juiz, {tu:t. 151). ' 

Sala dllS_ Com1asóc~~t, .18 do sete:nbJ:o de 
l.984. - • N•l.tlon Carneiro.'" 

A emenda pretende " inclu,;.iio da um par~grafo ao "!: 
t.ig-o J..l:i78 que dispÕe sol:lrà a separaçii.o judicial por mütuo consentime!!_ ... 

o parágrafo, cujo texto j.íi compÕe a lei do 
c::Lo - tu:"t. 34, § 29 - =m o pequeno acrã~:~cimo final, excetuado ele, 

c6J;'i.a :t'iel da .. rt. 232 do Cõdigo Civil Franc:ii~:~ e merece te.r ai't:ovac:1a a 

su .. illclucão. 
E c:erto qu• a aeparaç.iio judic.ia_l consensual. exige 

partea oapaze,; e que, atr11ves' ã li=e manif;IJt;;.ção·d~s suas vontll.de" , 

di=otpõem, em ~:egra, do que melhor atende aos l!leUII i~ere11s~s e dos fj. 
l.ho!l do c.~~.:al na11 eliusulas qv.e a =O'õem. 

Dai poderia :esuJ.tal:' a conc:lu•iio qua se afiqur" 12 

9io;:a de qv.e " 1ntorferãnc:ia do juiz noa: termos da li=e convençiio, I'!:: 
derS. eonfi9'Ul'ar simples arbltrio e verdadeiro veto = J;lecl.ido de sepa.r.! 

ç.ii.o. 
O tax.to proposto n.iio eontém inOV"-ÇÃoo 

o.inda ..ntes da lG.i do divórcio, que o consagrou, eram. posslvo:=ia 

oxig-incias doa ju!zes para qua asçlarec:idlls f'os.sem cliusUlllll obscuras, 

de senticlo dllbio, omisa!la ou que contivesaem evidente pre-j\lh:o pAra 

uma dll.ll partes O\l I'ara os filho11 do ca.t~al.: 

Não lhes era defeso, ent.ii.o, 

do <!eaquite amigivel, como a. pdipr1a re-c:us:.. podaria resulttu: dO 'I'rib:!!; 
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nal, ao q,..al era~ o feito remetido obrigat.ori!llllente. (Cfr, ectro out:.:ros, 
ac;lirdio do Tribunal dao Justiça da Bahia, :relator Des. Sou:r:a ca>:nei:ro , 
!:!!. Coleçiio de Juri::Jp.rudên.cia do C6digo· Ci•til - 1950}. 

As 'partes ne:n sempre têm o nu~smo nl.vel çU.1.t.u:ral, a 

aesm.a ca~;~acid.ade de disce:rniln0nto ou a t:r11.nqll.ilid.ade ne.;es•iria~ P="" , 

al ocasiõe.s como tais, axami!Ulr as cl!usulaa qua Lntegram o seu podido 
tle separação e decicH:r do ace:rto e _da conveniência ,:i1u1 :mesmas. 

cabe ao jui:r:, agora e Co111o antea jS. lho era permit! 

do, não a~;~enas alert.llr aquele cônjuge que, sem recu:raos, aceita o rec~ 

bimento de simbólica pensão, ou se. excede na oferta ao out:~:Co, que 
na. pa:rtilha. doa bens, :recolhe ~;~arte aubat!lncialllwlnte inferio:~:C or~o do 

SilVIU 

olltrO e sem razíi6 plnusl:vel, que iii p:l;'ejudi.;ado 1:0111 reLação 
guarda doa filhos ou .& sua visitação, ma.~:~ impedir que ,., con:;.urna 
o s..-u preju!:r:o ao reiter.o.do o =eu ~;~ropõsito. Vale invocar o Drt. 
Í778~ do c<idigo POZ"tU'ill.l<Õ=, no mesmo 11eht.!.do. 

A decbão nii.o '"''rli, obviamente, az:bit:rária, pois 
não pode deb:a~ de ser fundamentada, de sorte "" ensejar recurso 
das partes, .. e a•u•illl entenderem. 

Nos juizes de :f..mll:ia prolifera.m 1111 "-ÇÕes de modi
.;Dçio de cláusula justamente porque o tardio ~to de uma 
"-"" partes nela.a buac= o remédi-o par11. sua p;ecip1taçii.o, nem SO!!! 

pre logrando i!:rcito, es..te por vezes impossivel de IUi!r con11eguido, 
quando se trll.ta de uma partilhll. de hen11. 

Parece di::openaivel, no entanto, a :l.nêlua!i.o a... eX 
p::e••iio final; inclusive no di.re:ito de via:ita e reeolhida do pr2 
jeto Orlando Gomes. 

t.. expreuii.o jS. e&tli embutida no texto ao ae refe;fr 

ao J.ntere=se doa :filhos e doa cõnjuges e deve ~:~u;rerir ags !Uenos 
avi=ados a obrig-atoriedade da inclu~Si.o do re9ime de viaitD.S· 

Nii.o ,1e t~ata, po~ém, de cliu~tuls obrigD.tórilt, semio 
facult4tiva, eis que entre 011 deveres dos pD.ili "vulta o de vici
tlll:" 0>1 filhos, a=dm COliiO d'!"'tell o de receberem a visita dos pais. 

~A:rt.l578. Dar-=e-.i a separa.9:1ío judi.;iD.l Po~ mG
t~o consentimento dos céinjuges 11e fo:t:em casados p:>r 

:maill de dois anoa. 

ParS.grD.fo Gnico. o j'l1i:r: po<!e recucal:' a ho:®log-a
çio e nii.o decretar a aeparação judicial, se compro 
v..r que a convenç:3io lf"'...o pr'eilel:'Va- Jilf:fi-dentelnente .; 
interesses dos filhos incapazes ou de um doa cônj,g 

'il<'tll•" 

Just:ificacão 

~A emenda. vis.a 11. acl:'eacentar um parlisr ... fo 
ünico ao al:'t. l.578, que trata da separação j~ 
dicisl por mútuo con:sent.i!nen,to. O pa.J:"igrD.foiJn! 
co eonc:.-"e ao juiz o pode>:: de recusltr a homol-2 
gltção "da separD.çii.o· se- entender que a convenção 
não preael;"Vll suficientemente os inte~:essea do11 
f:ilhos ou de um dos cônjuges, inclusive o _d! 

reito de vis;itas. Obaerve-=<!" por~, que-, 
Cli.SO, se trata de :=epatação por mlltuo consent! 
mento, matéria em que ,.. partes aiio soberii.IUI.s. 
E, por 0'11t~o llodo, a:;. estipulações a reape:ito 
do direito da vicita.s não produrem coisa julg!!, 
da, podan"-o haver IIIOdificaçCiell,_ or .. , se 
!;ll:"Õprioa interessar!os :ragu~aram de uma certa 
forma esse direito não parac;:a oportuno que 

de dois anos. 

jui'l: se nGgu",.. .. homolo;iar o aco:rd.o, gol) o li!: 
'ilum"'nto de que esse= dirfJitos não ostuiam se!! 
do preservados, e não sa prova que tenha hav!, 
do qualquer vicio da vontada,o QUe llli\Seja~:iaUIIl 

eo;~luçiio diversa.. se fo~:~se <!a ... tribuil:" e=se F2 
der ao juir, muitas .sepD.raçõas "por llliltuo CO~ 

sent.imento n.io seriam homo~ogada.a a.inda qui!~!!; 

do a= pirtes BlltiVoilscm da acordo, .rob o fi>!! 
dllmento dCI que certo= d:i:raitoa niio •staz:iam •.!!: 
:ficientemente preservados, o que não 

eoDVoniente." 

"Pela l:lprovas.io nos termos_ da Subemenda. 

EMENpA t-"9 202 (ao Art. 1,.579, caput) 

AUto:'• Son.lld= Josi Fragelli 

MRed.iqir como ge .IIIOQUG o oaput: do art:. 
1.._579• 

"A' 8Qt'ltença de desquito autor :i>: a a. sepa 
l:"açiio de CQ:c'pos to a partilha doa bons SOlmlt'IS.-; 

Just:!.fic!lÇão 

são Goste= 011 e:Ee.itos qu~ -convém, a pl:'o~ 

_ s.ito, registrar. Niio é certo que. a sentenç; 
~rto na sep~~.raçio- de c;:orpoa a menoa ainda 
na parti:lha. de bens, esta, não ra:ro, deixada I 

para depois. Ela as autori;o:a, o que é dive:~:.so. 

Esta emenda, qu<il .,presento por so~ic:!.é!_ 

çio -do eminente Senador Alfl:"edo campos, foi 
e~al:lorad.!!. pelo Professor João Baptiata Vilela, 
da, Faeuld.ada da Di:re:!.to da universidade ~ed,! 
ral de Minas Gerltis, c;:onstituindo assim vaUe 
sa colal:lOr.,ção dessa Egrfigia Casa ao Projeto 
do Código -civil. 

Sal..a d.ss Comisaõua, l9 diD outubro deo 
1984. - JoaA FJ:a.gall.i." 

A eménda pretende a D.lte:ração aa expressii.o 11epa:r_!. 

çiio judicial pe~a palavra desquite, o que :li foi repelido. 

t>z:etande, ainda, .. orescmi.tar " palavra cOlmuuo -após 

partilha doa bons e, neste passo, não merece acolhida. 

os bens p;u:tilhadoa s6 poderio ser oa eomunã, :Ç>o•to 

que aquelea :t:eservados ou pertencentes a Cllda um dos c6njç.ges não PE 
de~iio ser levadoo ã pal:'t.ilha. 

CorretD, pOZ" f:im, a eugestão no sentidO de 
:modificada a paLavrll. importn pOZ" autor1o;a. 

punha: 

,O eó<!igo CiVil, eJn seu .art. 322, assim já di! 

•A sentença do desquite suto~iza a "~ 
paração dos côn~uges •.. " 

Ora, a. Bentcnça do desquite não importa na 
tilha doa bona que, D.t.§ por conveniência doa cônjuges, .Pode ser 
xada para fase po,.terior, o que e expressamente autorizado, na 
ração judiciDl poX' mGt-uo consentimento, pelo Código -de P>::oc:e.sso 
vil (art. l.12l, por~rágrafo Gnici:>J: 
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"A aent.ençA da sepAraç.iío juaic1Al. a~ 

t:griza a sepaJ;.,Çio de çorpOII e a partil.ha 

doll bens.~ 

PELA APROVAÇXO COM SOSEMENDA 

HA :redaçiio p:roposta pa;~;11. o "cap1.lt:~ do art 

1 . .579 sub.!lt:itui o. t:ena.o "aepa;~;ãçiio" por "deaq\l! 
te", "e acraacenta o t:érmo "coml.llll" de "partilhl 
de bens". Q\lanto a p:rime.ira propolliçio, nio foi 
el.a ac'eita1 o a =es=d" carece de sont:.ido, 
qllllnto aomente os bcms comuns i q\lo podem 

part.ilba.doa." 

ÉME!:!PA NÇ> 203 (a'?- A.l:t. 1.580~ oaput:l 

Autor • Senador Joaéi in.g-eU.i 

PO!. 

~suprim.ir, no art. 1.580, oaput, a ex 
pz:easão ~cOlnO ao o casamento J:oss" .Sisaolv.l.clo "--: 

JUst:ificacio 

Os eJ:ei toa enunc:.iad.os pel.o c:aput do ar_ti 
!lO nio guardam :r:elaç.iío de t.1pic:ida4e com ;
d.isaoluçio do ~samento. o acrib_c:ilno Cona~tl-1!. 
do pela axpressão impugnaaa i, portanto, perfe_!; 
t.amente dispenaS.vel. 

Eata emenda, que apre111ento por aolic::l.tA 
ç5o do em.inonte Sonador Alfredo Cma:pos, fo.i 
elaborada pelo Professor JoS.o :aapt.iata Vil.ela, 
<la Faculdade de D.i;e.ito da Un:l,_ver.11.idade F«l.!. 
ral de Minas c;eJ;a.is, c:on:Jt.ituindo a~:=i.ln vali2_ 
:sa colaboração dessa Egxlg-.ia casa ao Projeto 

do c_~di!lO C".iviJ.. 
Sal.!\ da• Ccrn.iaaõo.s, ~9 do outt.lbro de 

1984. - José Frage~ll.i. "-

A aeparaçio judicial pÕo tertnO ! •ociedade c:onj!!_ 

gal, sõ se d.iliiiOl.\lonl!.o o casamecto com o d.ivórc.io. 

011 deveres do_casamect:o, todos eles, nio aubai.stem 

gQlll a decretação da se~paray.iío judicial. 

EntJ:o o divÕZ'c:io e a separação judio~al apen11s 

dife:~:en'i'a i dct SIIJ: considerada, a de que- no priiHt.iJ:C? se permiti! 

novo caallll"lllnto. 

A expressio que ee quar retirar e que jS. ·continha o c6 
.d.ig-o c~vil (art. 322) !J'-1.!1-rda dpiea relação cem a disaolução do c:a•; 
aecto, pois seUII efeitos, CO:II relação aos devexes do calla!llento, sio 

-~· 
Impõe-ae, no l:mthnto, se aubaUtua, no parágrafo ún! 

c:o do artigo 1.5110 a J?!;}J!,vra _proc:ed.ilnento por ~pedido de". 

De foto, procedimento i 11 marc:ha <!os Ates do juizo 
c:oordenados aob f"o:rm11s a i1to.s, par11 quo, atinj11.111 o.s fina c~os.iti 

vos do p;I;"O<;lallso, eorno lec.ion"" FRECEIU:CO MARÇ?UES (Inlltitu.:l.ções do c! 
::reito Procesaual_Civil- vol. J:- p!iq. 31 ::_3! ed.). 

o p=~srafo único deve se:l:' ;:u:ulim redigido• 

O pedi&;l de separa'i'io judicial. caber.i so 
aont:e ao111 co!lnju~s~ e, no caso de incapacidllde~ 
•erio representa.doll por cur:~dor _ou ascendente." 

PELA REJEICJI:O DA EMENDA E APROVACJl.O DA StlBEMENDA 
!Q § ONICO DO AJI'I'. l.. S80 . - . - --·-

Pela rejeiçii.o dA emenda também se man.ifest.l. o Profe_! 

110r ColltO e Sil.v ... 

A emenda excl.W. a expre1u•ão con11trmte no 
l..Sao, "eaput~, em sou final., •como 
.SUHII!.to fOll.SO dia.sol.vido". o .lu;t. 

art. 

•• 
l..S80 

cuida doos afeitos da separação, que i II\Cinoa 
do 'il""' o d.ivõrciOJ ii uma fase inte=o:diãria , 
sem .. qu11l o divórcio, v.ia de reqr&, não pode 
ser decretado._ "11: p.;-eciao estabelecer quais 11io 

os efeitoo que dacorro:'DI da •eparaçio: e ~ n~ 
necess&.ri.o a11clarecer que todoll os deverea r.!. 
11\lltante" do ca~~ento, Oll!pec.iaJ.IIiOnte o da 
fidolidado, nio !11\lbSiatem., ;~;arão pGla qual 
o C:II,III!I.IIIO!Into é havido como 110 t:.ivessa. sido 
dissOJ.vido. Na verdad.B, a .Sissol.uçio sõ oc:~ 
re:c;ã c:om o d.iv&c.io; lllll"• c:om A s~a:c;açio 
so oxt.inguem, pratic:ll!llm\te, todos 08 efeitos 
do casamento, OliXC:eto lm., o :i::olativo ao l.mped! 
me1>to de c:ont.:a.1:c;- novo l!llltt:imôn.io, pois estG 
últili:.õ do~~pendo ela decl;-etãÇão do d.ivõ:r:e.io. :C:: 

neé:essil:.io esclaroc:er a ef1các:i11 dll- aepar11yio. 
ColiiO i t.:ad.ic:ional. em nos11o dire.1to, _com 
separação o casament~ ;o c:ons.iderado para ~ 
•e toelos os efeitos. c:o:no se tivesao a.ido d.i!. 
solvido, porquanto aõ lhe fal.ta o illt-imo 
defin.itivo ofe.ito, o j:l.e11far.ilnont_o do :!JI\ped.! 
mente para novo ~asamento, elep.ondente da · •o;:!: 

tecça do d.ivôrc.iO." 

EMENDA NÇ> 204 (AO ~· l.58~:L eaput) 

•sQPri:Ur, co art. 1.581, c:aput,a e~re!. 

são •no11 termos em que fora con..-titu!da." 

Nada h5 que reCOIIIende manter a ex:l.~n 

e.ia; qlll!l constava do art. 325 do Côdigo Civ:l.l v! 
get>tA!I ·e que a l.ei n9 6.515, de 26 de dert!l<b:ro ele 

_ljl77, :manteve (c:f. art·;- 46). Ao contr.§xio• i de 

toda c:onveni.êccia gue ..011 ex-c:asadgs entre si 
de.vol.va a fa_eul~dol de recon11tru.:Lr em baaes 
\1111!1. a~xiência que niio deu certo. 

ESt-a. cmen<!~• ~ apreaento por llolieit;! 
-çio do eminenta Senador Al.fredg CAJQPo11, foi- elabo 

.rada pelo Profe11110r Joio Baptiota Vilela, a a Fac~ 
dadO de Di:ré.ito da lJnivcrs.idaQe Feaaral de Minas 
Gera..is, con.,ti tuindo a" sim val.iosa col.!tboraçiio de!. 
sa e~qia casa ao Projeto do CSdiSO Ci":".il• 

S.al.a Cb.s Comilii11Ões1 19 de outubro de 

1984. - Josíi Frag-elli. ~ 
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' PARifCER 

o Projeto rumtêm, no seu art!.go ~.667, parágrafo 
único, a irrevogabili&ul.e do regime de bens no eas.,nento. 

tl'e:~~~sa hi·póte"ec•"' raconsl:.!.tuiçiio da lloeledade con:iE: 
gal era outio::l te:ano!Js que nilio aqueles da &ua con~Jtitu.!.ç.iio, estaria se 

autorizando a violação do principio da .!.rr<:tvogabilidaéle do Utg.!.II>E!I e.a' 
!xlna. o :r:elator, ellb:el:anto~- .llêOlhe a revog~ilid•u:fa, ao opinar 11,2. 

bre 11.:11 E:neniJaR nQ.11 283 e 284, pt~la= razõ..a que expõe; 

2- Pro.fe11so.z: Couto e Si.lva1 

Justifie.,ção: A crren-aa Buprilllt a expre!, 
são ftnoiS terrn:~s em qua !ora eoru~t.!.tu.tda~, e ae re
lac::iona eom o :~~rt. 1.581, que trai:" iJa cireu."lllt.i!l 
ci1:1 do a: p"rte11 terelll, depois d" aeparaç.iio, reBt!!:_ 
beleeidO"" Boei.edll.de-eOl'lj_Ug'lll. Po.r fçu:ça da não 11e 
adotar Q principio da revogabilidjl.de do!l :!:'E!qimes 
de bens, não ae adn.i.te que esta pm=11ibilidade COO!, 
ra no c::a.so de :restauraçio da =oc::iedade eonjugal, 
po.1s, iJo outra fo=a, se teria CleSeoberto " ~ 

neira de alte~:ar o ~.qime Cle'ber:.r::. • 

EMENDA N9 21)5 (ao Arto. 1.582) 

"Re~ja-110 assim o az-1:. l.582r 

"Art. 1.582 - o c:.5njuge responsG.vei pela 
sep=aç:io ;lud.i<::ial P,erde o di%Gito de u.ar o nome 
de outro. 

' § 19 - Aplica-se dnda o di.zpo!lto neste 

arti.!1Q aCI c:Snjuge c;[ue tiver a in.!.c:iativa d11 ae.,ar! 
çio ju<Jicil:ü c;:Olll :fundamen:to nos §§ 19 e '1.9 do ar!:. 

1..!.?5. 
' § 29 - Nos derila:!.G c;:aaos eaber.i ao c;:&lj.:!, 

ge llepa:rado judicialme-nte optar pela c;:ons&;!;'VII.Ç,io 

do noroe (!(!I casado • 

§ 39 - ruupQnslvel Wl dos c;:ônjuqilS pela 

separaçiCI :lu<Ucial, pode:ti o-outz-o renunciaz-, 
qualquer tempo, ao iJi~ito de uaaz- o nome iJa caz=!!:_ 

"'· . 
Ju$tific:aciio 

o noVo' cisdiqo citü deve trenspol:" o sée~ 
lo,lOC, q~andf j6. estl:l.r~o;.~dito, venc.1dos 011 ú! 
tiJOOS :~;e,.qu!c;:io!l da prettl!nlla sUper1oridaiJe mascul.! 
na. 'Por que a6 &B l!N.lheres devem u•Htl:: o nome do 

~ido? ' 

sal11 &o com.tsaiio, 18 de sete:mbro 

1984. - l>lel.III!On C..:rnei%'0-M 

A emenda propost ... tem .relaçio cem a emehC!a Subst!. 
t.utiva apresentada ~ de n9a 189, l9Ó ~ 191, ·u:sim redig:l:d1u 

"Ar!:. 

110 de hàbil.!.taç.iio ou· no ato da eálebração dCI cas~ 

láento, o çÕnjuçe o>oded: assWQir' o patz-on!mioo dO 
outro.~ 

Alo!lm iJe eonsag"rar, el!l mai11 um iJ.!.spositivo, a igua,!. 
&ae que deve &ld.Bti:.: entrEI :~~~~~ri&;;._·e mulher, a_eraenda ret.:l.ra a pal~ 
vra "eorrdenada;, que ,e c:ooi:ÉÍm no ·px-ojeto, preferindo o emprego d!f. 

pala=a ":t:!'sponsável". 

·11.figurll""1!e juata a .substitul.çSo da palaVl:a "eon~ 

:qad.a" por •reaJ?onslivel ~. 

,~ plllavra o§ c0htl1!ldente e se, na terrninolog.!.ll. pro 
==su.al-, elA l::tadu:: a :~~ituaçio de todo aqaele vencido en uma de:nai 
da, razão não há p.!ll:"a que ela pe=uta no Direito de F"am!H ... _ 

,A .rcsponsabil.!.daÇie reconhecida na 11eparaçio jud! 
dal dal:"á 1 eomo con:seqéência, a eon'Cl.enll.çâo, entre outras, .i perC!'! Q.o 
dilei,to ao uso dO nome. 

PELA APROVAç!O OA EMm-!DA 

·2~ Prefere o Pz-ofe'ssor:couto e S.!.lva
",e>ondenado", em 1-ug:n; de "respon:sãvel".· 

•Emenda r.>.9 205. Pela ac;:e:Ltayão CQ1:l slili.! 
Ututivo. 

Jual:ific::llçáo: Ne:s11a eruenda visa-se 11. aJ. 
terar o art. 1.582 <õt seus plll:"âo;;rafos, aub5titui_2 
do-se a e:>epres-são "a ro.ulhCr condenaC!Íl, pelo "cõnju 
<;re, responsável"; no ~-do menc.!.on<>do !lr#-9Q; : 

no § 39, a e:<p::"esll:ciO "eonclenado o marido" per "l:"es 
ponsável um _doll c6njugesM. Parece-me que o subst! 
tuti"VO·devc.ri" ter" seguinte redaçáo: 

Art. 1, 582. "0 cônjuge coniJenado pela 
.separ.,çSo juiJi.;ial pel'do o direito de usa.r o n=e 
dooUtz-o. 

§ 19: Apl.1ea-se a.1nda o dieposto neste 
t~rtig'O ao c:Bnjuga que t.1<<e-~: a iniciativa da 8epar .. 
çio jud.1eia1, CQm fundllrtiCnto nos par&grafo8 prime! 
;r;o e segundo,do art. 1..375. 

§ 29: Nos demais· =eoll, c::aberi ao- cõnju 
ge se)?al:"ado ju<llei.al"""nta opta.r J?ela cgnr;e~açi? 
do nol!l<t de cllSado. 

§ 39• ConiJenaCio um dos cônjuges pela 11e 
pa:~:aÇiio judl.ei.al., podar.i o outro :ren:uncla:.:, a qul!.! 
quer teMJ?o, AO d.iz-eit.o da usar o nome de casado." 

. EMENDA N9 206 (i!I.O Art. 1.58.2) 

'"subatit.uLr o art. 1.582 pelo sequ..inte 

o uso do sob.renot.~e =nt\ll!l e ,.J.n!ll de uni 
aaae,' Não se j=t:tf.ica. manté-lo quando o ="ane!"t;-
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se inviabiJ.izr;n;~, pouco ireport..ll a cauea, A restitui 

çio ao e,;tat'lo anterior &.~, pois, OXpressa>:-111;; 
talllbém na recUperação do noi!IEI e~ntuaJ.mellte lll.tezca 
do. Na hipótas• ele villVOZ, é rAzoáv.l cor:u;ervar--111; 

o nom0 el!l homenAgem ao c:ônjl.lge .t'alec:ido na oonstân_ 

c1a do C:II.S~Unento. o arti.qo do projeto perturba ;; 

noções qu=do .!az do nome :raatézcia de priimio ou =a 
tig-o. Não daw, assim, preva.l.ecer. -

Esta emenclzt., que apresento po-r s;Olic:it~ 

çio do eminente Senador Al..!zceclo CaJnPOII, foi elab2 

rao!!a pelo Pro.t'emoor Joio Bpptis;tA Vilela, da. Faou.!

o!!ll.ó:e de Direito da universidad<l Feó:eral de Mina-s 

Gclraill, eOTUitituindo assim valiosa eolaboraçlo de~ 
1111. eg:râgia ca11a ao Projeto da c6d1go -Civil. 

SaJ.a das Comissões, 19 de Ol.ltubro de 

l9Sol. - Josã l!'ragalli." 

Se!i!'uindo. tradição do nosso di~ito, já insCJ:ita no 

DIICJ:eto lSl, de 1,890, o direito ao l.lso do nOJne do marido sô era __ r~ 

t.irado da mühe:;-, 11e re11ponslvel ela pel<z separação :ludic:i.al. 

ASsim .f'oi di'ilposto no c6d1ço Civil (art. 324), bem 

COPO na Lei do Divórc:io (aJ;t. 17 e §§). 

O OSCI1'i1'0 Civil de Portl.l'iJBl al.ltoriza a c:onservação 

dos çelido= do ou~o çBnjll'iJ& após dec:retBdll a so!!paraç.io de pessoas 

e bens e, no =•o &!I di'I1Ôrc:.1o, çom a al.ltorizaçii:o do ex--c:6njuge ou do 
p%Óprio Tribunal, em ;>;azio do8 motivos invoca"-oa {art. 1.677-Bl, 

Somente eom o d:!.vórc:io, n" ItS.li8,_ 8 __.12erda do noma 
6 "uto~tic:A, lnll.S a dou~i.n.a vem. Adm.it:!.ndo a pollt~ibilidade de c:ont,! 

nuar a :mW.her com o nome Cio narido, se tal nOln<! a ~t~tinguJ; no c:orné,:: 

Cio oU ell! at:!.vió:ades art.tstic:as, COIIIO :anotam ALFONSO e VICENZO PALio!! 

DINO CU &vorzio - Gi-u!rili ·- p, 226), 

No r!ireito franc:is voltam 011 c:õnju9es 110 l.lSO dos 
se1.1s noM8 a., aolteiro, mas a ml.llber ta;r.ii o di:reitode continuar US"-!! 
do o nome do nuorido no8 r:;-asos em qua ele, requflira o d.iv6reio c:om 
t~,mCiamento n_a ruptUZ"a da vida em c:omum Ol.l por grave doenÇ"a mental 

(Art. 264), 

Selll embarll'o, em qllll.lql.ler outro c~u,o, " lmllhor: 

"• •• po .. rra c:onser:ver_ l'l.lt~age d>;~ mm du 
m=i aoit avec: l'accoz:.d de celui-ci, soit 
l'autoriaation dl.l juge, 11:!, elle jl.l•ti:He qu'un 
it~t.&rit partic:ulier s'y attac:he po= elle-rnClno ou 

po11r les enfants. • (a~:t. 264). 

Tamllém na Inqlaterra niio pe.~::de a ml.llher, c:Otll. 

divórc:io, O· di:rGito ao ""'o do nol'lle do marido: 

"By c:uatom, on !llllrriaqe a wite """wnes 
her hl.lSband's •=ame, i:f he is a pee:r, hi.s t:!.tle 

and rank. 

'She is entit1.ed to retain thi11 name 4ftcr 

the marria9e ha8 been terminated either by death 
or by divorce (Bromley'll Fardl.y Law - 4~ ed.

P• 95) ~ 

A Le:L do Matr:l.mõnio, de 20 de fevereiro de 1946 

da JUeiUllnha, d:Lapl.llll':la: 

•§ 54. A ml.llhe'r divorc:iada conserva 

nome: de tllliiilia do marido. • 

A c:onservaçiio do nome &o cAsado, ai.n"-a nos · pafse.a 
tllll qllCI sua parda' é autom.iit:!.c:a c:ol!l a dec:.retaÇ"io. 'do divórc:io, <i al.lt_or,! 

za.da em c:asos esp<.,:i.,is o ql.le atendam aos interessas do c:Õnjuge 

dos filho8 "-o c:aaal, c:o1110 "e veri.ficA em Portl.lgal, Itália e Fr.,nça. 

Tais interesse~~:, que se quer pro~egidol!l, !!I no que 

.faeul.tam, em nos8o dil::eito, o l.lBO Ol.l não do nomG 'de c:as~clo após A S!, 

paraçiio, tal como dispõe o az-t. 1.592. 

205. 

·:ada a Emenda. 

A emené!a e8tá, de resto, prC!jl.ldic:aéla pela &o n9 

PELA PREJODICIALIDADE DA EMENllA 

2 - Taml:lém o Profet~sor COI.ltO o Silva jl.ll!l'll prejl.lCI!, 

!SMENDA N9 207 (ao § 19 Cio A:rt. 1.582) 

Au.tor1 senadox llvAro Dia.a 

"A:rt. único. Supri.ma-se o pa.rlgrafo pl:"! 
zeiro do artigo 1.582, referente i perda de dire!, 
to de \1SM: o nome do marido pela ml.llher que toma 

a iniciativa do separação judicial, tornando opcig, 

nal a continuidade do lli!IO aoste nOme conjugal. 

D art:iqo 1.582 do Projeto de Lei 634/B 

de 1975; est.abelece: "A nrulher condenada na açiio 

de sepll;>;ação jl.ldi.ci.al per&! o direito a usar o n2. 

ue do marido." 

"§ 19. Aplio.a..,.se, ainda, o disposto n_lll!. 
.te artigo Ql.l:al'ldo é da ml.llher a i!;aic:iati.va da sep~ 

=çiio judicial, c:om fundai!IQnto nos §§ 19 e 29 do 

art:i.go 1-.575." 

Ora, o l11Cnc:.1onado do § l.9do .. rtigo 1.575 

do Projeto do CÕdigo Civil, assiM ci;l!;l.8igna• •A •!!. 
pnraçíi.o judicial pode tambiôm ser pedida a• 1llll. do" 

c:ônjl.lg'EII!I provar 11 r~JS~tura da vida em C:OIIIUIII h.ii mai8 

de cinco lli'IOS consecl.lti '11011 e a i.:mpossibilida&. de 
sua rec:onst-1 tl.liçiío~. 

'l'al art.iqo, c:opi.ando o arti,.o S'i' e " il_a Lei 6,515/77 _(Lei do' DiVÓrcio), novamente i!:, 
oo:rre 1Ul extr=da e .:o)>_l;lllrd~ po~içíio -de punir a 
:mulher ql.le toma a iniciativ.. judicial i!e' pl.eitear 

8\la liberdade. ASsim, a es_po11a .fiel qu.e, abandon!!_ 

da pelo ma:rido hõi mais de einc:o ~s, reguer 

juizo a separação jud~c:ial' pZtivillta no te;rto legal, 

i a~n:ada, nào obsta_nte inocente e honesta, com a 

pal:"da do =o do nome do marido. 

Data veni10, tal biJi'Õtease !'_11.b~l1:rda e a!, 
tameóte mae:hi8ta, opondo \lll\l1 nl<gTA unilateral, 

vez ql.le se fol:" o hotnelll a :r.lql.lOreu tal pedi.do de 
aepllr.!.ção, não sofre' ale ql.lalq~;~er ;panalidade. 

E porque fi)l.ll.r-.Se UJna !Umçio ii pe11110a 

ql.l&, dia:>tc da irrevers!~l, i:mpo8sibilidade de ~ 

t:a:zi.mento da vida eln comllJl, obtém pel.a vi"' j~;~d! 

ci.al, !lll.!l 11eparaçiio legal.. 

geral, a puniçiio i mulher que toma iniciAtiva "TI': 
promover a JDE!Idida jl.ldicial cab!wal. plll:"a separar-se 

do ma:rido ql.l8 a ~andonou há ~" de cinço 11n08 • 

Ol.ltro pont.o ql.le merece de11t8ql.le no <llstu 

ao da matéria, di:z .rogpeito ii P"'l"oa ao, filh08 ~ 
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nores. Estes, n~~; ntaio~ia das '1/Czes, aio os_ bane~!. 

e1a&.s com· a separação do!l p~~;J.11, Vllle dio:ex, 

111eu interesse é que é tolllll<:l...___a inicilltivajudicial. 

De11ta .!forma, ta:mbâm quanto a e11te =pes:_ 

to não proce<;l.e o dispo si ti vo legal, Aqor!l. condena!! 
dO a mulher que, çon a inic:iati= ~udicial p:r:-o=A 

o benet!cio dos ~illlos. 

Sala das Comi~.sões, i4 de setembro 

1~84. - li:lva%'0 Dias." 

A en~enda nii.o "" jWitifJ.ea e estló p:rejud.ic:ada pela 

O canjuge abandonado pelo out:r:-o não inVQ.C!lri., 

pretender a sepaz:açio juciicial, a ~egra do § lQ do ut. S..., mas 

seu ~· .imput;..D.ndo-lhe qrave' violaçio dos deve~e• do <:l!;!llarnent.o. 

A ::egra do § 19 do art. 5"1 ê da se~ invoo;ada, por 

exmnplo, pala cêinju~ que libano!lonou o lar conjugal e 11. ale não quer 

~tornar, mas põe termo i .anterior resist,ên.c:.ia do cônjuge sem culpa, 

em ace.i t>:U: uma ~ealidade que dw::a cinco llll.Os. 

1!: • ação do culpado, e dai: A •umçio. Por outro 1~ 

do, Qe nada V&le.r.i lllll.nte::-se um o;asamento que ae dissolvem 5!!:, ~-

PELA REJEI@ DA EMENDA. 

- Niio &.,.~qe o ProfeHor Couto e silva. 

EMENDA N<:> 208 (ao § únicp do Art. 1.593) 

Autor< Senador J"óslli F~agelli 

"S'Ubstituhc, no p~~;râgrafo único do art. 
1..593, a eXpreslliO •imp~:tiri." por ~.impol:tar.!iM. 

J'ustificaçlio 

Trat..a-se com t"oda a certao:a de 11m 

cochilo. 00mo qi.ler que seja, a eorreçio se impõe. 

Esta err.end~~;, que apreaento po• soliC'it~ 

ção do eminente Senaclo:r:- Alf.z:edo C!lrnpos, f"oi elabo 

:.:ada 'pelo l>ro~euo:r: Joio Baptista Vil.e1a, da Faeu! 
c!tlde. de Pi:r:eit.o da Oniveraid,.de Fedez;-<1l <le l'linlle 
Ge:r:-11-is, eonst.ituJ.ndo aaaim valiosa c:olabo~aç.iio de!, 

!114 Egri!gill CAsa ao Projeto do Cõdigo Civil. 

Sala FI":• Comi=sões, 1~ de OlltubJ;:o de 

1984. - iJ'osé. Gragel.ll •. " 

. T:rata-:e de erro de redayio. devendo ser ac:ei.ta a 
subát:i.tuição ·propo11ta.. _ · · 

' PELA APII.OV!\Cl\.0 .DA EMENDA • 

:EMENilA N<:> 209 (in.t:~<od'-lçio entre a..tiqos 1.593 e' 

1.594) 

AutOr• Senador J"o:i Fr .. gell.i 

""Int%'0Q....:ir, e-~:~tro os art.... 1.583 
1.594, a !l'e<]Uinte d.ispos.içiio: 

"Art. Deco~ri&ls trã.. anos do t.r&ns.i 
to em julgado da setença que &!çretou o desquite:
podol~.ii qualquer dac partes req'Ue:rer sua conversiio 
_,._ divô:rc.ioL ~ 

J'ustif.icaeáo 

O Projeto :passa abruptamente d-., aepa:l"~ 

ç.iio judicial ao d.iv6~c.io, se:m def1n.ir a naturaza 
da mu<tança a sem indicar a titul.aJ:.idac:le da .inicia 
tiv ... A amenda procur11 e=.igir esSes inconveni.e;;

tel!l e ttiltllbc.leee oom rigoroso &:fi.namll!nto constit~ 
c.ion..l. o respectivo terno ~-

EstA Elnenda, que ap:re!Jento por soli.eJ.ta 
çio_ do Sen.sdor Alf'redo C&mpoe, foi elaborado ~.,1;;
Profellso~ J"o.iio Baptista V1l.el.a, <la l'"lleuldade de Di 

:n~ito da U:d~ :Fede=l de .HineJ!1 G!!:=U<,çorul~t.\1~ 

-do B.llsim val.J.o•a colabo:r:ação de11sa Egrli<]ia Casa AO 

Projeto do Código Civil. 

Sal.a das ComiasÕel!l, l9 de- outub:t;"O- • 
_1.984. - Josi Fragell.i."" 

do 

A emenda envolve o pr-oblema de colocaçio dOs ax 

t.igos 1.583 a 1.586, cu'a ordem deve 111er 4lte:r:ada, pretendida 
modifi.caçào do texto dos mesmos. 

'O >:U:t.. 1.585, q\lC!_ cuida_d .. _t~:anafQbnação da .&ep4tca 
çào judici'll em d.iV.S~cl.o 02 das 8'\las corid±çéies, por se~ mais ge~:a.l - -

ljefer.tr.-se .i li\Udanç4 de Ull\ll a.itullç.S:o pll:~<a outra, dever.ii tOJI\ar o ntlnle 
~ 1.594, -

Blsegu1da deverS. vir aquele que cuida da t:Ltu~=! 

'dada da 1n.ic.iat.iva,· o d<! nümero 1.586, que pa:ssarill" ter o ~= 
1.585. . 

O ele número 1.584,. por· fim, teria o nWnero 1.586, 

p0.!;11 al! sa cuida jS. dl!l decrot..aç8o do d1vó:r:cio. 

PELA ALTE~O DA ORDEM- DOS ARTIGOS CITADOS, SI;QlS 

TJ:TO!OA A Eill'RESS,I(O. ~T~ ANOS• POR "UM ANO" (CONS 

TITOicEo. ART, 2_<l6,~. 

.2- D:1ta alteração é precon.iZild_a igualmente pel.o 
Professo~:' Couto e s:t.iYa. 

-EMENDA N9 :2'10 (..0 >:U:t. ~.S9'() 

Autor • senado": ~aé Frag<!!U.;r. 

"RediqÍ.r 001110 se se<]UEI o art. 1..594• 

"Nio 11e de=etari o d.iVÕ!:e.io estando pen 
dente a paxt.il.hll." -

A "prinei:ra ~e _do artigo, tal como no 
o!igido no Projeto, ã oc.io=a. A t~egunda, IM.l po:t.a7 

exige i;!ue a 111entan.ça daeid.ll 11obre ·a p=tUha ,. 111!! 
ple!Ulentll, ara, o ·mero ·fatn de Se de-cidi:z:: aob:re·, 
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não alC&:.ça o efeito que Se desejii",--l.ilt:õ éi, a l[ 
quidaçio patrimol'!.1.al &!finitiva do eaaarrento, 

~ta Elnanr:!a, qoo apresento por solicit~ 

çiioo&> S<i'lnador Alfredo campos, roi elaborada pelo 
Profescor JoiQ Baptista Vilela, da Fa.culdada de 
Direito da Oniversidade Fed,.ral dé Minas Gerai11, 
constituindo a.sim val.iosa colaboraçao dessa I;;gr~ 

q.ia Cua ao Projeto do Co5i!.i.go Civil. 

Sala da!J COmissões, 19 de outubro de 

1984, - Josã Fragelli. ~ 

A em..nõa p:retendo, elll primeiro lugar, que ociosa a 

parte.:.in~cial do art. l.,S34,que. ve<la a <lecretaçM.do divó~:cio se 
ainda nao houver sentença ~:finit.iva de sepa.raçilo ju<lieial, 

,1\ di.J,"posiçio, no enl-..mt.o, estli elll ha:nnonia 
=t, l.S3S, do l!lei!IJUO lliOdo qua o art, 31 da L<!i do lli.vê\;rc:io estli oom 
~ 11rtigos 89 e u dll :mesma Lei, como ji anota;r11 J. Saulo RaJ:Io!J [ll,! 

v6rcio i br~:u:.Ueira - P• 391. 

nenhum 

efeito produzirl a sentenia de·s_eparaç:iio judic.ial enquanto n:iio t:.:a.2_ 
si.ta&! e~n-julgado, de:finitiva~~ente, 

Pendente, asailll, :.:ecu::-so ext:.:eordin-iir.io ou agravo 
Cio in<lefo)rime:nto do mel!lrno, n:;o sari po.u:!vel a con-rsílo dD. "epar!_ 
çio ~udicia~ ~~~~ div5r.c1.?. 

1.firma-se, ái~.;!;a, que mal po,ta a parte final . do 
'dispositivo, dlls&l que decidi!- sobre a partilha nao alcança o o-feito 
q\lO se Õftseja. 

A p~ilha i a ~partiçlo dos bens e nel-& :e decl!; 
ro. os que pert.enco;un a çada qual dos cônjug_es. 

Decidida a partilha, oo:n sentença tranaitada ela, 

ju1gado, •st& deHnida a situação patrimonial doa e_~-C.Snju;es, uma 

vez que·"- sentenia declarou· a: Parte de cada um, dennitiva.'l!ente .. 

A necel!lsidade posterior de regularizaião dos bens, 
imóveiá, Prindpàl.me:nt.e, · ct>m ô pagi!lltlento de bventuai~ impostos e ~ 
gistxo i»ob1liirio, em nàda pO_Qerli al.t.erar o que~ ficou defl.n.l.tivame!l 
te decidido, I'Linda que dtlsinteresaadas uma o.u ambas as 5'"-:rtes. 

PELA P.EJEic!ip DA EMENDA· 

EMENJ?A N~_ 211 (ao art. 1.585) 

ws.ubstitui:r o art, 1,585 pelo de aegui!l 
te teor: 

~oa sentença que converter o deaquite 
el!l divórcio níio constarÁ a 0"->11:111. daquelti,n 

CJusti:f:f.el!lgio 

<A r<'Jdaçíio Qo Projeto é dúbia 'il\l&nto ao 
t;errno ~' Para o mais que do_ arti:;o se elimina, 

e:f. emenda n~ 27, 

Esta Emenda, 'l"e apresento por soJ.ic:tt!_ 
ção do senador Alt'redo Campos, foi elaborada pelo 
Prot'esl!lor João a .. pth:ta Vilell!., d11 F11culdadc de D,!_ 
retto d.!t. Universidade Federal de Minas Ge:rais,COll:!, 

t;t.tu:tnõo a.sdm valiosa oolaboraião dassa Egrégia 
caca ao Prc:leto do código CiVil., 

s .. la das Comias5es, 19 de out'Ubro de 

1984, - Jol!l<'§ l'rat;ell.i," 

iA eJ!Ienda proposta ser1.a complemento da de n9 2_09, 

lambas desdobrando o l!lrt, l,S8S. 

Aeolhiõa, no entanto, a alter~'i'So da colo=ç8o doe 
a:ets'; 1. 584 ~:~ l,,S86 1 J:ic .. -pr<!judfc!ldll 11. preaente emenda, 

?ELA PltEJtllliCIALXDNlE DA EMENDA. 

EMENDA N9 212 (110 a:et. 1.585} 

Autor: Senador Nel=on Carneiro 

l..58So 
"i.rt. 1,585. 

Par8grafo Ün.1co, Quando a !lepara'i'Ko de 
flllto houv•r sido anter!.or a 28 de junho de 1977 o 
tiverem decorr!.dos c:t.nco anos cem reconciliação, a 
decret .. ..,s:o do div.Src:to independ.er! de prêvia sep~ 

ração j'ud.1eial, 

:E ~:n!ve~ que, tal d:tspos!.iS:o .Sevesse f! 
qurar _entre a= do Livro_ Complémentar, art~. 2.0S4 

e l!legu!.ntel!l, Mat', ernbc~a so esSote Pl"OVILV!i!l,tuen:te 
em~t.empo, inclusive por =a p>:"ev1s1lo do texto 
const.ttuciõnal que :t.nst1tu1u _o div.5rcio, "- hi_!'ÓI::elle 
mereoe figur~ no futuro Código Civil, 

Sala da Com.issão; 18 de setelnbro 
1984. - Nel.son Cl!lrnei:ro.w 

PÂREO:R (P-.evis_to) 

•• 

A emend.a deva f~gura.r, çoroo sugere seu autor, no 

Livro CCmpementar,· pena· de !IC ter, no D1rE!ito ·de Fmn!lia e dentro 
de brovo espaço de tempo, d:tsposiçio inútil, Mas éi do esperar que o 
constit.u.tnte torne posl!l!vel o divóroio direto ap!)s cinco a~s-dé sepa 
ração de fato, sem referê.ncia ã data da Enlenda n9 9. O C6digo port~ 
g"Uê,S oon!lidera fundmuento do diVÕrelo lit;tgioi!IO" •a Separação de fato 
po:t: seis 11nos consecutivos" (art, 1.761, ~l· Pe~a relnessa ao :o:el.ator 
do l.ivro oomplerncntar. 

Nota do Revisão- FllCC ao art. 226, !i: 6~, dl:l Co~tituiiilo, 1:1 Emenda 
deve ser aceita, oom a aeguinte :red11Çllo1 .,. wo divórcio l!lerii. tainbém d~ 
.eretl<do ne os oônjugo:.s estiverem comprova<ta:rnente separad.os de fato r:or 
ma:ts <!e dois ano!!' 'in:t.nte:rruptos. · 

EMENDA N9 213 (ao art. 1,586, caputl 
Autor• Senador Josê Fragelli 

•subctitui:r o caput do art. 1,588 pela 
SeiUillte d.ispoBiiiiOI 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11- Suplemento) - Quint.a·Ieira 31 31 

•o.~uo~ o desquito • nio hAvendo en 

tre u pa~ ta a ~~ocordo <;!W~nto i gu.:~;rd.ll. do= filho>S, 

aori lll.tl ~~otribu!d.ll. "' I:JIXIIn reVCil&l:" melhoras <::ond!_ 
ções paro. e:KCid-1«." 

A augestão .o.futa o c:rit<ir:io do atribui 
ÇÕ.o <::0111 ba.e n11. culpa, que, de re11to, não rnn.is ,.;; 

apuro.rá {cf. emenda n9 18) e oatabol.ec .. oomo idéia

-norte o interesse dos filhos ou Xihdé:~~wohl, na 1!. 
:nha da :malhor doutx-ina "moderna. 

Esta Emenda, que apresento por 11oli<::ita 
yão do Senado:: Alfredo Campos, foi el.a.borado pelo 

I':rofeaso:: J"oão Bapthta Vilela, da Fa(;;làdade de D!, 
raito <111. Unive;r:sidade P'ecle:no.l de Minas Gel::Aill, 

eon=ti tu indo assim valio1111. eolabo>:açiio dessa Egrii 

pa Casa ao P.i:Ojeto do _Céi<Ugo C:!. vil. 

Sala das Collliasõea, 19 de outubro 
1984..- -Josoll: FragelH.• 

Nio é pos11Ive1 abolir a idé:La de culpa, 

-ab.1.l.:!.dade~ de uma das pll.l::tes J>a ,epru:açào j 1141-=:ial e, 
ignora>: 11. inoe&nci,. da out:1:11.. 

E:m te :anos de gua:~:d.l de filho menor deve ele, em 

principio, fi""'r com o eônjuge que n:iio houve:~: dado causa .; separayio 

ou inocente, sag-uindo-se a liyão de CLOVIS BEVILJI.Q!JA: 

•sendo W!l dos eõnjl.lg-es :!.noC<ilnte, de 

jWitiça que ao lhe confie a guar<l.a dos fill!.os <::,2_ 

mo.ms, pois ale 11olllle ob.111erv::.r, com dignidade, 

devez:es qut1 lhe 1mpunh11. a lei do matrim~nio, que 
o outJ:o infrin9"iU.K {Cód.ivo Civ'u- vcil.. 2- p.289) 

A em:.nda Q= se p•op.Se eneontra, de rer:to, c:o::res 
pond<!!ndia 00111 11. reg-r;~~ do a~t. 1.590 que pumÚe ~ jl.lir I:'Oijlll_lllr -;;: _ 
situ11.ç<:io do menor da 11111.neirll que foz: maiil conveniente a tlste e 
<;1\llllql.ler oaso. 

PELA P~JUDICWI:D.ADE DA EMID.'DA 

EMENDA N9 2l4 (ao art.· 1.588) 

Al.ltor: Senador J"osé Fl:'agelli 

'"Eliminar o §, 19 do ..:z:t. 1.588 a fazer 

único -o z:espect:Lvo § 29', com ·a •&guinte redação; 

~ Vel:'ifiea"'o que nS:o devem 611 fi.lhos pe=:: 

manecer em poder do pai ou da DI.Et1, defez:iri o juiz 

a 11\lll. gWI.z;da a pessoa notoz:i.amente .id~J>ea, pref:! 

:z:enternente d11. família de qualquer dos d:lnjuqes.• 

Ao contrliz:io do Proj011to, admi_te-se desde 

logo, QUe a 9'\lll.r<l.a possa ser defe>:ida a estranho. 

Dli-11e preferênc:!.a a parente, mas a atribuição a e!. 

tranho niio ch<>9a a teJ: o .;ar.iter ma>:<::adamente e~ 

eep<:ional do a•t. 1.590. Quanto 11.0 diJ:eito de v!_ 

sita, jíi. e.=t! garantido ::.lhures, nio havendo, po.:; 
t=to, neee118:!.dade de reitez:ii-lo. 

Esta E:nenda, que apz:esento DOr soH.<::ita 
Çio do Sena.,or Al:fl::Eido Campos, foi el~borada 1;>0~ 
Pl::ofessor Joi.o B.apt:Lstll. Vilela, da Facl.lldade dtl D!. 
~:Lt,o da tlniVOJ:sid>tde Federal c1e MinasCerais, con:_ 

t:!.tuindo II.Ssilll val.ioaA oolabOrAÇão dessa Egriigia 
Calsa ao Projeto do código civil. 

sal.a das Comissões, 1.9 de outubro 
1984. - Josõ F=gelli." 

dõ 

A en~en&o propõe, am primeiro 1 uga::, a exel.usão do 

§ 19 do :art. 1.588 que, em <::a111o de oulpa de II.IIlbos os cônjuge.11, cOJ><;~ 

de à IIU:Ilher o p:t'i vil~gio de deteJ: a guaz:da doS :Eilhos :menores de~ 

de que tal não :~:asulte cm prejl.lÍZO para 0.111 mesmos. 

Nili.gOOm rcel.lSAria tal pr:!.vilégio i :rnulhez;, 

t.ratan"'o de =iança :menor de 7 anos de idade ou _em fase de ama!llen~ 

çio e pol:" :mo ti vos Cjl.le, por Qbvioa, di:;u;oeilsll.ln COill!!ntii:.:ios. {Cf:r. EdljlaJ:d 

de MourA Bittenc:ou:t't, Guarda~ Fi. lhos, -~n9 63-A, pág. 46'}. 

Se ela, no ent.ante, não fizer jus a e111se pri vil.§; 
.gio, ele pode não lha se:: <::oncedido, COJt>:J e~t<i. expresso no dispoait.!, 
vo. (Na Franya, z;efere carbonnier, .em 84\ d= casos oa filhes aio 

conf"iadoa à guarda materna - D:roit C:!. vil, 2, n9 75, Pâo:!· 232). 

A guarda a peS!.lOl!i; notori=ente :!.dÕnea eneontJ:a-se 

prev:Lsta no :~rt.. 1.590 e não se tr&t.a, eoJnO pretende a justificação~ 
&I :medida excepcioJ>al, poil: eat.e <llaposit:Lvo eon.;o que se 

ao: demais a v:La .. , p:z;e-=:!puruoonte, o bem dor: filho:. 
aobrepõe 

A gl.l=&t elo menor, por peSsoa da fam!lia ou notE_ 
rillli!OJ'lte :Ldônea ma: qoo não ! parente, se ar;ball em i:;uddade de CO!:, 

dições, deve ser atr:!.bu!da ii primeira, pelo11 n~~oturais laços de afet.!_ 

vi&lde que o.mem o11 parenta11. 

A guarda por pt!IISO& notoriamente idône~~o é a oP;io 

derJ:adeira ii :falt~~t de <;~uern, pai:o: ou f~~liares, tenha eondiçÕea de_ s_e 

incumbir dll ~az:da do menoz:, não' u.;ando deBeD.rtada a posllibilidade 

da internação em estabelec:Lrnento edueaeiOnlll. 

O direito de visita estli gar::.nt.ido pelo a:t't. 1.593, 

em qualquer h1pi5tese, just.ifi-=:ando-se .. exe~us.iio da. paz: te fin.al. do 

§ 29, 'qv.e dever S. tez: a seguinte redaçlio: 

Emenda. 

6 Ver1:1'ica<'lo <;!""' não <!@Vem o.o: !':tll>os P'";!!: 
mane-=:er em poder da mãe. nem do pai, defez:irii 

juiz a sua guarda ii pessoa notoriamente idônea da 
familia de ql.lalquer dos ~cônjuges, a~da q\le nS:o 

mantenha :t"elaç:Ões .so-=:iais com o outro". 

2- O Professo~: Couto e Silva é pela r-ejeiçiio •• 

EME~'DA N9 215 (ao art •. l.SB.SIJ 

Al.ltor: Senado.r Jo.11ii F:o::agelli 

•sl.lprimiJ: o art. l,S89 •. 

Justifi<::ac::i_o __ 

·A disposição impugnada· privilegia a m<ie, 

relativmnente ao pai, no deferimento da guarda. R!:!_ 
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flete 1.m1a v.taão patl:'iat•cal da f"Mnília. em cu,os 
quadl:'OII a educaçio conatitui essencialmente um e.!! 
car!(O dA mulhel:', :E od.entação hoje ampla.-nente CO.!! 
testada, Opõem-se-lho!• mesmo .. chados da t>sicol:"o<;~.t.a 

EXper.tmentnl. Deve .;:eo:ler o paaso ao-prim:!pio maiol:' 
e Gn.t.oo que em bo" doutrin" preside ii atribu.t.çilo &> 
gu.,rd.,, rato,. i,. o bem "atar do menor• .;:f, V.t.lela, 
Jo4o s .. ptiat.a, Cl outro :t.ado de K:nuner vs. Kramer' 

A F"lên.;:ia da Justiç" de Fllmil.1a. Jornal do BJ:as.t.l, 
:Rio doo Janeiro, 4 de l"!l!lio de 1980, (C.dl Especb.l, 
p. 4. 

:Est.a emend&, que Apresento por ~~:olicit:!_ 

çio do Senador Alfredo Call!pO:õõ, :foi elllbor .. da pelo 
Pl:Ofel!'sor João &!ptista V.t.lela, da Facul2de de o~ 
rei to .;la tJni'VE!rsio:lade Federa.l de Min.as Ge:a.is, con!!_ 
tituindo aasim valioll4 cola.bo.raç1i.o dessa Eçrégia 
casa ao Projeto do cõdi.iO Civil. 

Sala &t.s Com!ssões, 19 de outubro 
15184, - Joaé Fragelli.~ 

·~ 

Nio •• trata de conceder privilégio i mulher, s~ 

nio ! pr6pria criànça que, em .ra:oão da tenra idade, não tem melhor 
agasalho qua o reg..c;o materno. 

O ren"Oltlado VIRGf:t.IO DE Slt PERJ!::tRA afirma, em pal~ 

•o pape"l· elo homem na propagação da esp[ 

cie l!i 11e.;:undário, o da mulher, primacial, Fiaiole 
gi.;:lllliGnte a paternidade li, e socialment-e pede sel:', 
par .. ct homem um epidó::ior pal:'l!. a ·:mul.hel:', a :matem_!; 
&lde é 1.m1 acontecimento - o. l<l!lior da :ln.>a vida. 

Cl::!.ar o Eilho é f<.mçio que a natureza i!!! 
pÕe i mulhel:' pc:rque ã :mie, e ne111te p.zirt:.icular- a 
lei coloca no: :mesmp pé c1e .t.gualdac1e a :roS"c natural 
o a leg!til"l!a. Os aeua direi tos sobre o.s filhos dS 
veri.11m ser :m...ioras que o.s do plli. H CD.!. rei to & F~ 

milia -· 2~ ao;. - p, 421) 

Adi çarta .idade nlio hlii ~omo se recua11:.;- que 11 p~ 

aença mat:Cirna jl.lnto ii. criança i muito mais importante e necessária 

ao que: a do pai • 

:Em i!1U!lldade de condi<zÕe•, portanto, níio :;e "OOde 
deixar de lev= em conta a idacle do menor piU"a a.tril>ui:r i sua guarda 
à mê:e e de11de que niio sa poda de:fed-la a mtt.os Ol!' pais. 

! UJIIIl ~i'a:riinc.t.a de ordem pdit.t..;:a e di tcdll. palo 

interesse elo roellO:r, não 1.>:11 priviligio dll. mulher. 

PEIJ!, REJEÍdi.O DA EMENDA. 

Elllend.a nQ 215. Pela reje.t.çiio, 

Juotif1CoiiÇãO: Nilo se ClUda de p:ri vil e 
ÇliiU" a mãe em relação ao p4i am matéria de .fUi~ · 
çii.o. suoede que em todo o mundo, e o Brasil n.ão é 
"exeeçio, tem a mãe um certo privilégio, res"lllta.!;!: 
t.e, decerto, da node=a pa.t.cologia, que sll!ltenta 
dever.. a criança ati eerta idade .ficar, pref•J:rent~ 

mente. com a mie. .• Níio 11e:;:b c=ial p:retender aqui 

aplicar a :regra da igual.dade, igualdll.dc formal, 
não a.tenc1endc à circum::tância de que, pao:-a a c:rian 
ça, a mãe exerce = função indelegivcl e ins.llbst~ 
tu!vel, pelo nenos ati certa idade1 por isso, pa..'"".!!. 
ce da mais alta conveniência a ll.ll.nuteriç.ão elo art. 
1,589, = sua .redação, porquanto o· juiz, no caao 
de homologação, ou de "impleu1 decretação de 11epar.!!_ 
çio de corpo~, .liiadida cautelar, deve e:x..minao;- as 

circunstinci11s em que vivem o~ cônjuges e _,t_é :me!_ 

mo su.cs !am!:liaa. Havend.:t uma .;:e::ta equ.t.valinc.ia 
de 111ituação, deferirá a guarda .; mUlhe:r. !: necess;2. 
rio fazer U!llll opção, urna vez que não é · ;ross!val 
il!.tribu!-la a ambos a. pais. O artio;o tem a BUa ."!::!!. 
zíio priiti.;:a e a emenda deve aer rejeitll&l.. 

EMENDA N9 216 (Ao a>;"t, 1.5.92) 

AUtor' senador JOSE FRAGE:LL:t 

"Excluir Ç.o Art. 1.592 a e:~epo:-esaii:o •qualquer 
deles". 

Justific.tc:io 

A proposição refere-se d.t.:sjuntivarn<!nte ao pa.i 

~ à mão. Porta.'lto, a hipótese de que os .filhos não ~~~ 

j= tratados convenientemente U.ga-se também a ""' ou 

outra, e não a qulllqueo:-. deles promiscuamente. Tal cau.o 
est!i redigido .o_a.rtigo, legi tirr.ar-se-ia " retiradll . dos 
!ilhes ao pDi, quando a m.iià não os trat·asse bém, e vi.ce
versa, o que é françamente ab"urdo. 

E11t11. emenda, que apresento por sol.t.citação do 

Senador Alfreao campos, foi elaborada pelo Professor Jo&o 
Baptista Vilela, da Faculdade de Di:reito ela un.iveraidllcle 
Federal de Minas GeraiB, constituindo l!ISB.im Vllliosa .;:ol.!_ 
bo.r_ação dessa Egrégi" casa ao Projeto do CÕd..t.go CiViL 

Sala das Comissões, 19 ele outubro de 1984. - Je 
eé F::ao;:elli," · 

o pai ou " :mãe que detem i qua:raa do filho. 11\enor, ao se 
casa:: .de novo, não perde es.OJe direi.to., aa.lvo se não o trat-ar conven.t.en

temonte. 

A proposta visa a exclusão dA expressão "qualquer docl.e$", 

contida no art. 1.5~2. pois " mesm.t pode sugerir que aquele que não cl~ 

têm a guarda esta:ria sujeito, tambern li perda do direito que n,ió tem. 

A exp:re::~são, no entanto., não po.Se merecer a interpreta

ção desejada na ju.t>tific11ção dA emen.Sa. 

"Oua.J.quar delea" se refére ao pai ou a mãe coue detél"l a 

guarda do menor .. 

_!ll<Jdavia, a parte final do d.J.spositivo p~eec oci.osa. 

A sente~ça, ou "cordo por el"" homolo'iJo.do, que aute>:iza a 
o;uarda do filho, pelO pa:Í ou pela não, i suscctivel de altel:'"ção. 

Dessa forma, ae a guarda do menoo:- n.iio revela eonveniên -
"cia pa:r:aomesmo ou lhe é, .. té, pre~udi.;:ial, o direito daquele que" d!_ 

.tém pode ser retirado e dete:r:minar, a!rida, a suapensão ou.. perda do P! 
trio poder. 

Re'iolula-ae, a qualquer tempo e no interesse do. menor, a 

sua !l.i.tuação, como .:reza o.art.·l.~90 .• 

Dai ser proposta a seguinba suhemenda• 
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da Emenda. 

~o ;r~.rt. ~.592 paosa a ter a l<eguinte reday.iio: 

Art. 1.5112 - o p4:!. ou a mie, que c:ontra.i:r; ~ 
núpc,;ao, ~io perde o dire.ito de ter_.coca.igo os filho:;.~ 

O Profe11sQ:r:" Couto e Silva suqere simpleamente a rejeiçÃo 

~Emenda n9 216. Pol.a rejeição. 

Just.ificação: A enen&a visa .suprimir a expres
aio "qualquer dele:s" c:onstante do ut. 1.590. Di-se na 
jU111tif1=9iio uma .interpretaç.iio que não 1110 ajut~ta .ii oap§. 
c:ie. "Qualquel:" delea" e:st.!i. no art.igo come aluoiio tanto 
ao pir.i qu"'nto i m.iie, n.iio se podendo dedu:~::Lr ou interpre
ta.r da IIUII'leira c:omo se ftn: na julltifieaçíic:>." 

EMENPA N'? 217 _(~o a:;t. 1.59_3) 

Autor: Se~:~acl.or Nel:lon C&roeil:"o 

"Art. 1.593 - 0111 pais, em cuja gua:r;da 
t:t.iio estejan. os filhoo, ter.iio direito de ~los 
e ti-los e:ru sua companhia, bCl!l c:01110 fiac:aUza.r 
sua manutenç.iio e oclucaç.iio. 

Par!gl:"afo G.nico - o jui:r: fi.xari o reg_;. 
me de vi•itas e reosponderS. dioc:;l.pl.inarmente P.! 
~os e:o:c:essoa que pratJ.car em deerimento inju.!. 
tif.teivel do diruito de um d08 )?ailll." 

Ju!lltificaeio 

Em. matér.ia tio de-l.1cada, po>:"<;Iue diz reope;l.t;o i. 
no:u:ecullid;sd.e &o convivinc:..t;o; é!os fil.hos com. os pai.s, o uso 
exag-erado de a:rb!trio do juiz, em :favor de um e em :fl.!!; 
grante preju!zo do outro, deve exigir pun.tção discipllna:r. 

,Sala o:!l:t:~ Coltli!ilsÕea., ~8 de setemb;l;o de ~984. 
Nelson ca:rnei:ro." 

A emenda visa a aplipaç.ão de. m.edida de naturez;o; dilllciP~! 
= contra o jui:~: que, na fi:o:açiio do rGgilllll de viiit{l!il, 111e OJ.;Cader , om 

seuo~= atos em datrÚiento injustific:ável de lliM da:.ioartea. 

Os eXc;:esao'a .injustificlive.ia do juiz, seja nest.D mat&ia, 
eom(l en. qualquer outra, podem merecer a• .P~malidades previ!ltas na Le.i 
O:r!jil.nica da Maqi.tStra.tura Nacional que, no ae.u 'i'Itulo ~II, cu.ida da J?i<: 
c.iplina Jud.icili:ia e, nos •rts. _40 a 49, dotennina as peoalidade!il 

1

de 
natureza disc.1el1nal:" e a _reaporu~~abil.idad•_civi:L do lllllgi.strado. 

Os CÕdi9'0II de .O~:gani>:aç.ão e D!.viSiio_J.udieiliria.s doa Ssl::!. 
_dos tambl'lm eu.idiUII !la aplicaçio de ponali(llldes :110 _juiz. A errenda nii~ c:•
be, de :;o!J.to, no.C5di!ZQ Civil. :tn:felizl'l"flnt.,, oo ab\lliiOII iio veze= :pr01 tic:~ 
do!l consagUe~r. .. no ~ ... a revisiio d«lil decl.sões. 

EMENDA N9 :!18 .(Ao_ ""rÇ, J,.5_9_J) 

Autor• Senador Fernando. Hen:r;:.ique Cardoso 

"Os !?••.t.a, ell' c:uja 9wi>:"da não e!'ltcjam 01:1 

:Ulho11, poderão visitã-lo!'l e t.õ-los em >lua .;o!!: 
panh.ia, segundo f".txar o juiz ou acorda:!:" -as ea:: 

tes, ~- COit:O fisca1.1zar sua manutençíio e ed.!:!_ 
e..ção-.-• 

.Aq:ui 111!1 abstraiu c acordo entre as partes, ci~ 
constlincia qua não pod• ficar pretensamente sub~SI\III'.ida 

na redaçiio do utigo, tenr!o cm vista os relevantell int~ 

J:'eliiSeS daiS partelll e do~ filhoS! seja na separaçào C:Onse~ 
sual -o"u ~ «Cor<!o de guarda de filhoo havidos ou n.iio na 
oonstiinci.a <!a !loc;iedllde conjugal. 

Sll~ll daa: COlnissõe .. , ~5 de oc._tllbro de BB4.- Fe~ 

nando Henriqoo cardoao." 

O regiri>ll de vistas aos tilhos tanto podill' IIOlr illlpOllltO p~ 

lO juiz, QOIJIO ac:o:r;d«do )?elas parte::, o que é freqllento nas separações 
consensua.ts. 

ImpÕe-se, portanto, a aceitayào"da C!li\Cnd«, de.s~ que o 
&spo~itivo Qlnitiu o acordo das partes, lim.1t=do-se a referi.r ii fi.x_!!; 
yio da.s v.isitas pelo juiz. 

• Silva. 

PBLA APROV~c!iO !IA EMENDA. 

lgua~te favorável i5 a fllini.feataçii:o dO Professor Couto 

EMENOA ~9 219 (Ao art. 1.593) 

Autor' Senador José Fragolli 

"Redigir como ~1!1 segue o art. l.593o 

"Os ~s, em cuja guarda não est•:Jam 011 

filhos, poderão visiti-los e t.ã-los elll sua. C:":!!! 

pllnh.1a, •egundct o que houver s.ido ac:orda<lo ou, 
l :falta de acOJ:;do, segundo o que houver !i>«~do 
o ju.iz, :be:n C:OillO -aeompanha:<"-l.hes o sustento e 
a educaçio ~ ~ 

JUSt.if".icaciio 

A tonte pl:"imãria para a" condições do <»<"l:"c:I -
eio do direito de vis.1ta _i o acor_do elos_ que_ detenham r .o 
p!itrio poder. sõ eJO :falta de .;onaonao õ que o jJJ;iz intC_;: 
virS.. ê t"Uildarnenta1 quo a l<:Ji oboeJ:Ve eua gradação. De._ 

outra e.~~rte, 8e aquele dos pais. que niio tem a guarda, ÍC!!!. 
se dado o direito de f"i'séa~.tzar a "manut-enç.iio_ eeducaçio" 
dÕS menores, est4r~ih .. -i<im 11enclo assegurados Podel:"e.s em 

c:erto aentido supa,:ioreo ao da quem mant®:. -e educ&, f.rs;. 
qdentamente o outro q<3nitor, o que é tanto ma..t"s e:ldrúx~ 
lo quanto 6 certo que este último te:n a.9J.IIll:"da. pre~i!la -
ment111 por ter sido c:om1iderad0 mÍlis apto ao exerc!c:iodo_:a 

.-.tx.U.utos que ela envolve. Ademaia, a fioc:aU.zaçao 
importaria, :~io raro, em conf'l.1tos com o titul&l:" ela 
qu=d• e estabelec:erii, com. ee~rteza, c:lilna permane!!_ 
_te da tonaão, eom in.evitáve.is e prejudic:iai.ll r!!. 
percuasõea sobra oa menores. Fi.acal.l.zar á termo , 
aqui; dec.idid11111ente intfllh .• A •\1b!llt1tu1ç:io propp.!._ 
ta, aalVo meJ.hor juizo, apx.illlOra. o te>eto. Final.me!: 
te, oom 11ustento em· lugar do!! manuteoç.iio, evita-De 

o eco, sem saerU"!cio d<:> peso 111emânt1co. 
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Esta emenda, que apz:esento por s:oli.ci t_! 
ç.ii.o do Senadoz: Alfz:edo C:Mipoll, foi elMorada pelo 

de P.z;of.,•IIOJ: Jo.io aapti.:t~:~. Vil•la, da Faculd,.de 
~ireit.o da Uni.veJ:IIidade FedeJ:Al de MinAs Gerais 
con.:~ti.tui.ndo Ã11111.m valioso ealaboraç.io dessa Eg~ 

via Cua ao P~jeto do c:Migo. Civil. 

Sal.a dlUII COIII.isa~, 1..9 de outubro de 

1984.. - Joaoi!i FJ:agelli • .,. 

Pelas J:azões expostaa no p=e<:>er anterior, 
sor a.:oit.il "' proo;ent.e emc.ndl:>.. 

Pala aprovacíio 

EMENDA N9 220 (Ao art.. 1.594) 

·Autor• sanador Nelson carneiro 

•znclua-=e como art. 1.594, renUIUerando-

PELA APROVAd\0 DA EMENDA. 

Assim níio pen11111. o Professo~; Cout:.o e Si.l.Va: 

•Emenda n9 220. _Pela Rejeição. 

Justi.fi.caç.io: Nesta Ol'tmnda pretende-se um novo 
artigo em qua se afirma: "Na fixaçíio de visit;aa, o juio: 
levar i em <="onsideraq.io o inte:.:esae dos avós em manter <:ali 

0111 net.os lll<;'OB de parentesco u am.i=de". ~ Óbvio que ao 
fi>r.llr o direito de visit.all, oa avõs n.ii.o deixem de ser~ 

. siderados, porquanto inteq:t:llntes da f&urlia. Todavill, 
i.nt.Gresae que sobreleva ã o dos pais r estes, sim, s.ii.o os 
tit1.1l.ares do piit:.::io-poder. E os avós, l.lO adot.ar-se ea:sa 
d:!.llposi<;.ii.o,' te~""'--~esit~<;<Lo P":t:"' intervir, ine~usl.ve, 
no l!ll.reito do visitas dos pais, o que n<Lo e admissivel." 

EMENDA N9 221 (Ao Titulo I e SUbt!tu.lo :ti) 

se os' demllilll. Auto:.:: Sena4or JQsé F.<:agelli 

•Na .f:!.xayão de viait.as, o jui.:r: 
levarã 8111 <::onsiderao;:ào o intere:sse dos 
avfis em :manter <::om = heto:s 011 layo11 da 

P«rentes<::O e amio:ade. • 

Ju11t:!.f:!.<::acão 

011 av6s siio r-spons.!iveia pe~a preatlly.io de 41! 
mentos ao: neto=, na falta ou :impon:ibil:!.dade doa pa:!.A • 

No· ent=to, no diasrdio conj'llqlll dos pai•, •of:ren. o:s a'>l6s 
d:!.fi-=:uldades, ia vezes inauperiveis, do conviver com 011 
netos. A lei Clov• as-=a<Jilr=-lbesf eaae direit.o,,prÕprio . 
dfl visit= e aer villitado pelos netoa, fortalecendo ass:lm 

011 lao;:o:s d" pa'!;"enteiiCO_ e &uizade>. A preiiente emen<!a r~ 

ault« de minha longa vivin-=:ia nos" juizos de Fmnll:!.a. 

s~~:la daa ComJ.==õe•, 18 de aetembro de 1984.. 
Nelaon c=neiro. ft 

A justific~q.io ~ eruenda impõe, por :::1 sõ, "' sua a<::eita -
qão-. ~,:'ll~ta de ma:Ls da 50 anos doe mili.tanya nas-Vara= de Flllllil:ill. 

Al.etn dali dive~:11a11 obrigayóe!ll ilnpoataa 11.011 avós <::Olll J:"el_! 
o;:ão aos seus netos a bez:deirC>ll nece:;s~rios, avultA, sem dúvida algulnll , 

o•'J.ado a:fetivo. 

Como e:s<::re\reu MOURA BITTENCOIJRT: . 

•A afe:!.ção dos IIVÕ:II pelO!< netoa i 11 Última. etll 
pa da:; pai,.;õ;.., pu~a:s d"a homem. E:' a maior delicia de v! 

sào lllços 'de afetivi<!D.de e lllllizacÍo quo não podem :sei:" co3:. 
t.ados pel.a intJ;ansi;ô!:ncia &queJ.e que ucoU co:D. -. -qu,ar"'- do fil.ho. 

O .dUeito de v:!.a:!.tas reciprocas deve 8el:" A811equrado, ~e~o 
le<J':1Slador, de 111orte a evitllr a rtlptUr4 des11es llil<;l08 " o aofr:imel:l,to 1!111. 

queles A quem 11Õ •e conced".,., dolvare•. ' -

- •urna jur:isprud,êincia rei terllda h.!i reconhecido 
o d:!.reit.o de vil!:!. -ta ~• avóllll - eicreve Guilherme A.Bordll. 
A liiiOl;gqii:o êi h.umana e respeita 'senü111entos e vinc:ulo tão 
:forte11 como s.ii.O' os existentes entra a11cendentas a daae.,n 
~=~}~sft '1';-a't;ado!!!, ~ ~_Argomtfno, am1J.1Lpag:-, 

•Açreso0l'lt.ar, no Trtulo r, i desi<1naqiio do SuJa 
t!tulo II 11 expruaslio fte ea Afinidade~~ 

Justi.ficae.io 

A emenda visa a confo:t:mi!IX o nome 0011 o conteú
do do SubtituJ.o, que, na verdada, cuida também da llfin! 
&dQ. C:ontl::ibui-se, desse mod.o, para nii:o refory~u; o equ! 
1ro00~ de _que os afins aej~~m t-ambém parentes e a i-dé:ia de 
um pa:rentes<;o por afinidade, incompatrvel <::ont o sistema 
do projeto, 001110 ji o é do C<5d1go em vigor. 

Esta emenda, quo apresento. por ~ol:ici taq.io do 
Senador Al.fredo Campos, foi G:lllborada pelo Professor~ 
:aapti.ata Vilela, da Faculdade de Direito da Onive.rsidade 

Federal de Minas Gcr11is, constituindo a:ss:im valioaa cola 
borllçii:o de:11sa Egrégia· Casa ao projeto do Ci5di;ro Civil. -

Sala das ComissÕes, 19 de outubro de 1984.- JE_ 
•ii> ~ell:!..• 

O SU.btitulo II, do Trtulo I e designado pola expressão 
•Das rel.ao;:Ce~ de parentes-=:o"". 

C:Uic:la o mesmo, no entanto, da ,.f:!.ni<Uode, no11 artigos n9a 

O a=êsoimo proposto contr:ibui, assim e <::omo estli ná :lu.! 
tifi<::açiio da emenda, para não reforçar o oquivoc:o de que 0'3 afins 11 :;;.0 

parentes; coÍllo PÇde Suqe:r;:ir a fed11çii:o Õl:":ig.1naJ.. 

PELA APROVAC!O 0A EMENDA 

EMENDA N9 222 (Ào Al:t.· 1..597} 

A'lltor: Senador Joo:.é Fr-al)'ell1 

•substituir, no ut. l. 597,. "proc:ede" po.z:" •pr2 
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.Twlti:fieaeio 

01.\ bem .se 4iJ:lí • .se'ifllndo p>:c;~ceda• e "c:c;~nfo=e "!! 
aul.t:t", ou •aagundo proeada" e "eon:formt~ resulte". Como 
ae trata da jui:.:o hipotético, mel.hc;~l:' 11e:.:ã a segun<ia OE 

çio. 
Esta emenda que apresento por 110lic:itaç.io do 

Senado>: Al:f:.:edo Campc;~a, foi el.aborada palo ProfesaorJoão 
:Sapthta Vilela, Cla Fac:uldade de Direitg da t:Jnive:.:sidade 

1 
Federal de Minas G•rais, c:onsti tu.indo assim valic;~sa c:ol.a 

boxaçli.o dessa Egrigia Ca!lill; ao J?t:O:leto 40 Códiqo Civil. -

Sala do• Cordsa:6as, 19 de outubro de !984.- J,2. 

aé FJ:aqelli. 

A emenda propõe alteraçiic;~' na :red&çiio do dillpc;~•itivo 
evidentemente mail:l adequada, CQmo eac:larec:e a aua jullti:ficaç.io. 

PELA APROVAC!O DA ~"DA 

EMENDA N9 223 (Ao_éop!tulo :rr, Subtitulo Ir) 

Autor: Senador N~.tl.son carneiro 

•substitw:ua-se, no Livro -rv,- Subtitulo, Capitu 
lo II, ll:lll 'expres•Õe.ll "Ca filillção l.eg'Itimll." por "Dos f! 
J.hos havido~;< ng ·c:aallli\Cnto•. 

Justificacic;~ 

O nc;~vo CÕdiÇJÔ Civil. não pod~. c:oneerv.ar a di!. 
t.illçio entre os f.12hos, punindo-os c:om a dis=imirlao;:ão
que 011 tem,Po= tomaram odiosa. 

Sal.a das Comi1uõu, lS de satembro de 1984. 
Nelson ca=eiro. • 

o propõsito da em~mda é Molir o c:onc:eito legal deo leg! 
timidade o da ilesitirnidade dos fil.hoa, adotando _uma c:oneepo;:ão unitãria. 

E a t.endiillcia do moderno direito que, rQrapendo aa tr-ad!. 
ções jur!dicas c:oneervodoras, evita a distinção que ainda persiste 

al.gWlll CÔd.igos. 

O CódiÇJo Suio;:o não faz: a d.i.;Uno;:io :r:ef,eri~dg, em seus a=: 

usoa 256 a t!l 25G b, ~~;o filho • ••• c:onçu pendant. le ma:r:iage" e " ••• ec;~_2. 

çu avant 1; ma.r-iag; ou pendant l.a suapen.nion de l.a via c:ommwte". 

De igulll modo o CódiÇJo Civil. de FortuÇJill que, no Titulo 
u:r •oa filiação", cuida dos filhoa " ••• concebido n~~; c:onatinciã - do 
1114tr.1rnÔilio (art. 1.8109)", " ••. conc:ebidos antes do ca11amento __ (art. 
I..S289)~, • ••• çonc:ebidos depoia de finda a coabitação (~t. 1.8299)"e, 
"do reconhecimento do filho nll.sc:ido ou c:oneebiáo fora do matri.I!IÕnio 
(art. 1.847<')", em pasao algum ae re~ferindo a filho logltimo ou il.e;;It!. 

'l'al c:c;~ncepção uni tát:ia, II.Clotada pelo CSdiqo portl.l'ifllês 
t'Oi tra:.:ida pela reforma de 1977 é "ju.stifieada por T. BRANoJLo FERREIRA 

PINTO e0111 palavra" que vala tr=serever• 

•A c:onoepção dualista anterior asserrt.ava 
predoruinânc:ia da fili":o;:iic;~_ legitima,_ baaeada no eaa=ento 
qua se c:araetorizll.va por dois troçc;~s fundamentais• n.iQ 
haver filhc;~s leg!timos aem C:li.!UU!Iento e oate _dor à preaun 
çii.o ·pater is -est pel)l nuptiae de~t~Ç~pst,:;-not CllQ rcloçio -
marido da JDae. 

· 'QueJ:cndo-se proteqeJ: a filiao;:ão em. função do 
c:a11amento para ~<e pl:"Oteqerem silmlJ.taneamente 0.11 filhgs e 
o matri.I!IÕnio, esquecia-ao que IQll;itas vezes .se alcaru;:ov~U~ 
soluções falaa=, uma_ vez: que o IMirido do JDãe pc;~dia ~ 

-damente níio !!'er _o pai e inefie...zes c:om. a eada v-ez mai.a 
•:racilitllda .aeparação doa c:&ljuges pelo diviSJ:c:iO e a C:O!!. 
11eqO.ente falta de. alnparo f4miliar doa filhos. Separadoa 
o• pais, poueo 01.1 nii.Cl~~o difere, no aspecto dlt proteo;:ão, a 

situao;:io doa fil.hos nasc:idos de progenitOr<lll' casados eE. 
tre si ou que o Dão 11ejam. 

A Actual conoepçS:o unit.S.rio' preoc_upa-se e=.aen
cialmento oom a· ig1.1alid~de e com a verdad.;~ 

Tod?s os filhos aio i9uais, tanto os naseidos 
de pais ea13ados ou que poateriormente se Cll:llloram 1m 

Q outro, como os nascí.dos de pllill Que nio estão, 
ntmea vlim a estllr, ligado.a entre 11i pel.o llllltrimõnio 1 p>:<> 
curo-se a filillo;:Ko verda.de:l.ra, ~ ~. prefere~ 
mettte à filill.çS:o fic:t!cia da que por ye:zes se abu.aava no 
siatU.o juridic:_o ~· ~" 
CFiliae:io natural - Livraria J\.lmedina, 1983 P9'· 35/36). 

EIQ 1979, na Inglaterra, como se vô no "Annual Survey of 
!i'll.lllil,y Law - l9S2", da ":tlll:.<!rn.acional Soc:iety Oll F...Uly Law", a Law C2 

lnis,sj,om. 

~ecOlMiendéd ,the_ t;_ou,.J. abQl.ition of U.egoi 
t.imacy as ll legoal eÕnc:ept ll;lld the c:onaequent eastnrtJnt1.:;

of the riqht• of tha ilegitimate· child and his :f~ther 

to thoao _of leqi ti mate c:hildren &nd their p..:rentiJ CFlniJ.y 

~· il.leg1t1mac:y, WOjli'lç.ins Paper ~ 2!)_.• 

Preei110 ê que se retire da lei a diatinç.!lo odiOsll pois, 
e;omo Obllerva Ci'i.IO MltR:rO DA SILVA PE~IRA: 

"A= vezes, a repulsa que. fere os filho ilesr! 
t.1mos existo mll.is na lei que nos co"'t~es, ac:ontecendo 
JQCSll\0 que QS .J2_arent.e= procuretn desfazer pela afeio;:ão 
que a le~ friamente SllllCiOilll.,. ;~ 

(Do reeo~.ecilnellto da pate7nidar:!e e' seu= et'ei to .. , p;J. 202). 

o llrojeto aprovado pelo Câmara doa Deputados ainda "11.!!. 
t~m a cruel ~ ill~Usta ,distinção entre filhoa l~g!l:.iltiOs, Legitimados, n.!!. 
tw::ais, adul.terinos o incelltUQ:sos, esqueeidos de Q\le cumpre dOtll:r: 
Pa!s de l.eqisl.llçio que para pe~urnr pelos prÔl<iltiOa dec:!nioiJ, projetan
do-lle.llobre o sec1.11o XXI, neceaiJita s1.1perar os preco~:>ceitos, al<JUillf dos. 
quois jii estisr=ti.::ados na elaboração dei ca4,j,go vigente, a todgs,. 
quase todos, abllndonado= pelas lesrislllçÕe:s 1110dernas. 

~ . ' ' 
A luta P~.l.o reconhecimento doa Ulho:s de qualquer natu.:r:!:. 

za teM Vencido etapas imPcirtnnte.a, e altas' vozag em !SUa 'defesa, ne .. te 

quase um ll.$c:ulo decorrido, por ela =e fizerai. 'oUvú, âeiJde Clovia Bevi
J.iequa, no prof.ligar o te:teto do ,ut. 358, quando da otlll.borao;:io do esta
tuto civil. em vigor, Proelll.man"'o que ne111 o p.;:ojeto pri.11\it-ivo-nem o re.;. 
vbto acolhiam t.al disp~IJ,ição, meDOS< liberal que a legiSlllo;:io fiLipina, 

- eae.revia o 11\eStrCI! - "Mlls a proibiçio dei r<Ú:c;~nheeer os e:!tpÜri'oll nâõ se 

jlllltific:a perante~ " rn.:.:iio e a li\Oral. A falta ;; cometida pel.os pais e a 
desoDra recai sobro os' fil.holl, q1.1e em nada eoncoJ:>:=ll.l!l par4 ela. A in
dignidade cst.i no fato' do inccgto ou do II.Clult<ir1o, e a lei proeel!e c:Oli!Q 

se ·ela estivesse nciJ frutoS: inf'aUze, de~sati ~i.áa~ c:onden~d:U" cCcmen

~. :r:r, art. 358) •' Lelllbra ainda Clovill- q1.1e o CÕdig.o c:olocava o <IISp§_ 
t-io (aault.erillOII e inCestuosos) _,;, mar<]ém da 'le.l:, feria oa aii:eitos fun

damentais: do hcmel!l, dedl~rados na Cgnstit~~çio o ruo -carta_ das Maçõcaa 
tinidas. ·seria lcmg-0 J:ec:ord~ a evol.uçio aO -Di:r:eito Brallileiro, derruin-
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&I nio IJÓ o art. 358, mllJI igwolmenta o a:r:t. 405, o Último d011 <;[U"i" 

PrÕj~to a:ind" :iru;:l'l.l:i, ao ""' ""'feri:!:' .,o= in<:Ol=.,tl.lOI<OII (a:r:t. 1,631), Vale 
X.cQ:r;:dll.:r;:, n<ISIIG PlliiS01 O Oeu;~t.o-lei n9 3,200, de 19.4.19 1 O art •. l26 

da ca:r:t" constitucional de 1937, o Decreto-lei. n9 4. 737, de 24 de Be
t.emb:r:o de 1942, a Loli.- n9 663, de 21 de outl.lbro de ,1949, 11. Lei n9 6,515, 

de 26 de dez-elllbro de 1977 e a Lei n9 7.250, de 1964, 1!: de juat:iça ref~

~:i:c ainda o Projeto de Lei n9 268, -de 1980, de autoria do saudoso Sena
dor Jljdalberto Sena, aprovado uruoni11eme!nta pela Co:n:i11,iliO de constituição 

e Just:iça daat .. C..l"• (Nabon CA:r:nei:~:Co.-~· ~ 2 ~-· -• 
vol •. v:II:I, pSgs. 216/222). 

Mali, ao lado do clamor 411. dout:~:Cina, qua JUuito cont:~:Cibuiu 

pa= e1111a evcluçii:o, justo s«â que ,. de11taq\1e: a jurisprudência dos tr! 
bun .. is, !l.tenta .ã n8ces11:1.dade de superar os Oblltii.culo• que "ind" oo q:Õem 

ao reconheci~nentb de t:odo11 011 filhosr afastand<õ> injust11s di=crimin.,ções. 

Ainda.que, em alqun• de se1,111 diBpQBitivo!J, o Projeto in

corpore cn resul.tado• do novo enfoqua, ce~:to li <;['-14 11e faz- neces11ârio 
IDIIl a1terA'j'io substAncial em todos 011 cap!tulos referen~es i f.iliação. 

A IMloqrada Emenda Constitucional ot"arecidA pela Pr-asil 
dente Joio Fiquei:~:C8cl.o ao ex11111e do Con9re1U10 NaC'ion.,l, e retirada Ante; 

da vot.,ção , aasi~ >:edio;ia o ;t.rt, 175 da atUal Ca>:ta Constitucional, ca 
.Unhando~ paaso IIDI favor da equ.iparaçio le<;~al de todos o:s_filholl::- Mo; 
va1o:r:e_s 411. familia se.:i.o salvaguardados CClQ _a protoç,;o do!ll Pcderea i'§: 
b11COIIJ. O.s pai.s aio obrigados a 11111.ntor a educar oa f:ilho!ll, a..indll que 
n.aacidos tora do.CUII.Diento, A lei pZovedi no 11ent.!.do de que, n.'l f"alta oo 

inc .. pacidacl.e doa pai. a, o.s filhoa men=eiJ recel:>8.ll'l allsi.,tência aocial ~ _ 

, !:a erudita_ JUonoqrafia pedro Hauro c..bi:al pe11quiaa " ev.e, 
lução do D.treito doo l"""'!lia, - mati::ia dO :tilia9ão, <m> v:S.:;ta:o legl.sl~ 

ÇÕCIII mode:r:nas.f!Studa in.ieial.mente 1111 legi•l"ÇÕe!ll russa, poloneza, l:d1ec::a, 

chinesa e cubana, par .. Allllirl.Alar que na.s quatJ:g Ültim4s OS :filhO$ n.'liSC,! 

~011 f'ora do Cll..llalnento têm 011 ~ direi t011 dos na11cidos do _ca.samento. R~ 
f'er-e a lle'jlUir o li!CIIIt:r;:e b"biano a lag:islaçi.o vigente na Eacllndl.n.ávia, pa 
ra deatacAr como grande novidll.da na dinamarque>:a wa perquh:ição da p~ 
te:r:n1dad• dos filhos naaoidos fora do caiiAmentow, que pa1111a a ser Mwn~ 
cUreta preocupa-,..;o do l!:atadoM. E in:foxma: - •Ji antes do nascimento da 

crUnç.,, 11. ,mãe t€111'1 o direito de sol1citar que w!.a ação seja intentada 

contra o homem que ela deaigna. como 11endo o pai de aeu filho. Mas, nKo 
é só. O mêdico·ou a pArteir!l. que all!Silltem ao naBciment.o da criança na!! 
C:idA fora do matrimõn:i.o deverão,, dentro da quinze dias, f"azer uru re1atõ

r:l:o a :respeito ao ln.atituto de Ása:istência Maternal. Reún.idoiJ todo!J os 
elementos po.asivei11, a ruii.a é convocada a, dentro da um niês, indicarqueru 
li ou pode ser o pai da criança. o caso entio é ent.reque AO Com.illllar-iado 

da Policia, quo. C:O<lVOca o .indigitado pai. se eate assume a paternidade, 

o Aasunto se encerra. Quando não, o oàao <i entregue ã justiça, para 

apreoia'j',;O e &e cisão final"_ T.ambém n,a Finlindla f7'nc::ion8.11'1 e11o::d tõrios 
.SO bcm-e11tar IIOCiA1, que •toruam a si a11 aindicinci"" par!l a determina 
çio da paternidll.d•~ se nii.o"bi o reconhecimento. E todoa 011 filhos têm~ 
-ama po11içlo". o-mesmo oco:r::r:e na Noruega. Na·s;,éeb., desde 1917, 011 

IIUeco.a substituiram a expre.ssão ille<litimata po~ chiidren 12m. ~ 
~· E deso!le 1~70, niio há _di!l'tinção aobre direito.& de filhos i SJ:!: 

c:e.,ií.o <ct-.::. jP~f;'!llrn.t.~aA I:legitirua e Fil,l,i:!,cii14-.Ed_..__ SarAivA, 1983, piígs. 
15 a 22). No Direito portugués, a averi9Uação ~ficio11a tanto pede se;; 

<!a mate:m.idade (art. 1.8069 a 1.8139), 001no dA p.Ate:r:nid""'e (art. 1..8649 
•1.86691, aaaAguracl.<:l i. me o direito doi intervi~ como assiatante. Al>IJ.i.o 

Net.o e Herland"r M!lrtintl, CÓdigo~- Anot;~~ 59 Ed., 1984, plig 1.015, 
notAII 2 e l, Ta:nbimo § l-723 do BG», da Aloraanha Oeident.,1, •,. pedido do 

pai, \III filho ilegitimo pod.e ae.e declarado leg!t;.iruo pelo Tribunal de T.!:!. 
telaa, tod.a vez ·que a deelaraçio de 1eqitilU.io;lâde corresponcl.a ao beJU do 

tilbo- 111 nenhum motivo sório a i'.aso se opOnhaM, E o filbo ilegh! 
ao pode ser declarlldo legitimo, nos ternloa Cio § 1. 740 do BGB, 11e os pai" 

.oativessem noiva,. ca.samento não·ae reallzasse por•morte de 
um deles. A'unta a1nda Pedro Manso Cabrlll que ... .;:- deelai:o~~ção de· ;Legitiru!_ 
dade deve ser recusada, desda que nio corresponda ao intaresae do filho" 

~· E:..._t.. P"-9'• ZJ.no_ta 13). A lei italiana de 19 de maio de 1975, n. 151 (_!!! 
~ del cl.iritto -ª=!:_ ~) pro=r= a_dapt"l:' o Ci54igo de 1942 b ex! 

~ncias d11 evoluç.io do Diraito de F11111Ilia, aem. ~iscar, entretanto, a 

distinção entre filho le9itimo e natural. J.; a lei frances11 de 3 de j~ 

:ileiro ele 1972 incllliu no Código Civil dispositivos reguLadores da f'! 
liação 1egitima, legitimAda (pelo eAs11111ento do11, pais 0\1 por a'-1to.:;;id11de 

da justiça) e n"tural tarts. 312 a 314-8). "O reconhecimento do filho n_!!; 

tural sel."ii f'aito por ato !I.Utêntic:o, qu. .. ndo nio·O' haja aido no AtO do 

II4110imcnto (art, 335), E o art. 334 deolll.l:a que "o f"ilho natural tem em 
regra 011 meSliiQs di:r:eit08 e o.a mesmos deveres doa filhos legitiruos em :!:'!!_ 

lAç.;o 11. Se\l pa;i e sua mãe. Ela entra na família da seu !1.'-ltor"- JacqueiJ 
Man11ip, Geoz-ges Morin e Jean-luc l\llbert comentam.: - ·~ta d'-lpla regra -
ASII.im:!.laçii:o ao filho le<;~It.imo, entrada na frud1ia - comst.itui uma mud"'!!. 
ça :;;""'ica1 face ao direito anterior, inteirlllllente dcminlldo pelA inferi2 

ridacl.e do e&tatuto do filho natural a o principio de sua exclua:ic;i 411. f!, 
11ilia. Ens:inav .. -se q'-le o·in.atituto 4a filiação natural não criavA lAÇO 

iur!d.icç ""'~o no_pr_imeiro :g'r.,'-1, en-tre ·a filho e :cu pai. e sua miie. o 
.f.ilbo natur11l não t.1.nlUl j'-lridioamente nem avós, nem tioa, nem tLII.s, nem 
pl:'iJUos. (luando muito irmãos e :inn:ia, desde que fos.,em, como ele,natu:>tis. 
E:;;a um filho sem familia~ (L., ráforme da :la i'illAti.o::n, 2"--• ed., 19.73, 

pig-, 73). Antes j5 haviam ""sinalado o~~queles mestres que a reforma vi~ 

:r;:., Aten4er ~a um dever do c:onsci.i!nci" i viata cl.oa filhos ~ e de 
ll:ar seu pleno efeito a no.ssos pr-incipio& conlltitllcioruois, segundo 

quais os ho:r.ens nAIJCcm, iguais em cl.irei tos- ConvinhA colocar noss" legi~ 

111.Ç.io c:ivil em ha:r:moni" COlll as recomend.,ções da O.l:oi .lJ. ", que prescrcwe 
"todA di11criminaçiio fun&4a 11obre o nasc.ill'lento, sobre a raça ou :.obre a 
rel.igii.o" {~, pág. 18) • 

A Lei nlô' 11, CIG 1981, também modifica:;;a, no C""odi90 Civil 

espll.llhol, tcdo o·-Titulo V ~ _!! patcinidad :,: ~), e ..sairu ati! 
ma em 15eu. art •. lOS: - •A filiação pode ter lugar por natureza ou per ado 
' . ~ 
ç.io. A f'iliaçiio por natllreza pode .ser m"trimonial o nio mat:t:.imonial., :2 
matr:imoni41 <p=do o pa;i e a miie e!Jtiio ca!lladcs Ol!ntre 111- A f.11iaçiio ~ 

trimonial, AIIS:im .;orno a acl.otiva p1ena, .surtem os. mosmcs e:(e:itos, ccanfo:, 
Jllll is disposições de ate c6di90M. 

Na intl::odu..-ao "'"' c.Sdi.IJ<> C;l.v;l,l :ouiço, cdl.tadll. por 01apll.l.ay 

l Motier S,A,, 3~ edição, 1983, Gi1les Petitpierr-e, p:r:ofe&Sor da Unive!: 
aid.!ode de Geneve, dellt.,ca• - ~o liv.t:o segundo,_ Dir-eito da FMÚ.lia, env!!_ 
lbeo;eu lllflia depre11sa em raz-ão cl.A evoluç.;o :r:lipid" dos co!lltumea e das re 
1açõea flllllillais. A o~~doçii.o (arts: 264 <i aequinte!J) Ctesde 19 de abril d; 
:1973, " filiação (.artigoa 252 a 3:2-7) desde 19 4e janeiro de 1978 ,.,;o og 

jetos de novas :r:eg:r:"a que a11segur&11 prAticamente a igualdade_ do direito 
·de todos o: filhos, sejam nascidoa no ca11amento, fora do ca:unento ou 

que tenham IJido adotados. Ela instaura u:na melhor proteção dos ruenores 

contra os ab<Jsos daqueles que exercem autoriélade sobre eles, A ig'-l"ld;!!: 
de dOIJ paia e8tá inscrita qu.ando da modificaçiio de 1978", Convén. repr§ 
duzi:r:, CO!UO arntese, o art. 252: - •1. Em re1ação n m.ie, a f:iliaçii.o ~ 

. rm1ta do nascirmento. 2. Eru relação ao p.,i, ela ê oataba:I.<Oo::idll. por 11eu 

CBIIIIIIIento com a mãe, por reconhecimento ou por decisiio judicial. J •. A fi. 
liaçiio reaulta al&::. do :::e.i11 da adoç;!io" _ o titulo VII, divide-s_& .. ,; _t.re; 
eap!tu1os: - :OiaposiÇÕes G~a..is (.a:;;ts- 25::: a 2541, Da paternidollde dom~ 
rido (arts. 2..55 A 2.59~, Do reconhecimento e do julgamento da paterni.da
de (art:ll. 26n a Z63l e da adoção (.a:r:t. 264 a 269) • 

Não disc;repa. a leqi.s1ação portuguesa. Rez-a o art. 369 , 

n9 4, 4e IJUa 11tual Con8tituição: - Mos filho11 nascidos fora de cas11111en 
to n.io podem, por es!lle ruotivo, se-.:: ob.jeto de qul).1quo:;; di"';crilllinaç.io e :;;: 

lei ou as Npartições ofidai11 não podem usa:r: de!Jiqno~~çêies diiiC:I:'iminat§. 

rias relativas ã f:il1ação". O Dec:reto-lei n, 496, de 25 de novel!lbro de 
1977, dispõe, era 11eli n9 11: - "Poi no dom.!ni.o do direito da famiJ.iaquA 

O!< novos pri:tclpiOS proclamado; pela Conat;ttu~ç,;o imp'-111Cram alteraçQe.a 

mais vastas " p:r:otundas. A igualdollde de direito= e devereiJ ent:r:e os CÔ!!; 

juges, nomeadameilte no que toca ã manutenção e edu=ção do:11 Hlhoa (al:
tiqo 369, n9 3, da Consti.tuiçií.ol e·cos pd.ncipios de que os filho• nase! 

do11 fcrd do o:::asamento niio podera, por Ell!lse motivo, ser objeto de CJ:U41 
quer disCJ:illlinaçiio (.a:~:Ct, 36"', n9 41 deado 1090 ilapcrt11vam a roavis:io de 

la:r:-gos 1Jetore11 d11 disciplina do casamento c de prAticsmente toda a di!J 
c:ip1.ina da fi1iaçio. Deva, de resto, notar-Se que "" última decadll :;; 

·tem aa11iatido ea qua~e todOs o8 países europeus .a protunda:ll alteraç<!ie11 

do di:rei.to da fam.Llia, determinadolls pelo triunfo do principio da igual 
dade• entre OR cOnj'-19es e pela revisão de muita= daa solllÇÕes tradicio: 

li!lis em matlkia de filiação, As soluçÕes agoJ:"a adotadas puderarm assim 

baMHtt-se em :I.argll e recente experiência de sistemas juricl.icos prõxi
mos do llOIIIIO•. 

MinllciOIIO é o Côdi.go Civil. pe>rtuquia, ao tratar do •Es
tabelecimento da FilinçãoM (artiqoll ~.796 a 1.673), ante11 de examinar 
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se•.:m efeitos. Entre outros, justo que '"" <:le,taquem os ji citado8 disp2, 
s.it.ivos que tratam da ftaveriguaçio oficiosa da paternidade". SQ regis
tro de nascimento do manor ~ lavrado apen!ls com .., ltl!lternid8.de estabel;s. 
c1da, <1eve o funcionário remeter ao tribut>al cert.idlio integral do re
goist~:o, a fim de se averigU4r oficiosamente a identidade do paiM (art. 
1.864) a, e:ú:st.indo provas 5eq\1ras da patern.idllde, OJ:'dena~:li o Tribunal 
•ao agente d.o Mini:;têrio Püblico .junto ao tribunal competente que pl:'o

IIIQVA a ~:es~cj:.lv" açíio in~estigat.Srb. (art. l..8659, n. 5). 

Também o art. 1884, dando m.sior I:O!iâlCe ã disposição Vi
gente desdco 2. 910 e que procu:t"ei, vai por mui tos anoa inclu.ir n& legis
l.ação brasileir&,, mas que af.inlll se· perdeu no_ redomo.l.nho da Cârn"-l:a. dos 
Deputados, d.ispÕe; - 1. O p.!li não unidO pelo matr!mônio i mãe do filho 
õi obriqado, de:::de o estal:>eleeimento da paternidade, a pre,.taJ:'-lhe a.li
mentop rel.ativos ao pedodo da gravidez e ao primeiro ano de vida do 

f.ilho, sem preju!:z:o cl.aa indeni:z:aç6ee a que por lei ela tenha direito. 
2. A mie pode pedir a.lin:entos na ação d• investigação dCI paternid&de e 
tem direito li al:imentos provisório• '"" a ação foi preposta antes de d,! 

·oo=.ido o· prazo a que se refere o número anterior, desda quft o trll>u
nal considere p~:ov.;.vel. o reeonhec.imento. 

Acentuo\l JoDÓ da Costa Pim!mta, que o vigente principio 
constitucional português "afasta um& proibiç:iio ~ da inveiltiga
ç:iio d& filiaçiio, e n:iio admita seque>:> uma proibição~· ou seja, 
1,U>; •,l.,.tema de orienta..,ão .,.,.,t.,:l.tiva ou do ir>vc..-t.iga<;iio cond1c~o,...da, 

COli\O_ a anterior i Reforma de J.977ft, eX4mina as tri" hipótese:; de ces
saç<io d& presunção de paternid&de; al filhos coneebidos &ntes do Cli-'1,!. 
mento; b) filho:: C<:lncebidos na c:onstância do matrimônio mas depois de 
finda a oo.-.bitaçiiio dos côn~ugcs; c) declar&ção no registro di. na.sci
J~Hmto, feitll pela mulher casada, de que <1 filho não é do m"-l:ido~ eom 
posterior declaração jucicial de que o Elho não beneficiou da po:;se 
de estado". Nen:e Último easo, t>:at!l;r-se-ia de Murna aolução a v.lrios 
títulos revoluci<m.S.riar qua se aplica em q_ualquer caao_,- quer o filho 
tenha sido concebido ante11 quer depois d<J·casamento" (Filiacão,-_COim
bra Edito~:a, 1966, n9 l., 78/82). 

Na .longl!!. e~ocição viBa a demonstl'ar o passo tardo do 
Di::eito de Fali\Ília br&s.ileiro e, o que é pior, co:r.o o Projeto em e>:a
a>e ~:~ão aten.to\1 p.!lra a legi::laçiio dos povo= c1vili'l:ados, n..io s.S no in
tel:'es"c doa fil.hoa, maa ig®lroente no amp.-.ro il miie solteira. 

ACredito, porr tudo isso. em face da= Emendaa n'?.S. 
a 248, que se b.z neceslll,;,ri

1
a a apresent.açiio da uma ampla revillíio 

t.el<toa da c.;r~~ara dos Deputad.oll!, _,.. filll de que se acomp.!lnhe, quanto 
s!vel, a citada evolução, sem pe:~:de>: de \·ista a liçio da doutrina 
da jurisprudência nacionais. Od a diStinção; qU<ii: se cuqere_, . de_ fi
l.hos na>~cidoa no casamento e _!Ol:'<l do cas~:~mento~ _cpmo_ ·pretendia Lev! 

carneiro. Ma:s sem dia<:rimina"ções ódiosas <:!~'" ainda pe,.am sobre 0" que 
não pediram p"-l:a nascer e carregaiP. a vida 1nteir&, a cruz dos pecados 
alhe.io!ll. O r.igor da lei serv!râ para eorna::- reuponslivel a paternidade, 
se os·tribunais aplicarem o,s futuros textoz legais com 11 IIIC8mll. preoeup.2, 

çio que deva inspirar ao leg.islador. 

PELA APROVACÂO OA EMENDA. 

O Profes.sor Cou.to e -silva ten opinião divergente: 

"Emenda n9 223. Pela rejeição. 

Ju::t.!.:Eioação: O conceito de filho legit.imo éi 
um c:onceito juridico e com isto não::t.la que dizer que 
fi.lhos ilegit.imos não estejam a elaa Qqlliparados. M11s hli 
<.ma distino;:iio entre filhos l.egit.iltiOs Q Uegitimos, como 
resultante nece=sirio do conceito de casaroento. o que a 
elllenda pretende é fa:~:er Uft\a distinção que to-rnar.ia incOll'l
preensivel todo o_capitulo. o capl:tulo II, do Casamen.to, 
trata dos que nasceram na constSncia do Cllsamento~ com t2, 

das as suas presunç6es1 depoi.s, cu.ida da legitimação, 
do reconhecimento dos -filhos ileg~ti~r.os. com a adoçio da 
t.el:'lllinol.og.ia da emend&, não se modif.ica A .,itu&çíio, pois 
em todas as .legirolações, o Direito d.istingue un3 

tr1:1=, aendo .f.l.l.hO>I ~eg{tilllos os nascidos na constiincia do 

oao:amento, 111 il.eo;Itimóa, os nascidos :!!o:~:& dele. o que dê= 
sapa:t"eceu foi o t~:atamento discJ:irllinatõrio, ma:; a term1.n2, 
.logia daye permanecer, porquanto senão. n.;o haveria 
determinar Olll efeito• do c:as&lnento sobre " fi.liaç.;o. (ver 
justifioao;:.;o à rejeição da emenda n9 . .16'7) • " 

~ ~ ~ - AsoU. d.ispõe a Conat:!tuio;:ão (&rt. 227, 
§ 69) 1 - "Os filhoa, h&viàos ou não da relaç:iio do ca~:~&fllento, po1: 
adoç:iio, terio os mesmos direitos e qualificações; proibida" qu"i"
quer ct.;'llignações discri~r.inatõriss relativas ã filiação~. O senado Feda
ral. aprova o Projeto n9 186, do Senador Nela!)n Carneiro, revog'ando 

=t. 336 d.o c6digo Civil, e ora aguardando decisão da ~ara dOD Deput~ 
d.os. 

EMENDA N9. ~~4 (ao ~'rt.l..?02) 
Autor: Sen. Josê Fragelli 

"A=Oioeent"-l: ao a:~:t. 1.602, parigrafo Único 
do >'legu.into!: teol': 

"COnsideram-se tll!Dbém legitinlo" os __.f_.i

lhos conc:eb!dos por fecundação artificial. após a 
IIIQI:te do marido, da mulher ou de ambos, empreendida 
com <:ilul.as reprodutivas que Oelos procedem, desde 
que o cÕnjuge sohrev.iven.te,. se houver, se mantenha 
viúvo e observsdas, em ~alg:uer CliSOr as coru:Íições 
que, por escrito, haja ea:tabeloe.ido o casal. 
deol"-l:açíio conjunta.~ 

. Justificaeio 

O Projeto, que aspira a ser a no,.,a l.eJ. 

biisioa As vésperll.s de oe c.;,..pletar o segundo mil,! 
nio, nem Dequer eomou co<:>heeimento da .fecundaç~o. 

artifici&l. e eontinua pensando a procrlaçio de &CO!_ 
do <:0111 as categori&s trad.ic:ion&J.s do direito. A 

emenda ~tem por f~11 supri"' a omi&aão em Ulllll ele suas 
dimensões mais signi!icatiV4B, est.abf!.lec:endo, 
p"-l:âmetros que espe'cifiea, a l.egitimidade do Hl.ho 
po:~: esaa V.ill. conceb.ido. 

Esta emenda, que .,pres~nto por sol!cit_!. 
çíio do Senador Alfredo Campos, foi elaborada 11"'~0-
PJ:ofOss~"' ·JO!o Baptistã Vilels, da P&~uld.ade de Di 
>:eito da 11niversidad.e Federal de Minas Gerais, oon~ 
tituindo =siln val.iosa colabQraçíio ~aaa egrégiã C!. 
sa ao projeto do CÓdigo Civil. 

Sa.la das Comi:;sõas, 19 de outubro d.e 1984. 
- JOsé Ji"l'agel.l.i .. • 

Opini.;o do Prof. Couto e Si.lv.-.t. 

·~nda n9 224. Pela rejeição 

Jw;t.if.ioaçâo; Nos:t... emend& proour&-se e& tabele -
<:er a fil,iaçio legitima t~êm dos :Eil.h<>s resultantes 
da. fecq_ndaç.;o artifical meSltiO ap6s li mo7te de um do:: 
cônjuges. Todavia, e::~ta .matéri& deve fic&r ã discr! 
çíio da .J\lr!sprudênch.; que pode e:!Ctrair do CÕd..iqo r~ 
g"r&s a. raspei to. Níio !lle deveria estabelec:er um art.igo 
fechado, eomo se prop8s na emenda para a riormação da 
lll.!l.tiiria. ft 

Pel.a aProv&çiio d.a Emenda, sujeita, no curso dos deb.!!, 
tes na Comissão Especil!.f, i melhor redaçiio. {Vilie, Ane:xo.s, ) • 

EMENDA N9 22S [&o &rt. 1.603) 

Auto:~:< Sen. Ne.lson carneiro 
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~Red..ij...,.-se assi!n o art. L60"3. 

"Art. 1.603. Pre::urnmn-se cQnçebiclos na consti!: 

c:ia elo casat~~ento: 

I - 04 .filhQs naso;:idos o;:ento e-OitentA ditu:, pe 

l.Q neno&, depois de estD-belec:ida a o;:onvivêno;:ia conj~ 

gaL 

II - Os nascidos clent.ro doe trez.entos dias subS!. 
q!lentes à dis11oluçio da sociedade conjugal; 

ur - os bavidcs por inseminação arti.ficial, desde. 

que tenha havido prãqia 11utorizaçiio do marido. • 

JUstificação 

O t.axto <lvita a distinção 11uperll.da. E inclui o~ 

mo nascidos no <::llsaroent.o do:; .filho.ll havidos por ins.!!_ 

mJ.naçii.o art.LfiC:illl, desde que dela tenha <::onheciment.o 

.rmtecipado e ~:~cordaclo o cênjugo masculino. 

Salll da COlni:o:sio; 10 de aet.embl:o de 1~84. 

- Nelson carneiro. M 

A emenda retira .. do inci11o II a sua. parte final )onde 
sio di!"e;tenc.i.a&:s a~ oausu de diuoluçiio da sociedade -ConjugaL 

'l'al di:o.tin<r<iio, no entanto, é 4esnece .. .,S.z:i<L, poia "!:! 
perada pela reg:l:"a esta"baleç,ida no art. 1.574. 

:tn<::lÚ,i, aindll, um outro ind.so ao <Ucpositivo e que 
visa ao:: .filhos hAvidoa por inseminação artifiçial, prcslDIIidos <;:QiliO 

concobido.s na coruitiineia dó c:aa.=ento, doasde que havendo pz:évia autor! 

z:::.çS:o do lllll.rido. 

A inseminação o~~rt.tfi<::ial, prãticl:l que 1111. há de aVO~.!!. 

mar com o çorz:er doa telllpOs, facilitada que sez:l çorrt" o pl:'O<)':r"esB.o _da 
ciênc-ia ,. 11. ~:e<iução de seua çusto.;~ i :m.~~.thia que n:;o pode deixa>: de 

me~:eçez:- o cuidado do legislador, dll.! o acel:to dA propcosiçio. 

PELA APROVAc5o __DA__E_t,!ENDA 

2 - Tlllllbéru favoriive~ ii. emend11 :;e JnBnife:Jta o Profes

OJOI: Couto a Si~WI.. 

EMENDA N9 2"26"(ilo llrl.Lfi04) 

AUt.or: Sen. Nelson CarOei= 

~Redi;jA-se aasim o o~~rt. 1. ElO .C, ~c-apUt~: 

"Art.l~604. A paternidAde do filho na.,cido 
~~nt.es de decorrido,. os cento.OJ_ e oitent.a dias de que 

trata o n9 1 do =ti9'0 antecedente nio pode entret-11..!! 
to, ser contestada. H 

JU.IIUfl.cac.!iio 

O que o 11arido conteata Iii " patez:-nidade, que 

~:eault.A do c-aall.lllento, melhol: dito da precunção deeo_;:: 

rente do çasamento. o texto propOsto atende a 
objetivo. 

esse 

sãla da C0111illsão, 18 d<l. .aetembro de ·1984.. -
Nel11on Csrneiro, H 

A en.etÍda pretende a ~Substituiçiio da palavra ~J.egitim! 
dado" por "pat':'z:nidll.de", desde que o quo se"eontestA ii a Última. 

Indiscutivel o ao;erto da prepOSição.-

O que se impu9na ê a paternidade, niio a legitilniclade, 
quO'I_ ii uma oonseqll.ên<:ia da primeiz:a. 

A contest.4çio da paternid.o.dc se z:efcrem os mode:ti!.os 
<:&!igoll, .o.ssim o francês: " ••• lo mar;( poe:ut, par tOul!l moyens, <Xlntestel:" 
::a paternitii ••. H (art. l26)) o espanhol: ~Elruarido podr<i ejercita.r la 

aeci.Sn de ~pugna<:iÕfl de la pat.ez:nidll.d. ,. ("art. 136) ;_ o portuguã~: ~A 
pãternidade presumida ooa t=mos do .lll:"t.igo ~826" não pod& sez: il'tlpugna. 

d..a ••• N {ar.t. 1838). e, o italiano: ~L'adone peril disc:orrooi&nent.o d; 
paternitã del f.iglio aoneepito durailte .:1.1 !llllt.rimônio •.• H {art. 235). 

PELA APROVA* DA EM5õNDA C">niT @" A !?J'?ffSlfó ·~ 

2 • Ainda u:na vez divez:ge o Professor Couto e Silvao 

EMENDA N9 227 (ao Al:t.< 1606 HcapUt"~ _ 

Autor: Scn. Nell!lon Carr:~eil:"o 

"Redija-se li.I!IS.irll o art. 1.606 "çaput"o 

"Art. l.!i06. Somente se pode c:ontostar 
paternidade do filho conçebido_ na çonst<in<::ia da so<::i_!!: 

dadoa eonju9al, ou presumido t.al (art •. 1.603), prova.!:: 
do-se.~ 

Justificacão 

O que O ll'llll:ido pretende é eJColuil:" a pater
nidade. NÃo h.i portanto, que fdar em legitinu.dade 
ou ilegitifn.idade. 

Sala da Comissão, lB de setembro de l9BC.
Nelson Car;"~eiro.~ 

O que se -impu'ilna e a paternidade. 

A ,. ileqitinidae!a resultAri, necessariamente, do .re 
collhee.iJnento vol.unt.drio ou forçado, niio haqendocan:>. 1mpUgnli.-la, salv; 

a ll.t:irmatiVll de e.rz:o ou de outro viclo de vontade no reconhecimento v2 
lllntãrio e ai Mo ;;cr~. na vez:dadó-, uma 1m~ujriãi;:io. 

O que se c:ontesta -; " paternidl!.dC do .filho havido na 
constância da soeie.dll.dQ aonjugal, ou presoumido tal e,_ como docorrência,. 
11. ·sua lcgi.t.i.Jn.1dll.de. 

226: 
Reportamo-nos ao j;lllre<::er em~ tido na emenea de .. 
PE:r.A APROVAc!iO DA EMENDA 

2 - Novamente dissente o Pz:ofessor Cout.o e Silva: 

NEmenda n9 227. Pela rcjeiçôio • 
.J'uSt.t.fi='i'iiO< 'l'endo enl vbta que ae adot.ou 

no Pr.ojeto o c:once,ito de .filho l<>g.Itimo e, po:z;:tantQ.o 
o de legit.iJnl:lção e o de legit1m1c:!ade, pelas . razões 
expostaa .na Reje.tyio das elt)en_d,as n9s. 167, 223 e 226~ 
deve :1cr rejeitada a emenda n9 227, po1:que .se trata 
de impugnaçlio ;;, le<;Jiti,;;úiãdo, que e a 1mp;,qnaç:io i. 
patGrnidade mail!! ~ da c:onçepç.í!ío do fUho na cor\stâ.:!. 

ç:ia do ca.,=ent.o, çomo eXpress=en.te afinna o art. 
1..602. A regra" ilii:~ é sà"tt,=~ s::.bre imp~qnaçiio de J»a~e!_ 
nidade1 e, sim, t.ambé:n do impugna,.,-iio de uma patez:n_! 
dade q~alif.i.fi.<:ada, ou seja, a deis .filholl nascidos= 

<::onstânc:ia do .<:ll:ltunento, que sio, elll ·conseqll.én<::ia, 

leqitimos. Parece mais exata a redn,.,-io do Proj~ 

to, portanto se qua~ifi<::a, e necessarill.laente .,., d_s 
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ve 9:\\alifica,:t, o Up"O de paternidade e de fili.açii.o 
no art. L.Gol, ao a.fi.rnlar-se: •aa:o legitimo= 
filho~ eonc:el:lidos na eonl!l~nc:ia do c:a=amento", 1~ 

gitim11.çii'o ect:a que pode ser, em c:erto11 c:aaos illlPUS: 
nada. o te:!;'mQ c:e~:to .;; da iropugnaç.iio d,. legitimida
de e Mo, aimp:l.esmente, a de imp\\gnaç.iio da pateE. 
nidade." 

EMENDA N9 223 (ao Al:'t. L.606) 

Autcn:: Senador Fe~:nando Henriqlle Cardoao 

"Ael:'esc:ente-•e o .inC:illo I.:n: ao az:t . .1_.606, 
c:om a 11eg\1.inte redaç.io, 

"Art. 1.606. ·············-·--··········· 
I- ··••••••••••:••••················--··· 
II- ou,~,,,',,,.: .•...... --.-·~·••••~>H•-
l:ti - a 1nlpol1Ribilidade da filiaç.iio CO!!! 

pr6vad.a através de prova peric:i.al." 

Juat:ifj_c!!cão 

?>-:J.êm é10111 proc:easoa traélleior:tllol!! éla prova 
he~~~at:ológica peloa 'llilllteroa.s "ASO~, "MN" e "RH" ,para 
efeito de .investigação e negação de paternidade, te!!! 
-.11111 o exame de .S!I.Dg\\e palo si:110teroa "HLA" - "HURJan 
Lellkocytas Antigens", há m"i.s de dez ano= rea:l.izado 
na Europa e E.atados Unido= da America do Norte e hi. 

ll.proximadamenttl _einc:o aoos nO ~asll, e:J.evand9 C:O,!! 
sederavelrnen,tct o nW..ero _de exclusões de paternid,! 
de• discutida• e a p:.:'Obabiliclade de a!i:nnaçiio em O!: 
t.:.:o• casos. 

Referido" eoumes, plenamente rec:onhecidos 
pela Orqaniz~~oção Mllbdio.l. de saúde, o siio -t=benr. P.!: 
:J.o'T:;ib\1nal de Julltiça do Elltado de siio Paulo, CO!!; 

eo.,nt.G anotadO nos "'en~' AC:Õrdàoa prolatados nas 
Ap. civeia n.9s 10.176-1, 9.969wl, 29.2:0!.7-1, 3,4.4.7 

a.l69-l, a:~te ~lti1110 pllbliçar;l.Q na Revista de Juri_! 
prudência do Tribunal de J\\lltiça de, são Paulo n.9 74/ 
150. 

o. direito eleve acompanha~: a evolução da III.! 

d.icina legal, o qlla nio ooo:.;re, nesta pa:l;_te, com 
o C6digo Civil viçrente nem c:om A atua:J. re~o do ar 

ti<:tO s\1pra do Projeto. 

N.iitl ,.., trata de icovaç.iio le<:tislativa, de 

vez q\\e o codigQ CivU .. Italiano,em seu art. 235, nQ 3, 

e111tabelec:e: 

Nse nel detto peJ::iodo la mogl.ie 
hA c:Q;mellsO ad.Ul.terio o ha tenuto 

c:elata al roari to l" propria gravir!a.!l 
:r;a e la naAcita nel figlio. In tali 
c:asi 11 m.az:itQ_é ames::o a provare 
ehe il figlio preBenta caratterist.!_ 
c:he genetich<il o del gJ:'llppo sangui9. 
no iac:oropatibili c:om quele del pr.!: 
lll.lnto padre, o ogni altro fateo te!! 
dente acl esc:ludere la pate:roita. ~ 

Qu.e:rendo proteger a flll'IIIlia lcqitirna, não 
poderio l•Çf:I.Sl.adoi abstJ:air as;: c:iê:nc:ia~ par!W.el.as, 
11ob PenA de admiti.r 11. baatara:l:a no lUiio daquela me_! 
ma familia. 

Jl,d~ais, .. ciência !ll<idic:a evo:l.ui, se proj.!i! 
tando n&ee .. iiri .. , e Ulperioaa a previ•ão peric:i"l. n11. 

bi~tese em a:n.iH•e. · 

Indis=tivel, em 1'ac:e do el<pOllto, a inCl,!: 
.,;;:o do in.c.i.so UI ao art. :1.606 do É'>'ojeto. 

Sal.a,das eomissS.::us, l.S Qe outubro da 1934. 
- Fernando Henrique cardoao._" 

A e~~~encla propÕe a inclusão de mais Ufll fundamento 
em que se pode basear o marido par" c:ontesta~: a sua preswtlida patern,! 
dll.<ie, e não previsto no Projeto-. 

Trau.-se da imposllibilidade da .filiação, comprovada 
através de prov.a peric::l.al. 

"Não é a impotência, de qlle C:llida o art.. 1.608, pois 
- a propQst.ll prevê a hipõteae do marido potente mas li. q\1em n.iio se- pode 

--atrib\1ir " geração do filho que .foi oonoo!'bido de S\\a mullle~:, o q\\e se 
poderá c:oroprova~: por pe,;Icia espeoializada. 

PELA APROVAI':íi:o DA EMENDA 

2 - 0\\tra é a c:onc:l.,.sio do Professor Couto e Silva: 

NEmenda cQ :;!28. Pela ,;ejeiiíi<'. 
Justifiçaçio: A :r:eg"ra do incis;:o III, 

=t. 1.606, tendo-se comO causa 4a impugnaç.iio d!l 
l.egitim.idade "a impo:sõ.bilidade da filiação C:O!I\Pl:'2 
vada através de prova peric:ial", jii. so enc:ontr,. c:l~ 
~:amente expreu:a no art. :1.606, n:ii.o roendo neoess!, 
rio afirmar que a prova tenha de ser p<lric:ial, como 

se p,;evê no artig-o. 'A prov11. peric:ial é Ufll dos tipos 
de p,;ova; não há de ser a única. Es;:so acpec:to deve 
ficar .ii Qiscriçã:O dO- jliiz, e a jurisprudéneia ateB; 
derá aos dados da c:iénc:i.a. Por esse"moi::ivo, P"rec:e 
:ma.ia adequado mll.nte.r a solução dada pelo Projeto. N 

EMENDA NQ 229 (ao Art. L 609} 

Autor: Senador Nelson Carne!:«~ 

"Art.l:6oa, 

Substitu=-se as expressões ~a precunção 
da pa1;ernidáde d~ filhO" por "a pre11unç.iio do art:. 

1.6"03 •• 

Jllst1f1c:acã:o 

I!: c:onseql!.ênd.a d..., al.teraçôea propoSta:. 
este C4pl tu lo :n:. 

Sala da Comissão, 13 de setembro de 
- Nel111oo Carneiro," 

U84. 

A emenda ii conseqtlênoill das alterações )?ropolltall pe 
la8 de nÜJIIeros 226 e 227, por cuja aprovação jii se roanifelltou o rela
tor-.-

l'Jl:'LA APROVAcl\o DA EMENDA 

2 .- contrliria "' opinião do Professor Co\1t.o o Silva. 

Emenda nQ 229 .• Pela rejeição. 
Justificação: O projeto manteve, OOJDO teria 

de mll.nter, a di.stinç.iio entz:e :J.egitilrlaç.ii<' e legitimid,!! 
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de (a z-espei.to vez- .li juatifi.c.IIÇiio 4a z-ejci.çiio _ d.lls 
emenda:; n9s. 167, 223, 226 e 227). 

EMENDA N9 230 ("'o Mt. 1.609) 

Aut.oz-: Sen ... doz- Nel.llon ~arileiz-o 

~Art. 1.609• 

S\lbstitu.un-11e aa eXpZ"EIIIIIÕes Na pz-caun'F'iio 

leg~l da legitimidade d;:o pz-olew poz- wa presunção 1~ 

g-al & p,~~tez-ni4ade". 

o te:.r.to 4o projeto• c:ontim presunção 

legal de~ P"tez-niclad,.. E: e_xata,r~~ente o di t? na_ z-e4,!_ 
çã.o pz-oposta, em consoninci.ll com as altez-ações sugj!_ 

z-i"-"" ante:t:io>:mente. 

Sala dll C:OIIliss;il,o~ UI de sete!@r_c;> _-de 19~· 

.-Nelson Cll:t:neiz-o.ft 

A e~~~en4a ê conseqüência él.!UI alte:t:açÕell p>:opoctlis 

pelas de nillua,;o,. :12G, 227 <; 229, por ~jaa apz-ovações ,j.p· Q~nou o r~ 

lato:~:: 

PELA APROVACJi:O DA EMENDA 

2 - continua divexginclo da conclu11ão o J?rofes11orc:G!!: 

to e Silva• 

Enlenda n9 230. Pela reje:ição. 
Justific,_çiio: No Projeto, fo.~se a d1at1!!: 

ção entre! filh011 1eqiUmos c ilegitimo11, _como CO!!: 
cait.Q judd:icor e conHeqllentemente é xeje:itada 

en~enda ao .. rt.l..60!il, poxquanto,_ !le..-undo o que nela 

se c:ontélll, eata di.itin'iiio niio e:><i:itiria. Sa não El>ti.!!. 
ti8s" essa dis.tmrio, aeria él.ifici.l trata.r da legi.t! 
llllil'i!lo, prevista no PJ:'ojeto, art. 1.6.18 a 1.620, 
mesmo do reconhecimento dos fiUwa- 1l.,qitimos p:.:-~ 

v~'ato no "'rt. 1.62l. (Ver a just~!~c:a'ilio a rejei'iio 

daa Ernendaa n9a. 167, 22ó e 227) • 

EMENDA NQ ?ll (ao_ .,rt..l.UO ca.put) 

Autor 1 Senador Nelson C8rneiro 

Sut>.atitua-,e a e:xpresaão Hle1fit111li.&de- po~: 

•paternidade•. 

JusUfic:M§o 

b qge vi.aa o rnar:iclo, c:om a contestação pr~ 

v.ist.ll no al:"t.igo, é e:xcluir a pateJ:nidada. 

Sala da C:omisaiio, 18 de seteml:>J:O de 1984.
Nel:on carneiro". 

A emendll é conseqUênei;:o daa alterações propoat .. a p~ 

la;11 de número: 226, 227, 229 e 230, por cuja:_ "pwvaç5es j.ii opinou o J:~ 

1-atOJ::. 

l>ELA AI'ROVACZ'ig Dll. E~NDA 

2 - Couto e S.i.lva• - pela rejeição 

BMENPA N9 231. Pela rejeição 
Jw.tific,_ção:- A mearna doa artiqo., a.ntcrl.ores. 

FME:NPA NQ 2:!2 (ao art. 1.610 c:llput) 

Autol:'• Senador Joaêi Fragel1.i 

•Incluir no are. 1.610, •caputw, antol!l da 

~pre1111~0- "<~<o ~~~ar ido" o texmo ftprivativamente". 

Juiltific:acão 

A emenda >:estat>elec:e a orientaçiio saudS.vel 

do CÓdigo em vigor, da qual o projeto, apa.renternenta, 
não pretendeu ;~:~f.,sta~:"-sc. O f<lto de ae dar aos herde! 

ros o diJ:eito de "toxna.r eficaz a <:<=>;lte:-;ação" inici~ 

da pelo mar!do (cf. Ut. 1.6ill niio exclui a proprie( 

dad~ da 1.imitaçã.o que o termo .introduz. De uma par~, 
pode-se V<l!r a hip.Stes.:t como exceção diante--da :r:egra,

-cla outra, eont1nuadore" da in.f,ciat1va, 011 heJ:J;l~os, 

em rigor, ne;n estariam e><erce.ndo! no mesmo plano 
"direito que ae de.fere ao ma:t:i.do. 

Esta emenda, qUe apresento pOJ:: ao1i<::itaçio 
do senador Alfredo Campos, foi elal;JoJ:ada pelo Profea 

sor Joiio B.llpti.sta Vilela, da F"culdade de Direi~o ,i; 
Oniversi.dade Fedexal de Minas Gerai.~:, const.ituindo 11:! 
sim valiosa co1.11l>ClXiii.Çio dotsl!l.ll egrégi.ll C:<1111a _ao __ P_:r:Oj~ 
to do CÕd.igo Civil. 

Sala das Com1:sões, l!il de outut>ro de 1984. 
.; Jooê Fxagell:i. ft 

_ A, emenda pretende restabelecer _e que di11põe o .11rt. 
34.4 do CÕd:igo C.iVil em vJ.o;;or e que "tribu! ao marido, pl'iv.,tivamente, o 
dir.,ito de ccnto,.tar a ptlternidnde, squi ., .. refe:~::J.ndo o ci:laigo a lus:it,f. 

m.idade. 

A .tnalusíio· d& palavra "privativamente H se at'igura, 

no ent:..llnto, desnecess.iir:i.!'l. 

0<11 fa.to, a regra ~ art. 1.611 ellp.,nca qual<p.~er <!Üv.!_ 
dlo c:om relaç-ão .!i leg-1t1midade llt.iVa do Jnar:idO, exelusi"ll.alente, pDI:"ll pr,2 
por a ação, pois aõ c:om. a sua 'morte ê que os herdeiros assumem a lcgit.!_ 

~naÇSo para to>:nar efica:t a contestação. 

Essa pr.tvativ:idade do m'IU'ido é reaf1rmada n ... 11 §§ 19 

a _2!1 .. do _<:lJ.!JSlooit.i-vo.- e- ~-«e-i-nal-=,--para--el.-,--aa- ~z-eu/ d"e-_lieeadêil.c::!.a:. 

PEIÃ I!F.JEtcXo Dll. EMENQ.J>. • 

2 - No mesmo 1Jent1do, opina o Prof!f!sBor Couto e Silva. 

-EMENDA N9 233 (aos art:. J-613,1615, 1622) 
Autor: Senadol' Severo Gome.a 

"011 al'tiqos 1..613, 1.615 -- 1.622 do C<5digo
Civ:il passlllfl a teJ: a ceg-uinte re<iaçiio: 

"Art. 1.613~ Na Classe d011 colater.11ia, 
mai,: prõximos excluem os mais J:emoto:, aalvo o d_! 

rei to de -representação concediclo aQs f:Uboll_ e netoa 
de irmão11. 
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Art. l.Gl.S Sa com tio ou t:!.os concorr~ 

ram fil.ho:s e netos dOI i.rmão un:!.l.e.teral ou bilat:,! 

ral, terão 01l.es, por direito d<!! representação, 

pa:r;te qua caberia ao pai ou a miie, se vivessem. 

Art. ].622. Na l.inha transversal 4.i-se 
direi to de repreaentaçiio em ~avo r dos filhos e ns 

tQs'de .1J:nãos do fa.lec.1do, quando ent:t:e o:: charr-!. 
dos a suceder houve:!:" divel:"sidada da grall"a. M 

JustH'icaçio 

A vocaçiio he:r;e~:!.t:ã:t:ia Vlli rul linha t:ran2, 

veL"sal até O <Jilarto g'l:"ZlU (Códi9'0 Civil, Art. l..&l.2). 

No entanto, O dir-eits:>_ de_ representação~ 

tzinge-so nela o filho de i=ão do falecido, qu.ando 

com i%;'1niios deste concorl:"em (a:t:t. J..ó221. 

Nio hi raziio pal:"ll. a l:'estrição. 

Se " vocaçlio he:t:edit.il:"ia vai; na :Unh4 
t:ransvereal, ao qu.~a:r;to ql:"eu-, ao quarto 9':1:"all deve ir 
o direito de l:"ep:-asentaçiio. 

Jt<i, 1:'10 Direito compaiado, exemplos de re 
presentaçíio, na linha colateral, em muito maior ai;i 
p:Utude do que a admitida pelo noss~. 

COnfiram-se, e. g., o C5digo f~:an.cês (art. 

742), o :!.talb.no (artl!'. ~68 e 469) o o argoontino 
(arts. 3.560 e 3.56:1), que estendem o direito de r~ 

prel!'entaçio eo.11 deocll!ndentes de .1:.:-mios, sem llrnit~ 
çio <:!e gl:"au. 

O projato faz coincidir a rep:r;esenteção, 

ca linh4 col.at~~:el, com o liDI..ittt da vocaçíio he:r;edit'ª 
ria, il!lto ;;;, como o quarto grau. 

ftespeita-sol!l, P'?l:" outro loMl.o, o eistema de 

•uee11::io por c~eça, qu11.ndo haj11. i<JUalàade de <jl'l:"aus, 

e pol:" ao~~til:"pe, quando sejrun diver•os o:s grau::. 

Sala da Comiuíio, 17 de agosto 4e 1984. 
Severo Gomes.~ 

Deve sel:" inclu!da. ent~:e llS Emendes l:'elllt:!.VIlS ao D.!, 
;r;eito da:: suceasõe:: e enviada ao exama do l:"espectivo Relato:!:". 

2 - Di:~: o Profe11so:r; Collto e Silva: 

~Eillenda n9 233. Pela rejeição. 

Jullt.Ui.cação• Obae.rve-ae que esta ClJIICnda 

n.iio di~ l:"espe:!.to ao dil:"eito de familie e, sj,m, ao 
Dil:"eitQ c:!aa Suceo~~sões, porque ela .remete aos al:'ta. 
16lJ, 1.615 ,. J.622, a que cor:t:aspondaai o:: el:"t.l'.a67, 
l868 do C5d.ig"O Civil. Ningu€irn i9no:r;e Cj:ue ,.•·is tem-

ll~stemas j~!dicos e"' que o .sistema de l:"e~res;er~tação 
i maill amplo, hav.:mdo não :~~õ na l.inha de.11cendente 

como também na ascendente. Todavia, no di :I:" e i t<> bl:"~ 

11.1Leiro a l:'f!pl:'esenteçiio 11empJ:"e foi concebida 
foJ:flla maill restl:"ita. Pel:"ece necells.5:l:"io mllnter o si.!. 
temA tl:"lld;l,ci.ol;).lll dp di;-ei1;ÇI brasileil:"o, pol:"qu.anto l"DJ!l 
c:a houve =Itica ~:~esse p<ll:'t:!.=lar, ., n:1io serill CC,!! 

vaniente 1190ra alter"'r uma matéria COI:IIIidel:"oMl.e pacJ. 

fiem; 11a fosse o ea11o d• madit'ie= o di :I:" e i to bl:'esJr. 

llll:l.l:"o nos te;r;1110s pl:'oPOIItos, porque n,;o admiti:!:" te,!! 

bêm :t:epresent~>ç<io na l.inh.a ~>scendente, como '.fa~all\ a! 
guns CódigQs; 'e :!.ndepen<l'imtemente d<1 g:r;aus1 Todavia, 

a orioantação melhor e a do Código Civil. Bl:'asileiro, 

lllll.ntida pelo Projato. 

EMENDA N9 234 (llO .ut.l.-615) 

Autor: senador Nelson c.unail:"o 

MAJ:'t, J..6J.5> 

cencel..c-11e a expl:"assão Mlag;it.ima~ 

JUsti.ficacão 

Todo o C!lp!tul.o II refel:"e-se llOS f:!.lhoa 
na::cido:: na c:onst<incia do casamento. Assim, " expre!_ 
s_iio ft_lcgit~M ã desnecessária. 

Sala da Com:!.:~si.o, la de setembro da l.984. 
-. Nel.son Cll.rneiiO.H 

A aprovação da emenda .se ju.atifi<::ll, tendo em vistll 

a .,provi~'<ão ~a emenda n9 22'3, que substituiu a exp.ressão MDa fi:l.iação 
leqit.i.m~>" pela expressão •0os fi.lbos t;avidos no ce.c;amentoM. 

PELA APROVACÃO DA EMENDA 

EMENDA N9 -235 (!!.O ;u;t: 1..616) 

Auto:!:": Senado~:" Nel1oo c=nei= 

~Redija-l!'a es:~im Q al:"t. l.6l6: 

"Art. l..6l6. Transmite-De aos heJ:"deirora 
o direit:o de irliciar, ou continua:!:", a ação de p:r;ova 

~e fil.i~>ção pr'?"'ovidll pelo filho b~>vido no cllsllrnC,!! 
to. H_ 

Justifica-ção 

'l'l:"etando-.se ele fUi~>çíio na coo.st6,ncia do 
C:llllamentQ, níio se justUiC~>.., __ a meu ver, o disposto 
no art. l.6l6 do pl:'ojeto, e _que reproduz texto do 

~tual CÕdi,.o Civil. Tal disposi..,ão, como sugerida 

pel.o p::ojeto, devo l:"C9'Ular 11ponas o dil:'eito de ação 
dO!!' filhos havidos for .. <:lo casamento, 

S.sl.a da Comissão, l8 de setembro de 198C. 
- Nelson CII.J:"neiro.~ 

Abolido do Projeto o c:onceito legal. de leqitilil:l.d~ 

de, OOIIl a concepçiia unitária da filiação, niio se just.ific" " l:"edaçiio 
<:lo .ut. l.6l6. 

Pare lil<!lhor entendimento, desde que a emende f"'la 
em inicinl:" ação p:r;omovida, sugere-l!'a a seguinte _xq_d~íio: 

"Transmite-se aos hel:"deil:"os o diJ:CII!i to de 
prOJnOver a ação de pl:"ove da filiação do filho havi.do 
no casamento·, QU de nel.a cont:!.nu.u.-

PELA APROVAcJio DA EMENDA, COM SUBMENDA. 

2 .- Coerente corJI sua posição doutriniiria, o Profe:! 

1:1or Couto e Silve é pela rejeição da Elr.end.,, 
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~Entenda n9 235. Pela rejeição. 
.:ru,ti.f.ic.eoção: Deva-se n.antar o te»to do 

Proj<ilto ar_t. J.61G, porquanto a eruenda. diz reapeito 
a aç:io de fili.ação 1eq!t.im.!l.. A emenda ,.iio adot4 a 
di.liltint;ão ent>:e iiliaçio legitimA e il~iH.mA. (A 1:"0.! 

peito ver juiSt.ifiOAçii.o li rejeição daa é<lllenda.s n9a. 
167, 226 e 227J.M 

ou~, 

EMENDA NO 236 (ao art. 1_~16} 

'Autor• senl!l.dor Joai Fragelll 

Justi.ficacão 

Incapaz e gênero que engloba o meno>:. 'Se 
todo lllenol" e,m :.:egra, ino;apll:t, a express<io "lllonor ou 
in.;apn.zk parece redundll.llter Em. .:.:egra, porque o -em,!! 

Dicipado, conquanto -con:inúe-meno:.:, tem cap..:cidade 
p1e~. Mas mé de :lle presumir que o art.i';O ienlla 
querido Alcançar A hipõtes'!t cm que ó filho tenha m::>E. 
rido monol;' ae ldl!C:e, po:t"ém no gozo Qll 
pJ,e:l« por força ae wnanc.ipllção, pllra, também nes"e 
ca.:~o, fillzer pllss=ar aos hordai..:l::os a açlio de prova d.a 
filiação legit.i11111.. Literalmo:nte, porém, êi o que es 
tJi. dizendo o telCto .iinpu!fru.do. Dai A c=eção p:t:opo,!
~. 

Esta J2:mendill. que .tlp:t:esento por .solicita_ 
ção do Senado>: A;tf:.:odo Campos, foi elabO:t:4da pe:l.~ 
Profauo>: JoioBapt.f•tll Vilela. d-11 FaculdAde de Vi 
reit~;~ dA On.ivert~id4de Federal de .I:UnM G<!rilli:ll, çon; 
tituindo aui.m V&J.iosa colaboraçio de~&ill _ eg:t:.;;g-14 
casa = P>:ojeto do CÓdigo CiviL 

Sala d:r:s Comi.ssõe.s, 19 de outubro de 1904. 
- José 1"ragelli. k 

EMENDA NO 2J7 (11.0 a>:t.--l.-61.7} 

Auto>:• Senlldo.:.: Nelaon C;u;ntoiro 

•Al:'t. 1.617: 
Cancele-Sto. 

Juatifiç.eocio 

6· a>:t.ig'O parec:a desneoooni.:t:io r em faeo d.ll 

:r:edaçio ao ill.<lteçedente. 

Sal.s &Is Com.i.uõe.sl 16 dto setE!IW:t:o 
1964. ~ Nelson Carneiro." 

O A::t. 1.617 preW 4 çontinu,.çio da 4Çio de p>:ova de 
:filiação, pelos herdeiros, re=sal.V.tlda.s a.s hipéltese.s de desistência 
e de instJ.nçiill. pe:.:empta. 

A parte primoir!l. da emenda ji está prev:iatll. na reda
çio elo art. 1.616, com a redill.çiio dãda peUa ~da n~ 235, llfiquran
c1o-se dll!l•necassliria .a &e!JUild.a ~ltte. 

Com a desistência ou com !1. perempçíi.o, =tinto fi.carli 
a processo o, fa:~:endo a decisão ooill" julgadll, nio há como- se cà!l 
tinUI!I.:t: na ação, ou raesmo out:.:a se ini.ciar. 

PELA APROVAcl.Q DA ~1\. 

E:m. f"= &I poaiçio- doutr1n.i:t:1a em quo;l, de referênciA 
a legitimidade a ilegi.timidada doa fílh0:11, .se cdLOCa o PJ:O:f. Couto 
e Si.l-va, .sua opinião li pela rojcdçii.o da Eltlonaa, como cbcpõe: 

"Emcnd" n9 237. Palill rejeiç:io. 
JWrti:ficaçio• Como :foi rejeitada a emenda 

1)9 235 40 art. 1.616, ~qual ao mcru:-ionava que o di
;r;eito. de eontinua>: a açio COfllpettLa ao!J .filhos do her
d:eiro~:.:to, o que n:íio• 11<!1 contéltl no. Art. J..616 do 
~ojeto, o art. 1.61.7 níio é de.snecessário e vHnr., ex
plicitar a situaçíio deco>:rento do fato do haver fale

cido aquele que prp,põe a ação v1nd1catôria do e=tado 
de filho legitii<IO. la preci.so "Obs"e.:.:va:.: que a ação d,. 
doclarllçio de fili.aç<io legitima li personal.h.sima, 
e soment.a pcdoi Se:.: p:t:opo:llt.ll pelo pr~rio filho doi PS<, 

lo he>:de-!-%-o• se el.e houve>: faleci.do meno,..·-ou inoapliZ. 
t;tm., vez p:t:opost.ll "' açãc, ol.a não se e»tingue pel"' 
morte do autor, pO.i.s, emno sucede em. muitos ea.sos, 
o se~ aspecto personali:11simo desaparece, razão pO>: 
que os he:r:d<>iros são )'lubstitutos p:.:oce.s.sw:o.i.s ~ 42 
to:.:. Eata sitw:tção deva, entretanto, ficar CJ.ll.:!"a." 

EMENDA N9 238 I= "'rt 1.617) 

Allto:.:: senador Forn=do Jlenricoue ca,rdoso 

~Oê-Sce ao artigo-.l._f?l7 a seguinte _r-

daçíi.or 

"Art. 1.1>17 se a .eoçíio ti,.,>: sido iil.i.cilldll 
pelo :filho, pode:t:ão continuii-lill os he:r:deiros, &.tllvo 
1JE1 o autor doai:lltlu ou se o processo foi jul!flldo 

extinto." 

'Ju,tificacão 

o Cêid.lgo de P:r:oces.s_o Civil não trata ~ia 

de •pe:t:e"')?çiio ela açíio", ao meno.s c:cm es.sa terminol.!?_ 
qia, logo, nii.o hi. ~ue se falar c~ "açíio pe:t:emptl!l." 
"e:xp:.:essão _ vatust.a", Ou o processo foi extinto 

c_ontinw:o. tramitando• o problema ii de boa tâ=i= 1!; 

qit~l.ativa. 

Sala das Collli.ssõoa, lS de outuhtõ do 198!'. 

- Ve:r:ll"''ldo Henrique cardoso." 

A Elllenda ficou prejudica& com iii. .tlp>:ovação da ae n9 

237 que c=ce,la o ill.>:t, 1.617. 

EMENDA N9 239· {ao art. 1.617) 
Auto:i:'1 Senlldo>: Nel~oii carnei>:o 

•c=celem-se o C:r.pitulo II:r o o Subtltulo 
"Da t.eo;iti~~~aÇão" incluindo-~c como·art. 1.61.7 (o"': que 
outro noflle. 'll'enh" a tomar) q""'nto -se di.spõe nos art:o:. 
1.613 e l.6J.9 4o Projeto.• 

JusU.f;!.caÇ;io 

Nio há filhos ilegitimos, que nOCO&I!item 
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impunes. E oa filhos não <ievem :.:esponder pel;sa cons~ 

qttênci;s:: de a.tos que n:iio praticaram. 
Sala da comis11iio; 18 de setembro da 1984. 

- Nel11on carnei:.:o. 

Ra:ão tem o Profea11or Couto e Silva: 

~Emenda nQ 239. Pel.i rejeiç::iio. 

Justi:Cicaç:<io• Eat.a emenel;s paJ:te do prtoosu -

po:;to de Mo mais existir no direito bradleiro a f,!. 
gur;s el;s leo;itimaç::iio. No entanto~ ainda que se admita, 
como ninguém docerto ele11conhece, 11. igualdade entre fi. 
lhos lagitiiOOII e ileg!timos, o concaito de filia'i'iio 
1egitilrla perdura e oon:seqllentemente o de legitim;sçio 
(Ver a justifiC::D'i'io i rajeiçiio 4as Emen4DR nQs 167 

226 e 227) ." 

PELA JIEJEICJ\0. 

L.6lll: 

("o" =!'-•· 1.618 e l.Gl9) 
Autor• Sen.~ador Nel"on C;u:neiro 

Redijrun-lle a:sdm oa at.uais artr;.. ~.618 

"Al;"t. 1.618. Equiparam-se aos na.!!: 
cido.111 no c:asamento, parA"todoa O.lt e.feitoll 
le'jlair;., o= filholl ·c:onc:ebidos ou hDvido:: de 
paia qua po:~teriormento se c:asaram. 

§ "unic:o '" O diapoato- neate ari9'o aproveit;s 
aos de.llc:endentes do:J filhoa falecidos." 

Nio h& filho• ileg-ítimoa, que nece:uJitem 
legitilna'i':iio. :tleg-itilnoa, no caso, sllio p11 pa.is, llemp:t:e 
impunea. E 011 f"ilhoa nilo devem responder pelas 
qtlãncia.s da atoa que n:iio pratioarl!.lll. 

SaJ.a da Conll.ailiio, 18 de aotell'lbro ele 
- Nelson carneiro._" 

ccms~ 

1984. 

Os !ilho.s devem ser havidos, para efeito!J leqaia, co
Jào havido.s no c:as"-lllento, fora do caaarnen.to e, equipa>:adoa ao101 pri
-b;oa, aquelaS que nascidos ou c:oncebidoa a::.tes 4o ca=amento doa 

seu= pai=. 

run::iio não há para que se dig-a nlholl le9itimos', ilegf 

tilaou e legitimados. 

Dili o acerto. _dA emenda, o;rue reitera " abollç:io do cog_ 
c-e:Lto legal ela legitimidade e ilegitimidade. 

PELA APROVAcKO DA EMENDA. 

2 - Pela rejeiçiio da :E:111end11. i o pronuncilllllento do Profea

sor Couto e Silva• 

~Emenda n'õ' 240. Pela rejeiçilo. 

Juati.ficaçio>. N~ata' emenda formula-se 
a:etigo que eng-loba:.;-i., os arts. 1L6l8 e 1.619 dei Proje
l:o e que teria a. se~ints redaÇilo• "equiparam-a• -aoa 

~c:ielos no ca11a.manto, para todos os efeito::_ _1eg-ais, 
os filhc:J c::onoebi.clo.s ou havidoll do pais que posteJ:iO_!;; 

§ único: O diapo11to neste artigo aproveita aos deS-
cendenteR dos filhoa fal.ecidoa~. 

Esta e!llenda equipararia, c:omo aliâs faz o ;u:t. 1.619, 
os filhos ç.ascidcu <>nte:.:iormente ao caslll'tlento aos fi
lhos_ooncebidos dw::<>nte o c:asamento. Mas esti na pr§: 
pria emenda o conceito de filho leg!timo e ileqitimo, 
porqua::.to não have>:ia raz:iio nenhw.:a para equip=ar 
"'" o c:onc:eito de leg!timo e ilegítimo não exiGtisGa. 
A própria emenda ii " confis~>ão de a distinção exis
tiJ:, embo:r;-a não ha~a disparidade, po>:quanto o:J !ilho.s 
legítimos e ileg!tirnos =ão iguais." 

EMENDA N9 241 (ao l!l.rt. 1.621) 
Autor: Senador Nelson Carneiro 

"Redíja-:!10 aaaim O DJ:t. 1.621: 

"Art. 1.621. O filho havido fo:r;-a do 
Cl>ll'<lment.Q pode ,..,r r,;;c:onhec:ido pe:l.o" p<Oi", 

conjul>ta ou llepa>:adarne'nteL" 

Ju=tific:acão 

!Go bâ filhos ilogíti~r.ca, que necessitem 
leg-itimação. Ileq!.timos, no ca.so siic os pais sempre 
irlpunea. E os filhoo nio devem rellpondel;' pelas cons~ 

qâiinciall da Dto= que niio pratic:aram. 

sila da Cominão, lli de setelnbrq <!le 1964. 
- Neloon Carneiro." 

A elll<!n<ia aubsUtui a palav.ra iieg!timo pela expros-
siio "havido fora do C:!Uiamento'", na linha do princ:!pio e11p011ado 
emen<ia 4e nümero 223 e rati:eicaelo em outras. 

PELA APROVAC:!i:O DA EMEN"DA. 

~-N'? 24,:? (ao art. 1,623) 

ll,ul:oro Senaelor Nelson Car>J.ei>:O 

~substituam-se, no Drt._l.623, .. ,. expre.!_ 
sõea "filho ileg-i.timo" PoJ: '"filho havido foJ:a do c:a.s~ 
mento~. 

Ju'lltiÚcaç.iiio 

Nào h& fil.hc;:s ile!fítimoS, que ceces,.ite"! 
l.egitima'i'ão. Ilegítimos, no easo, siio os pais, sempre 
1Inpunea. E o.s filhos nio _d<>Vem responder pelas con.lll!_ 

Balo dA Cam.iaa:iio, 18 de setembro de 1964. 
- Nelson Carneiro." 

A e111"enda reitera o principio e11posado na elllenda di~~~ n§' 
-ro 223 o por outras ratificado. 
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PELA APROVACJiO DA EMENDA• 

I 
EMENDA NQ 243 {ao .. l;'t. 1.624 a '"''u par.§gr_! 

<o) 

Auton Senador Fernando l'lenriquo c .. l;'doso 

Juotific.,cão 

O :.:ec:onheei1aento Ao fil.ho, 9elos pa.iiJ é 

direi to q:uo níio pode =er IJu.bt.raido <"os llliiDDIOII o.i dos 
filhos. 

Sal.a du ComiSaõ.u; 17 de :etomb.-o do 1.984. 
- Fernando Henrique C..rdoso." 

Seila, justific-am a--ãprovação da em~nda, que repara 
grave i.njuatiça. 

PELA APROVAcJli.O DA ~DA. 

EMENDAS NQS 244. 245 e ·246 
tigo 1.62,). 

(ao ar-

Autc»:es = Senadores Nelson carne ire, P .. r-
::~ando Henri.que CardOIJO o 

P:~:a!i)'elli. 

EMENDA N9 244. 

"EMENDA n9 2lt~: 

Autcr ,... sonador Nel_scn ~rneiro 

José 

~ Cllncele-ue o art. 1..624. 

O art..igo l., 624 <!o Projeto veda o recÕnhe-ci.~aent.o dos 
f1111ofl a<!ul.terinos antes de. dissolvi.dll. a aociedacle conjuç(al. 

Já 110 l!t!Umou, no parecer da Com.i111Jíio de Consti.tui.
çíio. e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Sena"do nQ _268, de 1980, 

•que dá nov .. redaçào ao art.. 358 do CÕdi90 Cii.ril"; a rcu•i,.ti!ncia 
do t.axto referido i z::,.~,t=al evoluç<io do Direito de Fam!lia. 

Do parecer const ... a juet.i..llc.açíio do Pro;ieto, d" 11Uto
ria do Sen.ador Ad11J..berto Sena, quG proJIU.Ilha a 11e~inte reCaçíio para 
o art. 358 do •C.SdigO Civil; 

•TodoiJ 011 filll'?" ilegl:timoo podem ser re
oonhecidoiJ, me111ao na vigência do c"samenro; cabendo
lhes ainda, o direito de. p-ro~r a c:om.petenre 11ç.io in
vestigat.Sria.'" 

s<io oua .. a.s IIIOil.linteo palavz:as: 

•Este! projat.o pret.ande 11er 'o alo filn d• 

longa e lenta avolllção do 11011110 Di:r::<~~ito, no que tange 
ao ::ac:onhecin~ento _do" filll.os ileql:timoo. 

o t.ox~ .,tual do art~- 358 {alib jli-derro
g-ado} consagra uma abe=açio, que 'ner11 o direito das 

ordenações perfilhava. ! o pr6prio CLOviS, no= seus 
comentirioa, quem informa: anteiJ do CÕdigo Civil, oe 

fi.lholl e11pÜrioS podiam ser ~:ec:on.hecidoiJ. Apanu o r!:l, 
conhecimênto nào lhes atribul:da direitos" ii BllceiJ
sio {Ord. 2, JS, 12). Quando se elabor11va o c6cligo, 
o •projeto prinitivo• a o revisto n.io abrigavam o tez 

•to do art. 358. Sequndo ainda CLOVIS, o retrocell-
110 operado pala aprovaç<io do 'l:r::"t.lSS, menos liberal 
do que a pr.Spria legislac;io filipina, se deu pela 
influilru::ia ntacion&ria de lWDRADE FIGDEIRA e 
tros, no Conqresso Naeional. Esereve CLOVIS• 

ou-

"Mas a proibiçio de recon!lecer 0.11 
oapúrioo não 110 jUstifica paranta a "razio 

e a 1110ral. A falta é comet.il!!a pelo= pai= 
a lil deaonl;'a J::'ll!c:..i. sobra 011 'filho,., -,.ue em. 
nada concorreram para ola. A indiq.i.nida
de e.cti no fato do 1nce11to e do adul té

rio, e a lei procede como ""' ela estive=
se no11 .frutos infelizes de::111as up:~o,ões 

eo.cu~enada=~ ~ (Comenti:rios, r :r art. 358) • " 

p,naAIUOII que a:t e11tá axpo11ta a verdadeira 

doutrina que deve predom.inat" no assunto (Cfr. "Pa
laon-as, leva-ae ·o vento ••• ~,vol. VIII , p~. 216/222). 

Os ll)Otivos, ji inVoCados por CLOviS • bem 
expostos no parecar ao :>'rojeto do Senador Adalberto 

Just.ificae.io 

Embora re11ulte dlls emendai! anteriores, va
le invoc11r pareecr .,prcvado pela Comissão de Conllti
t~iç:!io e Ju:óltiça do senado Federal, de ro.inha autoria, 
ao Projeto de Lei n'? 268, de 1980, "do senador Adal.be=. 

to Sena. (!!;!;"'Palavras_, lova-aç o vento~··"• vol.vn:r, 
pãgs. 216/222). 

Sala da Comissão, 18 de setembro de lSISoil.. 
- Nelson C..rneiro." 

EMENDA NQ 245. 

Auto:z: - Senador Fernando l'lenriQue Cardo:;o 
"Supl;'ima-se o art. 1.624". 

Justifioae<io 

O Projeto se refere a filhos iloqltimos em 
vários artigos. Ilegit.imo ã gãnol;'O do qual são espõ
c.iea os natu:z:l!,is, 11dgl~rinÕs e ince::tuosos. Desceces 
c.ãri.a a di:õltinç'ii.o, porque filho •ê filho, qualquer qu; 

eaj11 a natt.U"e:~:a da fi.li.a~o. Ta.ct.o isso li verdsde gue 
a legislação em vigor coll\0 o Projeto admitem a igual-
dada do direito sucessório. 

NO momento e"l gue ae editar' um novo Código 
Civil, çon11entãneo oom 11 rG4ildade e' necessidade mo
d"rn""• h;; que "" encarar a :l'reqllente o"orrên"ia dos 
fatoiJ socia.i:ll. As eeparações de fat.o, via de regra, 
t~ugerem uqiõell livros, de~as advindo filhos, euja re-
9Ularizaç:io jurl:dica n:iio pode e n<io deve ficar ao 
sabor do dec\U'so do tampo. 

o P;r<;>jeto admite o recomecilnento do aclul.
terino na e=t.eira da lei vigente, do voz que euta (Lei. 
n9 81:13/49} o _admite "'pal;'a efeitc da pret~taçib de all 
~aent.os" lart. 4Q), podendo o filho; apôs a diasolul 
çio d11 sociedade conjllgal do genitor ad1ll.tero, se va·· 

.ler do dGeisório pdra inacriçíio no Reg.1atro Civil. 

Ademai11, •ainda na v"iqência do ca111amento, 
qual.qller dos cônjuges poderá reconheeer o filho ha
vido for .. do lflatrilnÕcio" (pariigrafo ünieo, do =t. 
19 da Lei nQ 883/49) -vide, tam::.êfJ., caput do az:t. 
1.623 do Projeto. 

A. ~ist.inçiio reflete hipocrisia legisla
uva, na p::oeura <!e acOillodar situa.çio reconheeidame!!; 
te exis"t.acte, c=uflando-... o qg..,: i lsnvanti.Vel!:! 

Sala dali COmis111ões:, 15 de outubro de 1984. 
- hrnando Henrique c .. rao:;o.• 

Agosto de 1989 
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EMENDA N9 246 

Autor - Senador Joaã FrageUi 

~Elilflinar o ru:t. 1.624. 

Impedir o reo;:onhecimento do11 f11hos adul

t.arinos conatitui inju11tificável e odiosa restriç<ío 
de direi te~<. E po11tura 1no::Oll\pative1 c:Otri o _teXto -C:On,! 

ti tucional, quando a:firna e ate o principio da ison~ 

Dia (~~.rt. 153, § 19), q>.1e nem por ter ear.;,ter progr~ 

Jlitic:o deixa de vin=i~~.r o legislador ordinário: ef. 

AlulehUtz, GeJ:bard, Verfa==aung deli deutschen Reichs, 

Nachdr, H. der 14. A'llfl., Bad Hcmburq ,vor aer Hohe, 

B Gcntner, 1960, S. 560. 

!!ata emendA, qua apnu:ento por aolicita -
çio do Seru~aor Alfredo campos, foi elaboraaa pelo 

Profe•sor Joio Bllptista, ela Fao::uldacle ae Direito aa 

Oniversiclada Federal ae Mina,ll Gerais, con.sti tuindo 

asa!m valioxa colaboração cles~:uz Egriigia o ... a ao P1:2 
jeto ao C.Õd.igo_ Civil. 

Sala ®11 COI!IiesõeiJ, 19 de out'llbro de 1984. 

Parecer 

EMENOA N9 247 (ao art. 1625) 

Autor - Senador Jc•ê Fragelli 
- "Suprilllir o art. 1625'. 

O te11t.a!aento õ, por excelàno;b,, neg6cio juridioo que 

s,ô produz efeitoll o::on. a morte ao te•ta<:l.o:t:". Até que ela aobrevenh.a, qual 

quo disposição nela o::ontida e•ti po:t:' n.~~tu:t:"eza sujeita a revõgaçãõ; .sem 
que o testador sequer eateja aclatdto a justifioii-lo. Não h.;, qualquer 

razio juridica ou moral para e~o::luir dessa :t:"egirr.a o racO'nlfeCiir.ento de 

fi:Lho. Ati porque a ele poae ter 111ido induzido o t.aau-dor <::91'1 b;:o.tu:• 

indic~ções que po.sterio=ente venha a apurar serem f'als= ou ineono;l~ 

dentes. 

E=ta E!llendll, que apresento por solio::itação do Se~ 

dor Alfredo CM\pos:, fo.1 elaborada pelo Pro!eosor·João Batista Vilela, da 

!'aeuldade de Direito aa Univoraiaade de Minas cera.ts, o::onstituindo a.! 
dm valioaa colaboração deasa Eqréqia c:ua ao Projeto ao Côdigo_ÇivU. 

'Sal.a da~< Comiuões, 19 de out'llbJ:.O; de 1984. 

José Fragelli. 

A . idéia a .. poasibiHd~e do reo::onheeimento do f! 

lhe n.::.sc.tdo fora do eas.srnento atravê11 tea~ento cerrado é velha. F! 

gw:ava no Projeto Nelson Carnen•o (n9 196/n, da Cilnara dos DeputA<ios), 

sem 'lo;rar acolhida (Cfr. Orlai".do ~e Nclscn carne;Lw. D» ~to<> deli_ 

J'illl.oli Multarinos,vol. I, pag-,244, nota 170). Renurgiu no art. 51 do Projeto doa 

' Lei n9 156, ae 1977, apresentado pelos senadores Nelson Carn._ei-
e Ae<:ioly Pilho,_ visanaQ __ a reC]Illar a_ Em<:l.n~a__ CoiL:Stituo::i<:>nlll n9 

9, daquele ano. Aproveitsva,.JIIe a O?e>rtuniaade para d.~>r ao art. 
2'9 da T,.ei n9 883, de 21 d• outl.lbl:'o de 1949, a aeçuinte l:'edaç.S:ot 

~Ainda na vigência do o;asM\ento, quii!.lquer dos o;:6njuqe.s poclerll 

:~:Ceeonheo;er o filho ilegitill'lo en1 testamento cerrade>, aprovA<io a,!!; 
tes ou depoia do naao:l:ment.o <.".o f.:l:lho, e nessa parte irrev~.itel.~. 
Di.ta- redaç:io :foi ao::olhida inte.tramente pela Lei n9 6.515, de 
26 dEI deZembl:'o do 1977, A Emenda visa ii exclusÃO do art.. 1.625 

do P:t:'Ojeto, assiln reaiq.tdo: - ~o reeonhee.imento não pode ser re

vogado, nem mesmo quando feito em teatU'Iento". A :t:"azii:o, entret"'!: 
to, para a rcjeic:;:ii:o da Emenaa está explicit;:o.da na opin1ii:o ao l"r,2 

fessor Couto e Silva, nesses termos: -·"Na juatif'icaç.ilo cles_ta .!: 
menda af:t.z:ma.,.se• "q11a ot.est....mento é, por exo::elénoia, um llC<_"ÕCi<:l 

jl.lr:Cdio;o que só produ~: efei toa com a morte do testador. Atló que 
ela sobrevenha, qualque:t:" clisposiçilo nele co_nti<!l,a, estE, por nat,2: 

.I:<lZa, aujeita à revogação, sem que o testado~:' sequer esteja a"-!. 
tJ:.tto a justific.S.-la. ~Apal:'entemente esta afirmaçÃO I! verd<!lde.tra. 

'rodav.ta, nilo leva na devida o::octa o fato dEI exbtir= negõo::ios 

test....mentlirios .e neg6e1os n.!io tes:tlll':lentS.rios. Ningu&l ignora que 
o t.oatamento pocle ser revogado e com ele Se l:'OII'OIJ'll.m os neg.Scios 

testament.!irioa nele cont.ídoa. Coct.udo, se um teatamento o;ontiver 
neg5o::io de outra n.atw:eza, G o reconheo;.tmento ae f.tlho é ne~cio 
de a.trc.tto ae f11n1Uia, isto nlio quer dizer que se possa renov.i

-lo, como s:ucede aqui OOI!l o reconheo::iroento. uroa vez reconhec1do 

o filho, é instantânea a sua e:fic.S.cia; e nii:o se pOderá depoh: 

revogli-lo. A re~a, além d.taao, é duplamente moraliZ;!Ido:t:"a, 
deve 111er manUda1 a emends parte do presauposto err8neo de que 

'Eudo-quã ilo cont&rt no test....mento Pode ser revogado.N 

.O voto_;& pell:z· reiaiçilo da Elllend;:o. n9 247. 

li:lllenda n9 2<1.8 

Autor - Senador Nelson Carneiro 

.,. cano::ele-se no art. 1626 a e~preaaiio "ile<J!t.imo". 

Todo o Capitulo refere-se ao- filho n.asciclo fora elo 

c:a.samento. 

'I'odo o cap:Ctulo :IV trata do "Reeonhee.tmento aos f'i1h011 
ileg!timoa~, qu .. em pareceres anteriorea se p:r:efere intitulai:' de 

"filhos naaciaos fora do casamento"'. Nlio h& raziio,' aestart.a, para 
repetir.,.ae no art. 1626 a expressão "ileg:Ctimo~. Aasim não penaa, 

en.tret;:o.nto, coerente coro todos seus pronuno.tamento=, o Profe•=or 

Couto e Silvll,~!:!: ~· - "P_el.a Reje.tçio. Just.t:EJ,caçio; A mesma 
aada l.s emenaaa ante:t:"iores por Torça de- !la ver- adm.i tido o_ Pro~l!to o 
o::oncl!i.to d& filho legitimo e 1leqlt1mo, e, eonseqtlentemente_, de 
legi f.tmação e legit!mi~acleN. 

'-EMENDA n9 249 

Autoro Senador Nelson carneiro 

"Art. 1.630. Oa filhoa havidW~ fora do c<!la.srnento 

t&n ação cont:t:"a os plli:ll, ou seu::~ herdoiros, para demandar a filia

ç!io_ o rec:onh.eo:LrO.ento dA filiaç<ío; 

r - se ao tompo da coceepçii:o os paia viviare em l!lltado 

n - Se ao tempo da o::oncepção a~ roã'e estava o::oncubin.ada 

com o preteru1iclo pai 1 

T,ri - Se a o::oneepçãO do :t:eclamante coiné-idil:' eo:n o l:'apto 

4_a JI!Ãe pelo aupesto pai, ou 11uas relações :IJI!KUa_is com ela 

:tV .. se ~stir declaração daquele a 'quem .se atribui a 

pate:rniaade • 
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Plll:'!gzoato Giuco. A aç!io do prova de filiaçio, """ qua;!,. 
~e:; dos c:tllllos, serl p:dvati.va c1o ,filho, en<;~uanto:~ viver, pas11ando 

llCII herdoirQI!I se por el.e inic:iado. ~ 

O estado de ea.~~,.do (tão comum. nu:. pa!S onde o lll4trbn8-

nio religic,lo n.So regiatrado ol!i f"o:m.a ae uni.iio generaliz.,dãf de_: 
VG !10:1:' di=tinta do eonc:®inatc:> que exi<)C: p:;ova maia eemple>ta. 

T<Uab&tl a deelzu:açi.o (n9 IV! nilo deve exigi.:!:' reconhecimento ex
prea:o da paterniélacle. A pd.tica foze=e afaat4 asse r1qo-r i!xã
geraclo, acolhendo provas e&ci:"itu quo, me= i.ndi:r:etamente, 11.ju 

4= o juiz a founar sua convi.cç.io. Somente para o reconhecimen
to dOII f1lll<:Ho havido" fo:r:a do cn,.<UIIento i!"'v" vi<Jorar o no:r;ma <1o 

art. 1.616, que. o l'rojeto .~:ecolhe do atu"l Código Civi.l. 

Sala da Cottlissão, 18 da setetnbro de 1984. - Nelsru1 

Contrtr. tr. ~ d!:i ~ i.n.au~ h :lluotre ~:osor 

Couto e Silva, pelAS razõe, as :Sim exp<>at~~:• • - ~Pel" ):'ejeio;;~ 

•Jullti.fiCAçio: Procura "' e!lienda instítuir a expre1111i0 "estado 
<!!e C4sado" conati~uindo o l.tem prirneire>, Entret .. nto, não exi11te 
d1stinç.io entre "estado de ca:11ado~ e concubinato, .11J,n<:!.a qu11.nde> 
o c~~.>~..mento no reli<J1C>IIO posa!!. prcdu"zir efeit<>ll \l!l!a v~lz inSeri-. 

to, é forçO!IIo reconhecer que, antes da inscir1çio, a sit1.1aç.io 
da{ ex.i11tente ló de "concub-in!l.l;.o, não havendo \l!l! supoGto "estado 

de cas!l.do•. O par$.grafo \lnico da aludi-da emend" nQ 249 subGtitui 
o paráq~:•fo único do "'rt. 1.630, [UU:"!I. e1<plicit11r a r~ra de 
açiío de prova de fili.açiio ~er -(:.riv4tiV!l elo filho, pzll!l'=ando ap6s 
a sua l!IOrte para seu11 herdei.ro::Ja, E.11t11 explici taçào n~o .; ncce=-

s!ria, porquanto é ~bvio que, 11e fo1 n~ida açio de invest! 

'J!I.Ção de p!!.terniclade os herdeiros "aos 11.útor111s da !I.Çào podem 

Nio tem razão, de~ta vez, o consagrado mostra, 

HS. uma distinçiio, por maill tênua que pare<;-a. entre concubi

n.ato e eatado de ca1u1do. 1\.Utore=: e :lul<;rados siio ,.c:ordes 

afirnar, por exemplo, que o f11.t0 de nlio residirem aob 

mesmo teto os eon:c:ubino~ í z:.iic> impede o reconhecimento do 

concUbln11t6 • O estado da e.asado olli U1ll pouc:o mais. Requer quo 

a 1<1Ulher tenha o trato, o =e e a tama. de espo•~• o que PE! 

de ocorrer mesmo· quando n:;o exista C:IIB=ento religioso. O 

iu;t •. 1871 do co5diqo portugu<\"1111 faz 11 d.tst1nç:;o, ao relacirnar 

as bip.Ste•e= e111 que •e preomume a patet"nidade • - l:g_~ - OU'"!!. 

do, dur~~nte o per!odo J.ogal da coneepçào, tenhn exi,.tide> 09: 

munhiio dur!l.doura de vida em condiçõea anilog11.11 As: doa cónjE: 

gea ou concubinato duradouro ant:r::e a miie ~ o pretenso pai~, 

E :E'ereira Coelho doutrina~ • - ~~,~ pressupÕe 

O(>I!Ulnh:io pe:rm.:oruoote a, noxma.lrllente, W1l comporta:nen~o so"C:I.!!.l 

id&ntico IIQ do co5njuge. A \lnica diferença entre esta uni.io 

e um v=dllde.iro "m:~.trimônio, ser! a fV.ta do v!nc:ulo fo%"11!41 

do casamento, o o;:oJJo;:W;I:!.nat9·<;!uradourol N•l• n.io se v•rifi-

ca a c:Oll!Unhiio do tipo atr&.a_~eferido, _mas h!. uma. relaçiio 

inBt!ive:L, que se prolong11 no tempo, aanwni.Pdo Ulll car.S.t.er de 

exclWI!.-vidD.de. Niio é necessário que ena reh.çi.o Slll pro1on~ 

que parll a1.'!111 do nascimento, nem su11 nt~toriedada~ (Cf:;-, I'é

. rei.r.!a co81h0, Fili .. eiio, 1978, 123}. 

O c6di.qo Civil fr11nce.s !.nclui. e!tpressamC!nt.e ent.ro 
pre=unçõea rel11tiv11.11 ii fili11çiio, 11 poslSe da el'ltado: ".l\rt, 311.1 - ~ 

eosaesllion d'état a'etablit ~ ~ reunio;:m suff1sMtC ~ fai.ts ~ 

indioucnt ~ ~ 9.2_ ~ ~ ~ psrento!i entre~ ,!,ndividu ::=..1;. 

.!!_ ~ ~ laquelle g est ~ ~ 8:_ possession d'état ~ 
~~"·.o :u-_tigo seq11inte enumar11" os princip!l.iB fatos e~n que 

8111 apoia .. a referida p:.;-esunção. 

Su<;~ere -!linda o Professor couto e Si.1va .;_ s1,1presa:io do 

parágrafo ún.ic:o da Emenda em exame, por entellder que, Bendo a 11ção 4e 

prova de fi1i11Çiio l'riv11tiva do filho, desneces11ário será explicitar 
que a podem continuar= herdeirol'l. 'Tillflbém isso ocorreria na. h!.p6tese 

da ação __ <:!e>__prcva d8 _filiação l.:lg!tima, e no entanto c::ssa explioitaç.O:o 

é feita pelo ~:~rt. 351 do CÕdi.go Ci.vil e fiqura como art. 1617 no f'.ro

:leto da Cii:nara. Nem o fato de ter aido "entendido _da 1n0do W'liforlflE!" 
justifi<:a a exc1usií.o do par<iqr.,.fo. Nem fa1tadi. qUem bu11que llrl'i!OO 
na opiniiio eso:oteira, mas nem por il'lSO asquecida, de Ca:r::1oa Max1m:i1i!!; 
no. Nem aemprc o <!'-"' abunda, !lll!reçe 11er excluido da lei, tanto ltllli4 
qUAndo se trata de açiio .i.tLieiada por filho havido fora do <:IISalllento, 

111em a presunção legal q1,1e resulta do próprio ma.t:.;-iiDÕnio. 

Peb. aprovlleiio da ErnepQa e de oeu § Ünico. 

EMENDA No 250 

Autor: Senador l"e:r:nando Henrique _Cardoso. 

JOSTIFICAc!o 

"Reportlllllo-nos i ju.lltiUcaUva ii Emenda o:fereci.da q=a 
do :sugerilnol'l a suprcsa.io_do ilrt. 1.624". -

EM!WPA N9 251 

Auto:ro Senador Joai rr"agelli 

"Suprirair o p~~,;!grafo único do .. .:-t. 1.630~. 

Exel.uida a proj_bJ.çao de rec:onhec:imento dos :filhos 
adulterinoa (c:f. supra, emend.a n9_40), o par.!i.grafo iini<::o do art. 
1.630 nio te:m rezões p11r11 subsiati.r. 

Eat11 Eln<!!nd.a, que apresento por ao11c1.t11yio do Sena
dor Alfredo Cllmpo.i, foi elaborll<lll pG1o--i?rcfÕSaor Joio l)atist.. Vile-

la, da Faculdade d<il Dire:ito da On.iver11J.~ade Feder11.1 de M1n1111 

r11i.11, constituindo a:=si111 vali.Osll co1abo~:ação del'lsa Eqr~gi.a C..aa dO 
Projeto do Código civil.. 

Sala. das Cornissõe11, 19 de outubro de 1984. -
Fragell.i. ~ 

o art.igo"l624 scJO<;nte penlitia o reconhec:illiE!nto do 
:filbo lldUltcrino 11p6s a dissoluy.io do cas&lnE!nto, 11. ela equ.ipa:r::adll ,_ 

·~araç.io ininte>:rupta do e"'"a1 po.r mai.~: do cin<:o ==• deV"i.dllmenW. 
comprovllda em ju!do. T"is hi_põt(l~:es. j.S fi!ZU>:am. na 1egisl.aç.ão em vi~ 
'ô!Ol:' (Leill 883, de 1949, 6.515, de 1977, o 7.020, de ) . o pare-
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Ciii' a<:olheu as Emenll:.u: noa 243 (Senac!o>:" Fe:r:nan~ Henr.iq~ CliJ:'d.oso), 
244 (Senador Nelson Cll:.;ne.iro), 245 (ozoa<"or Fernando Henrique ·cardo
ao) e 246 (Senador José Fraqe1l.1), el.i111.inanc!o o art. l624 e seu pa
riigra~o \in.i<:o. Con.sequimt.ernente, pela rDeSI!IIl ra:z:ão não pode t.is=ar 
no CÕdigo, com meu voto,. o par!g>:"aJ!o Gn.io;o do art. 1.630, mu.ito_ em
bo:.;a a opinião çontr.!iria do Professo.: Couto e Sil.va• 

~Just..ifícaçiio• 1:: dll l!lll.i<:>r iropoZ"tlncill "' manutenção 
do pllr!q>:"afo únio;o do lll:'t. l.630 que a Eraenda no 250 visa a 
extingu.i>:", poh pelo l:l.istemt. ll:o Projeto se rã possivel pro
por açlí.o de invaat.iga,.lío dw;.,nte o casnrnento, desde que 011 

cócjuges estejam sepaZ"ados do fato po>:" 5 acos.ft 

Pela ~ daa Emendaa nQsf 250 e 251. 

EMENDA N'i' 252 
Aut:.or• Sena~or Nel=on, carç-eiro 

•caneele--=e o art. 1.631~ 

JDSTrFICAc>iO __ 

Dasde 1949 {Lei nQ 883, 8rt. 40) o d.ireito de al.!_ 
zentoe do filho ineeatuoso não mais depende dos rigores do ~digo Ci
V.il. e agorA reproduzidoa no P;r:ojeto. Vaja-sCI ainda a :redação que 
se dispositivo deu a Lei do Divõrcio. 

'EMZNDA NO 253 
Autor: Semu!or Fernando Henrique Cardoso 

- ~suprima-se o a>:"t. 1.631" 

JUSTIPICACl!i.O _ 

Reporta1n0-nos a :Justi.:fieatívll. .i Emenda 
q=do sug-edmos a su:prEOssiio do artigo l..S24, 

oferecida 

Snl.a das Corolsaõea, 15 de outubro o!le 1984 - FEIINAN-

00 HENRIQUE CARDOS"O. 

Realmente, çonat.itu.i:r;:.i .i,:,_juatifi.e-6.vel ret.ro<::es!llo a 
.,_.,utenção_, no fui::Jlro Ci5rllqo, do texto ap::ovall:o pel" cã:rnii:ra do~a Deput~ 

doa, ~ ~· - •A filiaç.íio ineestuoaa, reeont~-ecidll em =entença i>:"~ 
oorr!vel níio provocada pelo- filho, ou quando comprovada por <:onfissão 

ou deelaraçiio escrita do pai, faz eerta a paternidade para e-feito de 
al.i!D<!!nte~a". Copia-se o texto do cêdiqo atCtal, d& 1916, comõ :se l.eis 
postel:'iores não hou__VQJ~:sem derrogadO dilllpoD.iç.iio tão .injw;ta, que entr~ 
qava ,_sorte do incellt.uoso·ii vontllde e;><elu:Jivll do pai, mesmo pa.ra 
efeito de alim;entoa. Ainda uma vez o_inooente, atii par ... aobreviver, f!_ 
eava sujeito_ ao: humores paternoc. O.ra, o art. 49 i:!a t.ei n_O 883, desde 
19-49 não di.stinguiu, inelusive para pleitear aliJQento:, entre filhoS 

de qualquer <::Ondição, jli que a todos :e re.feri.u, -=em eX<::eçio.

l.e:r: o dispoeitivo velho de quase quDJ:enta.anoR. 

Vãle r!:_ 

Isso meSJnO acentua>:"am os que estudaram, ao tenrpo, 
o texto_citado. fCfrs. Orlando Gomea· e Nelson C,.:rne.iro, Do Reconhec:!_ 
Jlll!nto deli F:il.hos adul.t.er:inoa, 2!. ed., vol.. :n: pli.gs. 63!1' e segs)1 1\.rnot.:_ 
do Meaeirolll da Fonseea, Investigação de Patern.iaade (p.ig. )j Moura 

BitencO'Ilrt, ~·- 2~_ed._, _140J. ~"'t>:"anhival, ccn!lleq-tl.e=n~emente, _é o 
pronuneiamento do i'rofe:IIIIOZ' Couto e_ Silva, ao pleitea>:" a rejeiçio _ da 
Elllenda, pel.as r1:1:z:Õet:1 que :inteti:z:a, 

"Jwl:tifieação, o art, 1.631 :facul_ta, ~De!llrlo 

nll rel.açio_incectuosa, atribuir a1imentoa ao fi.lho, 
dependendo d" •ectençar;"i=e==ivel", não provoca
aa para o filho", ou airula quando houver confil!l:ào 
o'u. declaraçio escr.ita do pai. Eln :r;:.,_:z:ão disso, tem o 

f:ilho a oporti.Ulidade da que lhe sejam p~stados lll.! 
mentos:, Não se eos.ita, ainda, de uma inve:stigaçao de 
paternidade. 'l'>:""-ta-se, apenaa, de atribuição" de. al! 
me.nto8 na situa,..iio elll:eçh1iscl- pr<í-J!iqurad-11. 
PeJ.a Rejeição." 

o f-ilho i.ncestuoso, ·qua desde 1949 deixou de depC!!; 
der do ar:b!tri.o pater~:~o para ple.itoaz:- al~ctos, não est.i, ao menos 
part.iZ" de 26 'de dezembro deo 1977, impedido de ser- re-oonhe.oido 1 • inclus! 
ve paza recol.ber a he>:"ança paterca. S ~ que d.ispCie o ~t. 2.9 e _o _pari- ' 

9-rato ün.ico do art. 40 da Lcoi no 883, aJ.terada pelo art. 51 da Lei nO 
6.515. Ji Pontes dã M.ir=da ectend.ia se;r: .in.;:onstitll<:.ional. o a;r:t. 29 dz 
Lei no 883, <m sua r<ldação original., quando aos f.iJ.hos il.eg!timos COE_ 

C:ed.izi: zi:Penas matado da herança recolhida pelo& leglti1110101. o texto ag2_ 
ra vigente a ~ os fil,hos i9\lala: .- •aualquer que :seja a natureza da 
f.iliayão, o di.r<!!.it-o i herança serii. r<!!conhec.ido em iqualdade de eond! 

çõea". -Ii o. parlig:.;a;Eo único do art. __ 40 .,_ todos os ;Eilhoa U.Og'it.imos que 
obtiveram o direito a alimentoa, d.ispensa de p:.;opor ~ião de .invest.iqa -
ção, quando dissolvidA ., soeiedade eonjq!)"ªl. Ç!o al~n~~to: - D.isl!lolv! 
da a -=oe:iedade eonjugal do que foi eondenado a prestai' al.imentos, quera 
os obteve não preei.sa propor ação 00 investigação paza ser reeOnhecído, 
cabendo, pore111, aos interessadoS o direito de -~qnro;: a fi:;_iaçio", o 
texto, d• autoria do eminente Seru~dor Heitor d.ias, rel.ator do P>:"ojeto 
n'il 156, da 1977, não encon~ou re.sistência paZ"a ser aprovado. Aeolhia
•e at~sim, tantos a.nos t:ranseorri.doa, o quo Orl.ando Gomes incluira 

1963 em aeu Projeto de cêdigo Civil: "Art. 233 - Al.imentos - para o efei" 
to ae pre111tação do al.imentos, o :filho adulterino pode .acionar o pai 
seg:redo de :Justiia, e111tando eat.s easado. Parácrafo ~ ·- Oil!lsol.v.ida 
•oeiedade <:_onjugal pela mor~ ___ d~ que fol. eondena_do li prestar alimentos, 
q'-'Cln os obteve não precisa propor a aç.io de investi.<;aião de pateornidaae 
para ser l:'eeonheeido, ma" interes11ados podem impugnar a f.iliaç.ii.o". A 1! 
çio de Edlla:r:do &spico1a~ repat.ida em 1954, v.,_le ~corllal:' para ju!lltifi<:a>:" 
a ~natUaú.dade do te:xto dO Projeto, c;lUo, em 1984, a.inda diser,tminava OIJ 
incestuosos. Depoilll de "-COta:r: "a forte divergência quanto ao reconhec.!_ 
lEI'Snto dos filhos' espúriQs, sejam •<!-ulte>:"ino!ll ou i.nc:estuo90SH, p~via 

_ _!n_:l!~~ civilista: - ~As m<:ldern"!" le_gi&l-llÇÕes tendem a e:~Ctinguir a grave 
injustiça de fazer >:"ecaír sobre a p>:ole inocanto a culpa doa pais e as.si.lll 
tulbém da :fazer qua dependa da boa fé dos genitores li sorte dos ~.ilhos 
eapúr.ios, cOlllO, al.ib, tulll'ém a..-onte<::e e:m ielaçio aos._que Pro<:edam do 
Caeamento nul.o ou anul.ado"" (:!; ~ ~ ~ ~ Brae:il.e:!xo, l.~·-

ed., p,;,g, 527, no_ta 13J. 
Nota da ReVisão - J>.nto!-1_ q;ua o af.il"lnn!.Bl!G a Con~atituiçio de 1988, :lá o pr2 
clamara a de Portugal. Ali, Clllerava Jo111é da Ca~:tD Pi:renta, seria tllltbém oontrâ
l::ia à Conatituição "norma que proibisse o estabele<:irnento da filiaçio 
dos fi.lhos in<:estuo11os" (Filiaçio, Col.lttbra Ed.itoZ"a, 1986, pãg. lO). 

Víi.:rios projetas d4 Nelson Carneiro, apresentado= 
diversas lag~sla~uras, considera.v.run l.eg{t.ilnos OB f.ilhos -havidos ainda 
quando .ambos os pais tenham e<Jilt:raido ea:11runento de, llli fé. Até que 11a11;!.m 
dispUsesse o art. ·, da t.ei do Divórcio. Se:r:ia .irnper<i.õavel, por tudo 

isso, a manutenção, na lei eivil, do texto superado do -11rt. 1.631. 

EMENDA NO 25 4 _ 

Autor: Senador N<~laon ca:rnei>:o 

- Redija-se ollSlli.m o a:r;:t. '1.632: 

"A invest.igiçãõ de- P<õte:rnidade só .,ac,
pertnite quando tenha por f.im atribu.ir i mulher ea:ada filho 
h11vido :fo~a do çasmDento. 

Pllr.!igJ;af'o G.nico. Admite-se, por6m, b. inve!_ 
ti9-ação !la a llllllher eaaada e.~;t.i Vil r, .ii datll da concepçlío, S!!, 

parada d<1 fato do marido.~ 

JUS'l'Il'l:CA@ 

A Rdação que a Lei do Divõrcio·· (art. 51) de\l ao art. 40 da 

Lei no 883, de 1949, :supera a !llugerida pelo Pro:le~. Como, pela• ame!!_ 
~ "-!lteri.o:ti!S, o fi.lho havido .fora·do eaaa~K~nto pode ll(lr r<!!COnhec.ido 

v 
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mesmo na eonstinc:b. ~ soc:iedade c:onj uglll do p.~~.i, nãp h.i c:omo 111ante.r 0 

te)lto do P~ojeto. A compl"OvaçiQ-aa sep .. ~ãÇ.io--de· ~atO..i . .ind:Uipensiivel e 

nio nece8s:!:t.4 fig"urar ·nO teito- d6 Código. Vide- ainda. MOo Rec:oii.heCima~ 

to do.ll Filhc:a Adulterino.~, Ol:l.a.tl$!0 GomoiJ e Nol.=on carneJ.~o, Ro!Vilta 
For..nse. Vol. J:I:, p.;gll. 337 e seguinte&. 

J: - ~ raieiç~. opina o Profe.llao.r Couto e Silva; Ma erue~ 

da visa, em primeiro lu<],..r, A"lte:r;-Ar 4 expreulllíio:-~a investigaÇão da ~tU. 

torni.dllde" por i.nve.a1;-igaçíio de paternidaee•, e, ainda, e'xclu.i.r a e,;: 
praa.aio "prol!" leg{ti.ma" aubllt.t.tuindo POJ: "at.ril:luir i mul.her caaada f.1.Lno 

:l;~~açae:, c:onsoanta anotamos na :lw.ti:fic;,.t.i.va. 40 .art.i.go l.5:24, 4 
qual o:r:-a nos ropo:r:-tamos. 

.Sa.l.4 ®a Com:UisÕell, l.S doo out>.lbro de. 1984. --Fel!: 
n.ando Benrique Cardoso. 

EMENDA NQ 256 

su;p.rimi:r;- o art. l. 632. 

;tpS'l'U'tCAclo 

havido fol:"a do casamento"" e .aup:r;-imir e expreasão""oll .:!.nceiStuo•a .._·- solte~ 

ra•. No parig.rafo únic:o, a érnen.da ~:edu:r: a llimpie.a llepa:r;-ação ~ fato i: - Aa .razÕes da emenda •ão as mctiiN.a arg-ll.idafl em :f!!_ 
aata da c:oneepç!o;::; hipõt.ase em que a pl:'<lposit\l:r;-a diO 'Iludida investigação vor da llupri!BBio do art. l.624 (of. 4upra, Emenda ll9 40) • 

,; poss!vel. No Projeto, o pal:"igra:fo ünic:o 4o art. l.6l:?.~~ prev<i dua:;; hip§. &sta ~en.da, que ap.resento por soU.c:J.tação do 

~ses: á) se o filho legitimo de mulher tive:!:" sido <:or;Oeb.:!.do depois da Senador Alfr<!do campos, foi elaJ<orada pelo Professor João naptiata 

dissÕlllçio da aOeiedade eonjug11.l1 bl O\l d;,. sep;,.ração i-ninterrupt.ll ao ViloJ.a, da Fac:uldade do Diraito da universidade Federal de Mina~~ G,!_ 

c:as;,.J. po': mais da.5·anoa, davidll.lr.ente c:oo.provado:ll errt ju!;~:o~.eon:forme se. rais, oonatituindo a.~:~dra valiÓsa oolaboraç.ão dess11.. egri.gia casa 
verific:a, a separaçiio de :fll.to, pelo perio<lo de 5 anos, equ1V4le, para. v! Projeto da código Civil. -
:t:"ios ofei.tos, i. verdadeira aeparaçio, faeul.tlllldo a inve:ltig&çi'p de pate!_ 
nidade e maternidade. No siiJtema adotado pelo Projeto, 0 ll..l::ti9'0 i importa.!!_ Sala das Comis•Ões, 29 de outubro de l984. - J2: 
UI e deve ae;r; mantJ.do1 e 4lêm disso, M:rmoniza-se c:om a ;llld=prudên.;ill 6:ts 11é Fraqolli. 
tribun;,.is~. 

XI: - a! evident.<l equivoco na, redaçio da Emenda. onde 
se di:r: equivoeadllmente "a inve:st.t.gação de paternidade~, devori;,. <;'onstU 

" a investJ.,.ação de :nata:r;-n.:!.dade"', j.i q\le dela C:llida o art. l.632 do P:r;-oje 

to., A (lbpl.es l.éiWrll. &. ~. inc:lw::i...., de Bau ~do Gnir:o,.lev~ ~ e~_aa ___ .;o'D. 
c:lusiio inevitivt~l·. E a idêntico entendimento eondllz a jllsti:ficaçiio o:fcrec! ... 

O Profesao:t:" CO\lto • Silva, a ~em ese11.pou o e;;-:;o dat! 
logrãfieo, op5s-se .i Emenda, pllra :nanter es eJ;Cp:r:es11Õe11 •p:r;-ole legltim;,." a 

conservar a imPo.sail:lilidade da invest,J.gayão se.vi.,a a atr.i.l:luil:" ;li aolteira 

•prole inc.itstllQsa". O RolatOJ; ~:epel.t toclas e.ssas qllali.:fic:açõell, no "xll.ltle 
de v.;,rias Ollt.rii.B emendas. 'l'ambém. ,Jlão hi ra:r:ão pa;;-a as duas hii?Ótoses 
pl:ovi'atas pelo par&ql:afo únic:o • .se o "filho d& mulher Ç.,sao!la hollver si.do 
oonoeb:ido depois de diaaolvid.a 4 IIOC:ieo!lada c:onjugal, não tem a aeu faVor a 

pres;unção de !ilho havido na eonatiinciã do cas~~,~r,ento~- E n!o hii maia xa,ão,. 

·Pens;,. o .!ll.>.tor d.!l. Emenaa e hoj~ o relator do livro da .Família, para q:lle 

";\J:t. 1.6l2 - A invt&ti<,rD.çio d;a ,.~to=id~d• aó 
Zliôo H'J'Ol'l'llitc ~tenha p<:n:- !1111 atribUh prol• Uegttimo. l lll.!a 
lhu ounda, ou inc:eatuon I. solteira. 

f'ar11gr<lfO Cinioo - AdiiiHQ-ae, por&,, a 1nV•li!U<,r.!. 
çKO, u o filho 1leg-Itil110 da mul.'><:r ouad<t. tiver cido cone$l>ido 
4~po.h 4a cUuolu_ç!i.O da aociedado oonjugal, ou 4a aep11.raçio ini!l. 
terrupu do oasa.l por mala ea cinco ltllOa dcvida:oente c=;>rova<la 
cm juho.• 

se eXi.ja a 11epar11.çáo ininterrul?tl!. do C.!IEIAl por ci'n<=;o anoa, c:onqu111ta. dE; 

::ll.!llente ,obtida no ft.!turo, mar: transpostll. l?ela prova da' ilni?OIISibilidacle do 
oonvlvio sex\lal entre c:õnjugee notorill.ltlente. •eparll.doa de fAto. 

zões aduzi.das. 

EMENDA N9 ~55 

Autor - Senador Fornmu!o Henriç;ue Ca.rdosO 

Di-•• ao c:aput do ~rt. l.632 a seg~inte redaçíio, 

alJPriltlindo-=e =er parii.grll.fo Unieo: 

'"Art. l..632. A .inveatiqaçio· ele lllll.tcrni.d!_ 

de á pc~ndt.ida na con11tãnc1a da soc:J.e&ae eonj.!õ_ 
qaJ..• 

JUS'l'IF'ICAcJiO 

No :momento em que 11e ol:ljetiva. a plena .1'Õilll.ldade 

de diraitog entre li'IUlher 1;11 mar.f.do, nada maia jlleto do. <il11e .ae ad:nitir 

a po&a.i.l:lilidao!lot j u:r!dic:i!- da p=tensio invest.i,. .. tõ~:ia ao maternidade 

na constlnc:ia do ca.aamento, eem '110 f.u:e.r "' .. triyóea i. nat=e:r:"' d;t. 

o par5g:r:-&to !lnl.eo abro exceuio .l regr" "" ~ do aru90, 
o:eje, a<lloitot a inV<~stig&Ção ae l"aterni.:!!""" ma10:110-quando, não havi>ndo •eP:! 

r_!. ;;-"çio leg-al, c~ seja <liaaoluçio a .. •ocie"-ade conjw;nl, ocorra •epuaçio <I<> 
fato do cn~nl. po:r;- c~nco anos il>ill.terruptos, dev!da.,ent" eo~op~ova4a Cri ju! 
~o. ASdm, peuisUndo o cu..,...,nto, pernl.U<la oatuh a açio invuUg..t.S:d.a 
4u",.._t..~nieada. QoJI!I.II.do do B<ivento ;,. Lili n» U3, de U49, qu~ nio dhU!!. 
guia entre côn:luo;Ga '"""culino e f~mini.nO. fOi objoito de la~gcs dcl.atu 

ll(lnlt.ednJ.dade a matra, afin&l ac:olh!.<à pela doUt~1n" e pala jurhp~~dl.!!. 

Cli& (Cf~. O:r;-~ando-~s .e Nalson C"""Cli%0, 00 ReconhcoJ.Jnento e= Filhol ~ 
dult.,r:l.nos. vol. I, p.{g-•. m/~15 ). A Lei n9 7.020, de U62, aditou ao ut. 

lO 11" Loi UOI p.od9rato, o 29, usim redigido: - 8 M<tc!lanta aant<onça trang;!._ 
tada .,. julga<lo, o filho l>a~~do for& do :oat:.r;J.mõnio pOder& &<l:r;" rctconheci<lo 
pt>lo c5njug-a sepao<tdo .:!la fato hli ,.aJ.., do cin<:o anos oont!rl.uoa•. A jni'iiP'"lõ. 
dCncia, em am função criado:r;-,., ten> .,<J..Iitido q~• o :r;-eqistro de nncillloni:O 
do filho h•v~"-o fora do c.unmonto, feito &r..tos .:!la dia•oluç'io <I~ ~ocic<la<\e 
eonjtl'i)'&l, niio plldcce <I& nuUdada, a:<'JIIida cioopcU da au,._JJor~~ !l<>l'ie ~ 

nu~ Ulll ato st!i ~ic'ic:ia enqllanto perdur"-"s• o v!nculo ou a aod.e.:!!ado oo;o. 
juglll ao autor do rupaoUvo avento. com a. ~~~<~rto de•te, o ,...ru:~onaao &to , 
.,..,.. 'ltilla ht.cnt• a.d antio, pana a tar aficlicia" m1'; d57/Zl6). 

!intu t.o.ntos julgaaoa, vale rO!fed:r;- o c1& 2!; c'l..ar& C:lvil do 
'l'õ:ibuna.l <'lo .sio Paulo (R'I' 566/72), e <'le que fo1 .-..lator o .tJoll. Joio nal l'l!!_ 

!'01 - Fi_l:iaclo ilegltif:!!, - Reconll.ech.cnto de Hl.h.o>o__h.vidos ...., cOnC\Ibinatg 
aendo cnseao; I!JUI:>Oa oe o:oncuJ?1.n.os. .- ato pratic:ac;!o Atrave: O,lla;it.u;• 

~ - aeíio de anulaciio - rmpJ:ocadênc:ia e p:r:-oc:e41!nc:1ll da, avio d.<=c:lª 

l:"atõriA - Ms.-1::~1.11. níiP .ma.1,a converUll,~ - SepA:ç~gã.o de fht.o ont.re a mie 
e Q ~:tartido ao t!:l_mpo da c:onc:epcã.o ou ao n'asc:rm~ntQ - "O %ec:onhec:ilM.nto 
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ãei filhôs adulterinoc II.IM.t.l:e, que antaa c:.onstituia rr.~r.t.é:da Controverti
da, nii.o o li =1•, db.nte. do .disposto na Lei (6.5~5/77). Fo:ra 4o 
pre:figurado ruo11"A l•li os tribunais têm admitido reconhecimento na cons 
tâneiA do eAaarnento, de:u:le que comprov~ 4 :!lepa.r;~.ç.iío de fato entre -
aãe e o marido ao telllpO da coneepç.õio ou do naseimenl:.oM. Valem :re:feridaB, 
11e11a.e pa..Gao, nOtAVel zentenç~ do entii.o Ju1E Goulart P:t:iea, 1!152, eu li"""2 
~do saudo11o Desembargador Guilhe:;me Est.elita, no dist.ante ano de 
lSIU (Cfr. Orlando Gomes e Nelson carneiro, .e!!· ill_., paga. 370 a 393 , 
cotas 233 a e 233-,2) • 

Ectendo que a11 duac emendas, eomo redigidas, nii.o P2 
dem •er aeeitall. aii necell:lidade de referir-lia o Cediqo Civil à invellti
gaçio da 111aternidn<!e, o que ex<:lui a ace~i t;~.çio da Emenda n9- 256. E:nl::lora 
o novo eotatuto dGvll objetivar ~ a plena igualdade de direitos entre a 
mull!.er e o marido"_._ flmdBmento da EmE:nda nQ 2SS, hii. que lev~~;r em conta 
a presunçio que~ resulta do easamento, relntiva.ment.e aos filhos nascidos 
1101 sua conctincia. A s.oluçio talvez reaida em afirmar-se ·-qunndo a mate=: 
n.1dade da :mulher elllill.dll po4e ser investigada, e ri.ão quando tlll não 
a&nite. O prazo-de Cinco anos' ~i não se jusHficll.. O pi"in<:i-Pill i5 que iJe 
demonstre 11. separaç.iio {de fato} da mulher c:a11ada ao tem;oo da <:oncepção 
do fil.l:lo naaeido fOJ:ll. do CO.IIII.ltlento. Quanto ao :t:e=nhecimento voluntário,. 
nio hii. qu:.lquGr restriçiío no art. 1.621 do J?roje.tO, qUe :t:epete o ~~;rt. 
JSS do Código Civil, ao di!IJ?Or que o M;filho ilegitimo pode ser reconhe
cido pelos J?ll.il!:, conjunta ou •epa:n~.dmnente'. E 11; ação inveshgat<Sri:. , 
t..al. COIIIO a jurisprudência tem ~~;:;sent:.do, ~>eria J?OSIO!vel S<O!mpre houvesae 
~•epar~~;ç.ilo de fato ontre a míi.e e o m .. rido~, 111as so!llomt:,_ ao tempo da co~ 
cepçiio. 

Ali razõe• que levam o Professor Couto e Silva a opi
nar pela rejeição d .. a dua:z emend.nz são as seq1.1int.es 1 - "A emenda (nQ ••• 
255} tll!lll COll!O finalidade 11Ubllt.Ltu.1r o i>.rt. l.632 pela regra' fta inv<!!_ 
t.1gaçio de lllll.ternidad<ll i permitida n~~; c:onatiincb. d"' soCiedade c:onjugal". 
AJ.nd"' que teoricamente fosse .:tefensiivel esta idiia, na pr.itica ela cri~ 
::ia s.itu~~;çõe:; insuatentii.veis e altamente el:lbaraçosas., e serviria a fin.G 
que não se recomendam"". 

As du~~;s Emendas (nQs 255 e 256) cst.io prejudicadas , 

:face à aprovaçio da "-e nQ 254, cc:rrigida no cJLpUt do •rt. 1.632 as e~ 

presseies "a investigação de p~~;ternidade"' por ~inve11t.igaçio de maternid~ .... 
EMENDA NQ 25 7 

Autor: Senador Nelson Carnei.rQ 

"Art. L636. só o :naior de trinta ano11 pode ~~;d2 

""'· 
Pru::ágrafo Gnico. NenhWII do :o cónj uge.s pode •do

tar saiU o consentimento do outro; sal'lli:l--ãe---yor l.eglll
!llente impoa!'IIvel obti-lo. • 

Jlrllti:L'içacã_o 

Nio hii. JDOtivo para o uso do plu:t"al, que pode en
llojar o entendimento de q1.1e" o Viúvo~ por exemplo, niio 
pode adot.ar. ou o solteiro Jnllior de tl:.Lnt.a .zmo.s. o par!_ 
g-rnfo ·OO"n:;tava do P:t"ojeto Orlando Gomes-. 

Sal~~; dn Co!lli.ssio, 13 ee setembro de 19 B4. - NEL

SON CAP.NE:tB.O. '' 

PAre<:er do (Prof. Co\!êo e SUv!) 

Emenda n9 257. Peln rejeição. 

Ju11tific111çiio: A eKpres:siio MII'Ó os :rtia:fores- di:> 

=os podem ~~;dota!"~ a11tá no plural genério:o, abrll.."lgente 
de toda a catego:t"i~~; das pessoa:; que oejnm maiores, niio 
havendo ra~ão nenhuma pnr-. pô-la no ain']Ular. Nii.o é n~ 
c.••ária a regrn do par.i9ra:L'o Gni<:o pt'optll!lto (>@la .:.me!l 

da lio art. 1.630; !'OrqW~nto, pelo sistema do Pro~eto,

IUI O ndotante fer caeado ê Óbvio que será ne<:ess.irio o 

consentimento do outro cSnj119c, não ae.ndo <:u:dal .jue 
se res:11al.va a hipótese de ser iropohs:Cvel obtê-lo.~ 

Cinge-se o parecer, como tem sido observ .. do na ~~;preci_! 
çio da!'l emendas anteriores, a elUiminar se a sugestão oferecida. deve 
ou não S"Ub:~~tituir o_ texto ~~;provsdo palJL cim&rll. dos _Deputados. 'l'rab.!!; 
ll\o P:l:"elimin~~;r, não ·cabe ao relator, nest~." etApa, ir alo!Jn. Depois 
que s Colfl1ssio se manifestar .s"obre eate p>Õ-onuncinmento ini<:ili.l, en
t.ilo c:umpdrii ao relator um trabalho lM.is S:t:d~;~o, o de s.istell'tl!ltizaçiio,. 
de tal sorta que :lhe scj:. possrvel ofero~r.à c:on=iders.çii.o de seus 
ilustres. pareB um substitutivo de todo o Livro, que diaciplina o D.!. 
reito de Fa~~~i1ia. 

Tudo não obstante, nClll semp~ o p«recer ao poderii. cin 

gir à simples opinião contrária ou favor'ávl.'ll ã er.enda em exa111e. s;, 
parece irrelevante, em fac:e (loo clispositiWa aeguintea, a el<Pressio 
~ cm luga.r-ec ~· ganh4 de relevo, no p<Srtico Cio e~ do 
instituto da adoção, "' idada do_adot.ante._ O Cóciigo (la 1916 rl'!'ferhl.
se ao11 Mma.iorc~:~ de cinq'!l.enta anos~ (s.rt. J6B}~ po11ter1ormente reeu
o:ido para trintn (Lei nQ 3.133, de 1957), aceita pelo Projeto OrlA!:. 
do Gomes (art. 235). o _cQdJ.go de Menores (Lei n9 6.697, ele 1980), 

determina, ,._,.. seu art. '27, <;~ue ~a "'doç:;;o "irnple11 de menor""' "itu~ 

~ irregular reger-se-.i pel4 lai civil, observAdo o di!'lposto neste 
c6dJ.go" (ru::t. 27). O P:t:c:jet.o da câmara dos Deputndos mantém oe 30 

anos (a:t:t. 1.636), usim como a emend11. or;i. em deb.ate.'Er.lenda o:L'er,!!. 
cida pela Aeso<:iação Br.aBi~eira de JW:o:ca Q C~.tr~~;dor<lll do Rio __ da J.!!; 
neiro propõe que ecsa idade seja di!r..inu1dn. parA 25_ano~, tal como 
oex~rre na Austrália (Quaansland) , Grã-nratanha a Pa.ises Eso:mdin~ 

vos, cc:mo informa o Professor Antônio chaves. {"Adoçii.o, Adoçiio Si!! 
ples e Adoçio P~enn", 2~ ed., !'ág. 56). ·Ali razõe11 que exc:luiria:a, 
por exemplo, a maiol"idade ex~mo bastante !'ara adotar elQ vigor no C_! 
n11.di, Co~oO!bia, Hun.gri~~;, Japão, Ne<or Yor!< e algumas unidades dos EUA. 

,=- Tcheco-Esc:.:ov5.quia ,.-a L'RSS, ress .. itou i~ex~nveniei1.te ao hOje !Üni,!. 

tro osca:l:" C<:>rr&a - como reco;~;da o JflC:!It.Jõe paulist~~; - porque oom ela 
(maioridade}surge, efetiv~~;~t~ento, a expe;t;iéncill da vida, com resol.!! 

ções F!~prias, éondndo sguar4ar mai11 tirocc!nio e conhecimento. 

rnsurge-se o Professor Couto e Silva, com razão, co~ 

·tra a substituição da._êxpressão "só o_s m~~;iorec'" por ~sô o ma.!.orR. 
eis que se trat~~; de plural gen<írico, abrangente de. toda a categoria 
daa peaso.,s que Beji!lm _maiores, não h~~;vendo ra:z:ii.o nenh~.~ma para põ-la 

-no sinQ11lar". Já, entretanto, nõ que diz. rQ15peito ao pllrigrafo ún;_ 
co, o i~ustre civilista não t.e!l. razão, gua.ndo a:fi:tEn: "Nii.o é nece.! 
11ii.ria a regra do pazágra:fo único do art. 1.630, po:t;quanto pe~o IIi.! 
tema do Projeto, se o adotante for cas"do e óbvio qui:!: seri necesa§. 
rio o_ ex~nsentilr.ento do outro cônjuge~ não sendo curial que se res 
s~~;l.ve a hipótese de ser imposs!vel obt<i-ld-~ Tio curial niio pareceu· .. 

hipótese ao legis~ador suio;:o: ~!!!!!. persorm~ m~~;riiie. ~ 'S! ll ~ ~
~· ~ ~ ~ lorsqu' ~ ~~;doPtion oon~O'inte .!!._ ~ 
impossiblQ ~ ~ ~ con1oint est devenu incapable de diso:erniment ~ 

"wmiêr<! ~· ~ ::U:.i ll_ .2.!!.:!:. ~ depuis .e!!:.!..2 ~ .!!!!_ __ 

~ ~' 2!: lorsgue ~e s"éparation ~ corps ~ ~ pronono<ie 
depuis ~ 2 troii ~.._ E a Aii.Sociãçii.o Braailaira ee Jul:z:es e CJ:!. 
ra.dores de_ Familill sug~re ao art. 1.636 11e .acres<:ente um parii.grafo , 
o '3-r, A::I.Gilil. redigido' "Send.o <:aeado o adot"an:te, _é indispenl!Svel 
conSentimento do outro cónjuge, o qual !'IÓ poderá ser judici:.lmente su 

prido em ca110 _de n\.l:'ê~c~~=- Pau~o Lúcio Nogueira diverge_• - "O h~ 
casado pode adotaz sem o conccntirocnto da mulher, pois trata-ae -.:là 

ato que não 11e encontra no alenco daqualés que o marido nio podo pr.!. 
ticar sem o consent.imento da esposa (lU'., 481:96, 475:96), 
que tenh~~; fi~ho::J {COiri.!ntãrioB .!.2 ciS.Siao ~ Menorell, pii.g. ·7ll" 

Em c:onseq;t!ência, mantido o § único, dii.-SCI ao ~ da 
Emenda, a seguinte re<1~~;çãoo 

"Só os lnaiore.. de trillta a.no• po<1em. adotar."" 

EMENDA NQ .<!SS 

Autor• Senador Fernando Henrique Coll:t"dOllo 
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~cê-se ao capítulo 'll do s.Wt!tulo rr 4o Titulo r 
do Livro IV do p.~;ojeto a seguinte redaç<io• 

•Art. L636. i'odem "'dotl!.;l;' 011 maiores .de vinte 
einc:o anc;~s, ;~;"espeitado o limite de sêlssentll ;:moa. 

§ 19 Além dos sessenta zm,o11, 11Ó pod<!m adota:~:" 

o adotado tival;' vividO elll >Jua companhia por mai,; de 

des ~mos. 

§ 29 Ninguém pode ddot<~.r, acndo e~tal!.do, >~enio 
deeorridOll dois ..noa de ça.;,n,ento. 

Art. 1.637. oa .adot.antes hão de eer pelo 
descssei11 anoa mllis velho:z que o ~~;dotado. 

A:J:t. 1.6.38. EIJqllll;f1tO nio der çontall de sua adm!, 

ni•t.z:aÇão enio saldar,ava~tu.al dêbito, n<io poder.õ. 
tutor,ou cw:cl!.dor, adot.co.r o pupilo ou o curatelado. 

Art. 1.63.9. A adoção depende do eonaentiment.o 
doa pai", ou doa r(!p:resen~ant.<!la legais de quem se de"!!
ja ll.dotar.' 

Art. L640. A adoç:O.o por ambo= 08 cônjuges 
concubino" po<lerã =e:r; !o:.::nali:~:ada de,.de q\le um deles 
tenlul completado 25 anos de idade. 

§ 19 Sot 0!1 ad.o~antea forem os eoncl.lb:i.no!J, a un! 
io eonçubi.niiria deverá ser ãatiivel contar co111, no m! 
niJ:IO, S anos. 

§ 29 Os cônjuges separados j\ldiç:l.alraento ou di
vorçiadors poder.iiio requerer a ll.doção do menor qo.>e tenha 
e!lltad.o sob .1\la guarda na eon,.t.ânoia <lo matrimónio. 

§ 39 As pe.saoas viúvas, soltellas ou d.i.vo.reia
&la, çom ma.is de 25 ano11 ode idl!.de, pode~:ão requerel:' a 
a<loçio de J:len.or inte9rado em fleu lar hi ~~~ais de 

§ (9 - 2 permitida a adoção pé!ltlliiiD. .se o falec! 
do ji. praticou todos os at.os destinados ã sua forma.li~:;!, 

ç<io ou mani.featou expres=amente por escrito BUli. vonta
do <le adotaJ:. 

SEçl'iO II 

Ca Adoção 

Art. 1.641. ~permitida a adoçio do maior cuja 
convivinç:iA !am.1.l:i.ar com o ad.otante sejA cont!nUll., por 

<lez anos, no m!nimo. 

A:J:t. 1.642. A adoçlio !llerã çonBtitW::da !l.ediantc 
proc:easo jlldicial. 

§ 19 O• p.IÕ:is po.:lem &Ir o seu oon!lont.imento :!or-
111111, por antecipação, sem designar o Adotanta. 

§ 29 E'll•e çon11enU~nto i rcvog .. vol no primeiro 

ano dG BUli. lll!t.t!.ifeBtl!.ÇiO. 

AJ:t. l.G43. Não h:Õ. necesBidlt.de de c:onsent:imento 
do repre!llentante leqal do menor cu~o= pa.ia sejam doses 
ilbBc:idos, estejlt.lll desaparecidos ou tenhlt.lll a:ido <lest;i 
tuldoa do p.!itr:io poda.r, sem nomeaçào de tutor. 

Art. l..6U. O pedido de adoç.iiio ser& oonoedido 
Billlrlprc em beneficio dO adotanélo. 

~- L645. A lldoção atribui a sitUãçiio de f! 
lho legiUmo ao adotado, deslig-ando-o de qu..lquer vi!!; 
c:ulo c:om pai,;r. ou parentes. 

Art. 1.646, A adoção confere =menor o nome do 

adotante, podendo determinar a IIIOdifioação_ de seu pr~ 

nolDtl, A pedido do adotanto ou do adotado. 

Art.. 1.647. Os efeitos da adoção eomeç8lll a par 
tir da homologação da sentença. 

A:J:t. 1.648. A sentença concessiva da adoção 
c:oi.sa julqada, devendo ser ins=:ita no Reg:istro 
como registro fora de pra~o no q\lal serão c:onsignadoa 
oa nomel!l doa pais adotivoa e_ seus aseendentea. 

§ 19 o ·mandado. serã arqui.vado, dele cio podendo 
o o:fic:ial fornac:er c:ertidão. 

§ 29 N""' cert1.di5ea do registro nenhUJaa observ~ 

ção poder! con!Jtar sobre as or1.gons do ato. 

Art. l.G49. o eatrangei.ro domiç~liado fo:ra do 

pds aomente poderá raque~er a adoção, obse>:vadaa 
f'ormali.dadea ex.igid= peLo. lei. 

SEÇAo III 

Da adoção restrita 

.Art • .1.650. A adoção restrita :far:-se-ã por ".! 

c:ii.tura públ1.ea autod:~:ada por alvari( j~d.ie1.aJ., 

Art. 1.65L O p=ente.sco resultante da ad.oção 
rel'ltr:ita li.mita-se llO adotante e ao adot.a®. 

Art, 1.'652:. Os direitos e dever"'" q'-"" resultllltl 
do parcntosco natural níio se exti.nguem p<~la adoção re~ 
t.rita, exeeto o p.itrio por!er, ~ue se~ li tr;:msferido do 

pai. natural para o ado ti vo. 

Art. 1.653. Ccsa .. da a .i.nterdi.çlio ou a menor;lda
ae, o adotado poder.i desli'il=~o da adoçiio no -ano :l.roe
<l1ato." 

Justifi.c:acíio 

Aprovado pela CS:11111ra dos Deputaik>B, q\le inst.l:tUi 
o novo c6<tigo Civil, embora tenha dado ii ad.oçiio novos 
contorno,., ainda não garantiU ao 1.n:lt1tuto suficiento 
flc~bi.lidade para o adapt.,r às condições da realidade 
brasile:ira, sobretudo em relação ii premente quest;;o a_o 
çial e humana do menor abandonado ejou carente. 

Ele d.!i maio>: arq.lituda ao campo de aplicação da 

acl.Oç.iiio, pareia, ruantém a denominação da adoção para di.-
J:erent.a,;r. .inst:itutos, taiol c:omo a adoç.iiio plena e à "'do
ç.iiio simples, ora chamada de "restrita". 

Melhora a sit=ção do instituto, quando estende 
para 16 anos de idade mãxima do adotado, no caso de a
doçio plena, que hoje eat.ii limitada aos 7 ~mos. ·contém 
inovaçiio poai ti va na eqU:i.paraçíi:O expressA do a dotado 
ao filho legitimo para efeito da auoe=s.iiio, mas ret:t;OC!!, 
de ao ltlllnter a restriçio d .. her<l.i.r dos avós, salvo 
e~~teã- li-Provarem :formalll'.eÍlte _a adoçiiQ.. ~·-

0 q:ue de mais grllve se apre:'!lenta no projeto do 
Código Civi.l <'i a :i.ntroduçio _dos artigos 1.675, 1.676 e 
1.677, que s1g:IU'icara elareí retro<;e!IIBO ao fazer o::m_que 
a sentença judicial q\le conçedc a adoção plena seja 

"poSdvel de revogaç;;o. 

Agosto de 1989 
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Na ve>:(!ada c inatJ.t.uto dA #doção deveria C:ll!lli-
:nha;; p.ll:.;-11 um aó tipo da adoo<oio plena e i:.;-revog.ivel, f'o!: 
;pa pe:.;-feit:a de filiAÇão Civil. 011 outroa e&sCls de ·p:.;-o
t.aç:io ao menor deveriam f.io:;:(lr contidos n~ inn.t.l.t.!.ltos 
6e g\l;:~;rd11 e tutela. 

No .,nt .. nto, viallndO " um" concili..,çio ..,tre os 
.UVf!lrsoa (lonceito:: 1 optamoll po:.;- l!lllnter 11 atual ad<;lçio 
-.illiPlea sob o nolDIII de ade<;i.o :re-,.uj,.~, _<:&!~ Cl&t!mulo a 
:fol:"llli!.!S de proteção ;:~; c>:i~~nç1u• c~:~.:N~ntea, com v!nclllos. 

de parentesco )Moia amenos. Mantivemos, outrosltilll., a a.

a<Jção. eomA ltiCI.iO dei oonatituição de uma flllnilia o:::ivil, 
JDAia pr.:Sxilllll po•u!vel ao eonee.ito de ·fam!Ua bio1Õ!OJica. 
>)bandonando 4 adoçio plena, oriaaa pelo Côd.igcf do Me

nor. Ente~,_ernos q'lle • pAterni.,ade e a ;naterni!laae ado
Uva: não aio de =equn,_a classe, mas tem um teor de au 
too:!etermiru•çio o liberdAde a 11er llo:;:ent=de>c. 

Reauziu-s• o limite de ic:taae do• "'dot .. ntea e. e:q 
•ando e;~u•adoa, fix<:>u-•• llll\ m!nimo de do.i8 anos·, pa~a a 

llllltrimSrii.,. 

o anteprojetQ defere a adoçio aos conçUbinos, "'.!: 
t>Q:.:Mnad .. .i idade m!nil!'l!l. de \Ull deles (25. #noa) o a es
tabi.Udll<:!e da au;:r. un.ião, por mail' de o:::ino:;:P anos. 'Iam
I>Õnt se eat:endeu a pe;m.i&Diio 40S oõnjuseJI llepar-aQos jll

;Uclallllente ou divorciadOJI, na forma propo:~~t" pelo § 2:9 

.;lo a.rt. LGoiO. 

Meal(lO 11 adoçio póstuma deve seJ:' per!Ditida, quan

;!o 0 flllecido t-rá praticado todos ol:l atoll destinadoa 
3. •u11 tonM:Uzação. t o que :se cont6m no § 4<;1 d.o ltiCII

!10 artiqo 1.64.0. 

E:•t~naeu-se a poaaibilidade da adoçio ao maior, 
t~ubot:dinada, oont.udo, a Wll!l. exig.Sncill eonvivcnoi.al quv 

l"li da ser, 'J.)CtlO me~toa, de dez anos. Este prazo funda 
•ua ot:igern na neo:;:e,~u!l.idada a., obatar roeras sdqÕe.8 ae 

oonvetJ.iâD.o:;:ia, quando deles aa C\U.<ia. 

A revo<JalidAde do oott•entJ.roent.o fol;"lll1ll da adoção.. 
polca pais naturais da cri=ça, tÔi limit.ada a \1111 a.no. 
am Virtude da def.init.ividade quo a e!llf'nda 
rasgUllrdar. 

px-etendeu 

No artigo 1.645 o texto do Ci!lo:!igo Civil aprov-!ldo 
pe~a C8!11Zll:"A do• Depl.ltado8 foi modificado, pa.r.a adapt.i-
1.0 llO direito Vi!fente, llP C5di.go do M<!!nor. 

sob a meiiiiUI. orient.aç5,o dott-ae forçA d,. o:;:oisa j ll! 
ga&o. ii 11entença conee11siva dA adoç.io, integrllnao-se no 
re.g:i.st:z:o a .!ler feito, o=s: nOli\Ga do= pais adotivCII ao 
:IICWI aac::en4entes. 

p.,rmJ.tiu•se a adoçiio por estranqoit;o, meiHliO nio 
dom.i.e:l.Hado no pa!a. cont,do, essa hi9Õte,:e foi .re8-
t.rinqida ã adoç.S:o o i o~ervino:::i.a &B .forrt~~~li.dadea :t.e

ga.ia b~:asil.,ira•, de lnll~ira a :!;'eii<JlU•rda>: os. IIUJ?erio

~· iotereJSses do menor, que, permanente~nente, ~e acham 
r.er~aaJ.v.!:ldoa no Aoteprojeto. l'or iaao mesmo, a 1.iberda
del dCI adoç.io pelo e8t:rangeiro não foi eatendid.l. .i ado

çZio reatrita. 

t" •••a a o:::ontdJ.:>W.çilo que entendeliiO& Qe !l-Osso d.!!_ 
ver submeter ao senado reder#l. Om do~ mau qravos pr.e_ 
bJ.ema.& e_,. r<alllidad.e brasileira contelll@orãnea s..: filia 
ao dl:ama das criança= a.bandona<ias~ Há qUI:' ae tt"r pre
sente, aimultane~UJ~Cnta, ;:r. irUiufi~~ia doa ~neJ.o:; dos 
Pod4~é= i>übl.tc:os de darem aolw;ão ao prçblema,.que 0:::0:!; 

t.udo estli a e;d.gir 011 e..:!orço• de tod'- a soo:;:iellade, ~ 
:c'll 1M põr l:ob~o ia gr.avbailnas coniieqnâru:iaa. Pensa
IIQS que uma. nova estr~ura leqi•l.ati va para a a<ioçio 

sor.!i. cofi!PII.tivel com .;,se= qravoa objetivos. A que ora 
ae pJ:"opÕCI te01 .a 9retensão do ati.nqir t11.is propõ:üto:~~: 

sal" c'lll.8 Comissões, 15 de outubro de 1984. - FI:_!!. 

NANDO !IE:NRIQ\JE CAROO~O .• " 

I>o>: aleançll.l: a Emenda aqora examinada todo o cap!tul.Q 
V dO Subtitulo II do 'I!tulo I do r.lvro lV do Projeto, ~E!lativo à 4• 
doção, l?atU>:8l q1.>EI se reproduza, .inteq>:almente, p.:E>:a o ma.is amplo 
c:onheo:::ir~~ento & comiss.io Especial, a:~~ razões que leva.r"ln 0 Pr<:>fa=
•o~ COuto e Silva a Ol?.inar pela rejaição 4a aludida proposição, são, 
ba !nteqra, as seguintes: 

Parecer dQ (Pro.f...,.,Ql: Couq A..S.i1v#l 

•Emelldll. n9 258. Pela x-c1eicã~. 

Justificação: Nell8a emenea, -formulam-se diverSos 
arUgoa a respeito d.a a.doção. Propõe-se ·nova red.l:lção 

·para o art.. 1.636" ~de "30 para 25", havendo limite de 
60 anos para o adotante. Qu.astio de i.dad.!! é sc:ompre ar
.bitr,U,i.a: 'I idllde lldotadll. pelo Projeto p'lreo:::e adequa
da •. ce Qutr.a f0%'lrla, deVC;r;-8e-i.:E baixa>: o limite da sim 
J?;l.es lnlliol-'id"-<)Ol, E><iqiu-se um11. idlld,e espeo:::Ífic:a pllr;: 
Q adotante, e Bit.I1Qu-se em 30 .. nos, não havendo >:azão 
p&ra redll:!:Í-la ii 25 ano8 para o adot.ante. A .idade de 

30 anos:, previ11-ta no Projoto, pax-ece Pr6pria a uma ea
tab.ilidade ellli.oional e Qo:;:onõmi.;a, .,e,- a. ·(ollal a adição 
Mo sl.lbs:Lste. Por outro lado, exige-sé urna diferença 

de 16 anos entx:e o aãotii.IIte e o !l.dOt11.do, 11ão poda~do 
s_er adotlldaa pessoas coltl =ia de 16 anos, a mel:los que 
doade es.aa idade tcnhrun estado a<;>s o:::u.i.dados do adotan
t.o, el<!bo.r,. niio posaa "ultrap.ai<G.:E>: os 21 anos, e ne~ Ger 
emancj.pado (I!Xt;. l.6U). Além disso, COntém-se na EJnen 

da, wa l.i.Jnit€1 :mâximo pllra adc:lção, .fiialdO·em 60 .!ines: 
Toda~ia, _nio P-"reo:::e oonveni.ellot.E! essa ·1im1t~çio, porqil~ 
to o jlliz, ao examilloll.l: o pedido na AdOÇ.io plena, qu.e 
•ia as CJ:ue mais importllll!; ve.:i:fio:::a.r.i se a .. acÇão bene
tJ.oiA o Adotado, não havendo, OUEs:i.lll, razio para estabe 
locar U!:lll. idlld.o m.iÍ<ima p.'lra o adotllnt.e. No § 2q, &; 
art. 1.633, formula-se a regr"' dei que "_n,ine-uim pode 4-

data:r, sendo o:::,.sado, senio deoo=i.do" doi.a ano 8 de ,;a
lllllDento~. Esti!- dispoaição rep.-odu:t o que 8e cont&n rio 
par&gra:fo único, do a:rt.. 1.636 do P:r:ojet.o, r:eduz.indo, 
en:tret.ant.o, o prao:o de 5 para 2 ano11. Parece preferr-· 
vel o per!odo de 5 ano._. Ele canf:l.9ura-sc c:omo ju!o:o 
presuaP:vel d" eatab.i.ll.dzu:l:e do eas./llll<lnto, e s UIOs par.!. 
c:e atende:r: a este requisito. No 'lrt. 1.637, Usa-'le 'I 

I>><PJ:"e•aiio •o ll.dot..nte" aô illvlis de "oa adotantes", OQlflO 

esti n.'l emenda. A8 duas !or.!llllS se equivalem, pareo:::en
do, entretanto, !IIUs . .exato e e~egante q,.g •e use ·no 

':sin91.llar a não no plural, como_a8t.i no P.rojeto. o art~ 
1.638 da :c:men<ia tem a mes"""- redllÇio do a.rt.. l..63a do 
PrOjeto. No ar't. l..b39, a eoonda exell.li.a pa~:te fiolll, 
~ ... t:.arilbém, da cono:::o:t"dino:;:i'l deBte, a e (lentar ltl.!:li.!l d• 
14 anoll de idade", a,. o adotlltO t.tve>: !lla.i.s de 14 a.!lOS 
dG idAde, ell>bor& aeja absol.ut;.alllen.te 1nc:apao:, pollstu.i. 
condições de ajll;iza:r: .!le desej&, ou Mo, sei: .adotadO, 

ra:r:iio Pela qual o Projeto', nos termos, '11.1..1!!, do novo 
c&:l.igo Civí.1 Po:~;tuq.uõis, pc:or;nit;iu que ele puàesse pare! 
c:ipar do p>:Oo:::e.!lao de adoçiio, mani.testando a S'lla oono:Qr 
d.iinc.ia •. Julilti~ic.a-se o fllto porqug, em ge>:al, " l.aaa: 
milt.iltl.!:l pa·ra Se>:·adotado i de lli anc:os, id.ade, a1iis, em 
quc1 o:::essa a ino:;:,..,aoidado absolll.ta. Por ess .. mot.ivo, 
deu-se oportunidade a que, "o" 14 anos devasse ele m.a
nii'est.a:r;- 'I :llU'I o::.ncordiincia~ 

O art. 1.640 aa Etr.enda preW fta ad_oção pelos eiS!! 

jugea 011 pelos o:::ono:::ubillos~. Não pa>;"eee -l1.dmisslvel q1.10 

a lldoçio posS"- 8C:r feita por ooncubinQ8 •. Nes.ae ca11o, 
estar-se-.ta a equipar'lr o oasaJQento, ao s..in!ples _ço,nCu-' 
binato, em natâr~ e, "que tal Equiparação nio cll.))e. Em 
:razão ao d..i..VÔJ::c:iQ, a illlportãne.ia do o:;:oocubinato tendo 
1t es11111.e.::e~, porquanto·, na generalidade. dos euo8, e 
l'O••dV<IIl rostabeleo:;:er a união .;;:onju'ila1 at.::avâs d., novo 
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Ci~~llllrllent.o. No § 29 do art. 1.640, ncs termos d4 Emenda, 
permito-se ~e os cônjuges sep~r~do: ·judic;:iAl.lnent.e ou 
ctivir-eia<!los pos•<~m adotar mencr que teoha esta<!lo sob " 
sua 'iJWI.r<!IA na eonatSncia <!lo :matrirnônio. Mali, neate ca
ao, um ou outro deveria .a dotar. A adoç.So por. parte de 

cõnjuge divoxciado ou separado perde grande parte de 
sua fin.slidade, porquanto 116 Wll delea deveria, então, 
adot.ar. Parece correta a re9ra do ;~~rt. 1.640 do Proje-
to em que se a!irma' -ninguftm po<!le 11er ;!I dotado por 
duaa peaeoa11, IUtlvo ae forem llllilri<!lo e mulher~. Admitir 
a adoyio em conjunto por c8njuge <!livorciad.o ou separ .. -
do IIBria multiplicar ·os problen>.all, ao inv611 <!lo raaol
vêi-los. Co'jlita o § 49 da Emené!a da ad.oç.io póctwna. To
davia, a adoção i wtt ato que é!eva refer:ir-:u. ao futu
ro. A adoçii:o póstuma teria apen~• efeito: patrimoniais, 
que poderi4lll ser eat.!lbeleeidO!I pelo inte•esaado 
ves de te.st.,.mento. Admitir-11e, ent•etanto, a 
p6•tum,., pode:t:"ill configudó-la como instituto de 

~t.r!:!_ 

~doção 

efei-
tos me•~men~o pecuniãrios, c que tem sucedido em mui
toe pll.tse". A sdoçio deve oonfigurar-se atl:"llvtis de c:t:".!, 
tirioa exatoll paro evitllr-lla que, atravliH dela, se es
tabeleçll.lll .fraudea i leg!tima do: a!leendehtec, c se ãs

tiJ.beleç4lll adoÇOes puramente ec:onêimieaa. Por todos es
ses motivos, a adoçio põstUD\11. nio p.sr'ece ser urM. idiia 
fclil:. 

Na aeçio II, a aludi.dlil Emenda formulou urna regrll,
no lll:t. 1.641, pe;t;fllitindo ~~ lldoção do msior cuja oon
vivênc:il!, fsmiliar com o ,adotante tenha sido de lO anos, 
no mlnimo", 'l'odsvia, a sdoçio plena 6 instituto que se 

endereyll em ~•al a menores. Se•ia dificil que ela a
brange:=e maiO:t'EIII. Quanto A este .. ; haVel:"ia, 11e o pro
ble~a fosue spenas e11tabelecer um vinculo he:~:"editário, 
aempre a p01111ibilidada da realizll:t:" teat .. mento, oom 
inst.ituiçilo do herdeiro. Nilo .S es;R<~ a finalidadr da a
doçio. 

o art. 1.642 !!lo P•ojeto modi.fi.ea um pouco a re~ 
ç.io do ProjetO- a{.irn~and.o, af.eCas, que a "ad.oçlio aeril 
oonatituidll mediante proce=so judicial". A adoção é um 

ato mi:itto. E é nece!lc.liirio dizer eomo elicl 110 oonstitui
:.;-.:l. Nio é, tito-somente, a Sentençi dÕ~jliiZI;]:ue conati
tui a_adoçio, pois el~ de(:>eilde do C:onsent.imento do adg 
tado ou de 111eu representante legal, caso uejs incapaz. 
Neste llrtigo segundo a emenda, incluiu-11e = expre•aíio 
":fel:ll'.al" depcill do vo.oábulo consentimento. Nilo se en
_tené!e, entretanto, o que ~e pretende dize• com o termo 
":foJ:llllll~. Prevê-•e no § 29, a :revogação -&.,,.se oonnent:!:_ 
:mente "no primeiro nno de swa lrt!lnifectaçíio". TOdavia, 
pa:rece llll!.is e:~ellta " regra do § 29 4o Projeto, em que 
1110 ctiz que a revógaçilo 6 poccivol se chegar ao conhee:!:_ 
mente do juiz antes de lavrada a sentença. LD.vrada 

aentença, não haveria c= revogi-la. Enfim, não Mi n"' 
emenda o § 39, pcrqwmto ela hio prftvi o coru~~entimento 

do pr6pl:"!O ;~~dotado. No Projeto, e"t! previsto e parece
1 

necen!•~o. O § 39 do ;ut. 1.~42 c:!o projeto deva, a=
sim, ser lllll!:ltido. O art. 1.64.3 da e~da e:~eclu.iu " pa~ 
te final do art. l.643 do Projeto "ou de õrfão ou l:"G

c:lamado por <;:ualquer parente por IC.II.illl de urn ano'". Pa~ 
c:e neeeu:ãria easa E'•oposiçíio, porquanto, d11 out:t:"o mo
do, ae tcrnaria muito di:I!!'Cil i sdOçíio dE: 6rfioa. O 
art. 1.644 do Pl:ojeto .!i 1l]ll.ntidc.e-$'~ outra reday.io pel~ 
emenea: ~o ptiiti"-<:: &lt adoyio seJ:;&__<:;AAoe~ aerop1:e 
beneficio 4o adotando". E no art. l.644 do . Projeto 
telll-ee a reg•a: "O pedido da adoção será concedido .se!!! 
pre em beneficio do adotsndo", que pAre-ce melhol:". O 
P:r:ojeto exige que haja efet.ivo bene:l!!cio, o que e><Clui 
dicou=aões' ~ •eupeito do_ tipo de beneficies o Re, seria 
11uficient.e o bene:fieio pcten~ial, futuro ou bipotéti-

o art. 1.64S do Projeto, _llO_ <!li:!lle.iplin= ""OS efei
tos da adoyilo, dete:rmina ql>l!l olA- dealigarii o "dotsdo 

de qualque• vinculo com aeus pll;Ls e pa:t:"en.tes, _"salvo 
os relstiv_os_a iropedirnentos matrimoniais e a suoossiio 
prev:l.sta no ~•t. 1. •. 681~; Se~do a Emenda_, esta ú1tima 
pa:t:"te <!level:"i;!l ser excluldll, entr<>tanto, é necessS.rio 
""'ela=c:er que oc impediltlentos matri!IIOnill;Ls, apesar 
dos efeitos .:la adoçiio plona, ii'Orsistem, !i'Ois não C ii'C!. 
aível ad:tni t.ir casamento em face de parentesco Pl:"~:dmo, 
em qualQ:UOl:" hiE'Óteaa •. Houve, na verclade, no s~t. 1.64$ 
do Projeto, um erro de rerrlsaiio, porqt:anto o artigo 
que se refere i suces-'5ão em matêr1.~ de adoção plen;!l, e 
o =t. __ l.GBO.e não o art. l.GBl, h"'vendo, portanto, 1~ 
gar psra e8aa c:orreç:io; mas " regrll jurídica é e:~eata, 

pois p;!t;l:"a vinc:ul"'r sos ascendente." do adotllnt~ é preo!_ 
eonsentiwento delee. 

No art. 1.645, não houve, na verdade, = imp•e
ci=ão, ou e•ro 4e red-sçio no Projeto, po~qu~nto ali 8e 
~Mnoionll a "decisão confere so Jnenor" [etc.); e está 
certa a regr8, = vez que e a deeisíio no proce11so de 
~doçio que confere os efeitos ali pl:"'l!lscritos. Q~nto 

ao art. l.647, A Emenc:!a reza o seguinte' os e:fe_i,tos da 

~doçilo começ= .: partir da homologação da aentençA", 
enqull!lto q1.1e o P•ojeto tem •e<;l'&S mtlis extensos. Eata
l::u•l<!<;:e o,. .,feitcH• dll adcçõ.c,; .,><elll=c:•mdo o p<>.:digrafo 
único a oircunst&loi;!l de os efeitcic; somente se est.end~ 
rem aoa ;!l:lloendentos do a"-ct.snte se houverem "'provsdo, 
por ato inequivoco, a aludida .!ldoçíio. Esse psriig:rsfo 
ún.ieo foi excluldo na Emenda e·p;a=ce ser -a.. mais a1ta 
relevância a sua manutenyão. Observe-:se que no Di:t:"eito 
brasi.lciro a legitima deve ser at:~:"ibuíds "in nllturll" e 
não co•re:sponde so Direito de outros países em que 
legitilrt!l não tem easa ampli.tud.e; c_uida:-s~, ~~II'P~eSlll011- -
te, de 1m dever, de me:t:"a ol:>:.;igsyiio, ii'Cdendo perfe1ta-
111<!1ntoa, aer atri.bu!da toda parte hereditãris o UDI aó 
dos be.r.Se.iros, oonfe:~:":indo-se aos out:ros herde.il:"OS ape
n.aa um c:rêditc sobl:"e a herança. A no!.!~a ~11ceitqa,çi<:1, 

11111.ntida nc Projeto, 6 t:~:"a.Sioionsl, e asseg-ura melhor 
0111 di:t'Eiitos auce55Órios dO!! he:~:"deil'OS neces11lirioa do 
que a de outroa pd.aes, que não tt!m_ o 111<1wrta dispo$içíio; 
QOnGeqtlenterr.ente, níio li possivel re:!itriilo;ir o direito 
dos aac:endent.es. Fazendo c:om que se irrlldie contra os: 
a>~eendentea 01! efeitos dlil adoçio, lim:l.ta-se-lhes, 
11111111mo tempo, a faculdade de t.est.!lr, porquanto se c:riou 
l.liii he•deiro necessário. E par.:!i a sua: c:t:"iãção, .at:aWs 
da sdoçio plena, níio se exigiu a c:oncol:"ciâneitt dos a!ll
cendentes. N:io pe:reee que iaso 11e amolde ao espíritO 
do ctireito brasileiro, eapec~slw.ente, e_m rs;;;íio do fato 
de tei:IIIoll o =neeito material de le_g!tima. e_ um direito 
cueessÕ:~:"io mais rest:~:":ito quanto ã amplitude do poder 
(!e teat;!lr do que outros sistemas juridicos. 

__ ,O __ =t~_l.6_4.8 da EJnclid;!l quali~i.ca o Upo de 
t.enya e os efei tca_ dela resul tante11. Nio parece- d..- boa 

t.ienica legislativa qualifi-c:ar-se, no campo do Direito 
Civil, afi.c&eia prõpria do Direito Pl:"o<::esaUAl; e, tlllB
bém, escla1:eeer como deve:<:"& ser feitO ·o registro, por
quanto eata Última pal:"te <!liz respeH.o_ ao lll.re:ito Re9i~ 
tral~ e devoria c:ons.tal: na Lei dos Registrcll PÚblieoa 

e nio no c-Migo Civil. 

H.lii umll :.;~qra da 'emenda, ;!I respeito de estrangei

ro, no llrt. l.G49 • .S evidente que lliDil adoç.io feito_ no 
ll:r:asil, por e-'lttr~ngeiro ou nacional, tem da cbedftce• 
is lei-• c:!o J;;"aí:IIJ ii'Or i9IIO esta regra de Direito Inter
nacional Privado n~o deve oonatar no C6digo Civil. As 

, deroaia dillp_ollições a reapei to da re-'ltcisíi.o &o. sentenia 
e da p=sibilidade do lli.io do invcatigaçiio de pat.erni
c:!ade silo_e:~ecluida.s, na Eloend;!l; e, no entanto, parece 
eer da: 11111..ior importãncia ~manutenção dos_arts. l.G4S, 
l.649_e 1.950 .do Projeto_._ porque acentusm ser o c:!irei
tQ AO re=hee.imento _da paj:.e:<nid.ade, em seus ~.aapec:,to>:~ 

peaaoa.la, ua direito de personalida~c, a não pode, llD
•i•, se;t;" restr.ingido pelos _efeitos da adoç.io plen11,- aob 
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pena da se criarem eit~,ta,.ae': abso:Lut:~.~nte injuetaa, 

dando :margcim à todo tipo de fraude em W~.t.eria de fil1!, 
çií.o. Observe-se q'lla no direito bras:!,le;!,_:.;Q., a_ aç.io de 

inve11tiqaçio do paternidade, q..,..nto aos efeitos pes
aods, éi if11Prescritl'vel (S\Uoula nc;> 149) com o que _se 

acentua 11e conatituir em verdadeiro direit:Q doo person~ 

~lidado:l. 

o axt. 1.651 da Emenda corresponde ao art. l.GSl 

do ProjetOJ • o art, 1.652 da Emenda corresponde 

ar!:. 1.653 do Projeto. Por fim, o a:J;"t. 1,653_ da z_,.enda 

tem redação um pouco diveraa da do D.rt. 1.654, _<;teve_n_o;l,o 

ser mantida a do Projeto, pois :!le cu1~_<1_e. problema de 
red..!lçi6 e a do Ptójeto parece ser a maia adeq~,tada. Fo

J;Qm exc:lul'd.lla na Emenda a" re91;a= de art. 1.655~ 1~656 
e 1.687 que pa•ecem, entretp.ct:o, da.s JMi:l impc•tantes. 

a-m primairo lugar, porque o art: 1.655_ determina os O,! 

ao11 em ,que 11e dh,•olve os vincules, dli :~doçio l:estrita. 

o tu:t. 1,656 diZ respeito "-O nome que ter.'< o adotado, 
a ticalmente, no al:t. 1.657, hii uma: ;re~l!,__de aplicaçiio 

aubddi..iir1a de alguns princ::ipio~~o da O!ldcçiio plena ,;, ad2_ 
çlo relltl:1ta, nio havendo I!!Otivo para excluir 

prino!pios do J:eqramento g<!:tral da ad<;~çio. Po.r 
tun<!amentos, foi re1eitada, em sllll totalidada, .a Etr.cn

da r.9 258." 

Impõe-lle ao r<~:L~tor exall!!n>U;: um a \lll\ 011 .a•t1gos . d.a 
EIEH!Ind.ll, para man;lte~t.ar, em cada caso, a""' opini.;;o, na. e11perança de 

çontdbl..\1:.: ~a.ra 111.1is fiei~ pl'Qnunciillllento àos: J.~ustres raambJ:O: d2 
'"?Zi:s:iio Especiâl. E fll-lo-l art.igo po:: ll.rti<J?. 

O eaput do art. 1,636 fix~a cm 25 anos .._idade mlnima 
do adotat>ta • em 60 a mb:im.,_, No que tange ,;, idade' rúnima dQ .adota.n 
t:.e, malho::t: 11~& mant~:r-se 30 anQa, çOli'D :l.l expo&to no ex&me d.lo Era..;:;: 

~ n9 25.!• e q:ue Iii o d.a :t.e1 n;;> 3.133, de 1957, de lliUto:Z.Ho do Senado; 

Mozart La9o,. acolhendo a critica da professo= Eathe:>:: de Figueiredo 
Ferraz MO Prilneira Semana de est).)dOII aob::e a Fa.ml:li.a, de 195~. E 

& do ~· 368 do eõdiqo Civ1l, do ãrt. 2.25 do projeto· Orlando Gomes 
e"o!lo art. 1.663 do projeto da C.iimar.a. 

.:ri a fix.aç:ilo da 1dadll mõ.Xima. de :11es11cnta .anos para o 
a~tanl:e niio pare;e d1gna de acQlh1da. A pr!Spria :)ust1fic.,ção asdn_! 

14. quO se deve qarantir ~ao 1ns.tituto lluficiente fl.axibilidada pa;r:.a 
110 adaptal:' is =nd1çÕes da r<!!ali®de b.r.Uile.ir.a N. Ao j u,iz cal:>arã, em 

~f#.~ caso, 'verificar "e 11. lldoçio .atende aos inte:>::esaes do Adotando, 
toinando u:;;im de11neeessiria a disposição do § l9 do art • .1,636, pro 

puqiur.dQ pelo Emenda. Maa a proposta QOnvoca " comss~o a est\!da:r :: 
ÇOO'O'Cn:I.C!nc:ia de fixar-se .a iciade mixim.a da. 18 .anos pa;r:a o "'dotando, 
po:;~ndo ten.o- na .advertinc.ia do Antõnio Chir.WlS -.~ao uso da adoçiio 
de maiores, .atê • Jae:!IRIO casados e oom f.tlho11, n.in11Q- de imor.a~i.dades, 
f'lllcab:uaa e cl:irne=N (ob. c1t., p5q, 682!. Guilherme A. Bo;r:da, ao 02; 

.•calguier men..;>r !!.!.!!! 1:2!. ..!:§. M2!. puede ~ adot_l!,dQ. _H.'! quedado~- E2!:: 
~. eHllf!"nada ~ ~®pciõn -2-=yor~ ~ ~ -~ aé!rnit1an .!!.!. 
1ayes romanO!'Os. !!!?_ !!!,~-S!!! VEU:.C!a..d,.__ ~.!i!\ !'!'~S _ctLSOII.;lA .inBtlt;.u~ 
riue& tenor ~.~ yllU.&i.d prlcuca. La:s fin.aHdad,9J! d!' la 
app.:.1.0n !!:2_ pucden cumpU.ru gu=do .!!: hr<:!t~ ~ !:!!l-~-- ~. 
~no nooaaita prcltecçión, y_ ~ ~ podrii deaaroll~r s.e-nl::imientQs 

qu. ai5lo n:aoen an la niíioz~ (~ ~ ~ Civ~l. _;I, 116/7)~ 

O §' 2Q do art. 1.636 reduz a doia anos o prazo de cinco 

sem qcal<;rUer explic.açiio. Esl:e é o textO do art. J:L do c5digQ da Meno 
:res e a re&çio proposl:,"- pe:La A=;aociação 8ras.i:Le1ra da JUhes à' C'uri 
aorea de Manore11 e do CÕdi9Q Suiço <=t. :Z64~ l., orqe, entl:Eitanto, 

f"ac,1l.itar a a®ção, COIII as dev1.::la• cautel.as •. ~ ~· nos 

"t:armo" ~ su7estio_~~~ ~ S.!.gueira• - ~ !!:!2.!.· 

Ao a.rt. 1.'637, a Emenda us:a o plural ftàdota.nte=• em vez 
de •.:r.dotant•N. a.:r;mm1zar-se-:!.a 00111 o plural do srt. 1. 636 do proje 
to.· !!1!.- ;!!p;r:ovaçiio. -

011 artll. L637 e ~.638 reproduze.n o P:rojeto. _ 

O =t· 1,639 .do_Projei:o exi,.e a ::oncordli.ccia do adota!l 
dei, se contar 14 .anos, como no d1re1t.o _espanhQl (art. l73B, <1o Cãd:!. 
qcr-civ:il1 pY:Ovid~nci.a que a E:mcnda suprime e a ASI:sooiação Br~:~e11G.ir-;: 
d.e ~1zea e Cu.r.ado:ros de Menores man1:e111. AntõciQ Chavc11 rocord.a a.11 

vac:1l..açÕes jurisprudencia1s (Qb,Qit,, l08/ll1 e 394/401). O parecer 

adota a opiniíio dQ P:rofesGor ~u=• Silva, e =têm o texto impugna 

do. Como adoçíio dependerá sell1pre de autoriZI;lÇiio judichol, acolhi& 

esti a lição do lllestrc p.au11sta, ao prop,gnar que a homologação seja 

precedida d<õl exame a verificação pe:~~so.al do juiz, Ncaso por 

_ (:aE,. Ell•• p.iig. 677). ~ rejeição. 
oa.so• 

Maior exalru!l recl.ama .i Ernend.lo n9 258 'iU.ando suge;:e llOVa 

re&çao ao art. 1.640 do Pl'Qjeto, para incluir .ao lado dos c:õnjugea 
oa. eonoubinoll:' de mais de _cinco at'los de convivêno_i.a. Projeto C!e minha 

auto;r:1a (n9 l j.i pos11ibilH.a a ~~;doçiio por quem vive e111 estado de 

cuadcl, inclusive levandcJ em c:onsidru;ação a exi~~otêne:ia do qrande n~ 

_mero do l.ares const.ituldos apen.ao; rc-l:ig.ioa=ente. Prefer1ve~. conea 

<;~C.enl:erncnte, a redaç.io da Emende n9 252, quo e><igo, em vez de!= c:occi 
binal:o ·a .. tãvel, UJII pouoo :ma1=, o estado ol.e ca,aélo dos .adotant.Gs, C,2. 

mo jli manifestado .anteriQ:r;ment~, nio vejo razão pal:ll. reol.uz1r-sc 
idade ll11nirna do .adota.nte, de 30 p.ar.a 25 .anos. Mas o praz<;~ da união -

eatS.vel deve 1:1er reo!luzido a trAs ano=, como propõe o .Juiz Liborne 
S1que1l:a. Com ea11as rcstr1çõea opi"" favoravelmente ii Emenda n9 258, 

relativamente 110 art. 1,640 e seu § :L9, nos exatos termos d"- Elnenda 

n9 262. ~ aprov.aciio. t"l 

O Projeto Jae,.er Albarqar1a propunha a adoçâo pelos ci5!: 
juqaa desquitados {hoje "'" diria •aparado" :ludici~nt<>), a$inal. a 

ceita pela câmara dos Deputad()c (re:L.ator o atua:L M1ni11tro OaQar cd; 

rê.aJ e que ora 1ntes•.a o--c6dio;Jo da Menore= (art. 34), .!!! ve.rbis: "Ao; 
o5nj1,1g'es s~arados: judic:i.AJ.:mante, havendo começadcJ <> e.stãg1Q de con 
viv&lciA cOlt! tres al'lO:!I na com;tãncia da &Qciedadcz. conjugal, é 1Ic1~ 
requerere111 adoçio plena, se acordarem sobre a quarda do menor .a~s 

a separação jlldic1a:L". A Eraene:.a não ex1ge o e=tíi.gio de t;r:êa ano11, o 
que dAr.ia .;.azão ao P:ofe:~so;r: Couto e Silv.a ao :afirm.ar q:ue a p,roposta, 
poo!leri.a "~1.lltipl.ic.ar os problema .. , ao .Lnvê:s d<t reao:Lvê-lCUI". Urge 

fixar UJII prazo menol:', de Ulll ano de conviviinc:!..a, ateni:Q 4 neo:e~~o~:ddad• 

de facil1tar a .adoção, ainda '{uc oorn as devidas cautelas. Na separa 

ção, ao eont;r::ido, entretanto. ao que pen11a o mestre ,.,ürio9rande~ 
110, só h.averi.a. um adota.nl:e, a'{uele .a quera fos~~oe deferida .a 'ifUa:>::da do 
adot.,dQ, ~ aprovacio, com <fiiBDall ;r:essalva11 • 

(i} Noia da_ R<>vis:~o - A coni.t!tUiÇão (art.' 226, § 291 ., .. tende a p~ 
teç.ao do E:;tado i un.1io e"'tl\vel entre o homem c a mulher. 

o § 39 do art. 1,~40 prevê .a hipótese de pe11soas v.iü

vall, 110ltciras ou divoroiadao;, maiores de' 25 ~nos, aélotarem, menor iE, 

tec9•_ado em seu lar ~ ~is da _um ZlllO, Nada- iropede- ~ -aprovaçiio da E-
-aand.a, desde qce o ll40tante (v1Gvo ou d1voro1ado) sa:).a !114:!.or de 30 
=os.e t.enh.a em. :ou.a =mp.!lnh.iâ <;> adQtAdO h.i tri;, anos ~ min1mo, eis 
que ao juiz ~er4 examinar, e.aso a caso, a conveniénc1a o!le defe~1r 

a adoçio. !.!!.! .aprovaciio, ,25!:!. ~ ~ p0!1:recer,-

O § 49 admita " adoçio p6atuma, Até ho_1~ n.io a a.co1heu 
a J.cqislação pãtr.ia. Vcneou-so, ã O<arto, o _obsti.c.ulo ma1or, que La:f,! 
yett, c.itando Porta1is-,- ;r:e"imli.l.> numa :fra~:~e: ftScndo, poi~:~, "- adoção 

uma 1nstii:uiÇã0 Ql:)Solal:a, :ler i .. wna veidadeira i:autil1dade tratar do 
ia" m1re1to:s 2!_ Fami~!. .. , 2~ ed., 1889, 245}. o_memrt. aoon'!'eoeria c; 
Aro;ãntina. VelOz s..:ra:fie~d e :aabilQn.l. entend.l.am que a adoçio niio 

~ ~t~va-l:.ós contume8 de :seu povo, nem a exiqia nenhum be111 soc.i'al, nem 

-os- partic1.1lares (Viociir N. Roraero Dai P.t:ado, .Matrirnonio-D.iv0rcio,CO;:: 

dob.a~ p.iiqs,- 2-IIS/7), Não foi tr4n_qüi:La a .inc:Lusio do instituto no CoSd_! 
g-o Civ.il, c~ recorda Clóv.18 Bevilacqu.a, "-O ;r:efer:lr a11 objeções ~e
van.tadas _por Gonçalves Chave,., memt.:.:o da Com1"siio eo Senado ~ 
~ ~. 8(1. ed., pi.q. 356, nota 12), Em ne:D.hUJII do" projeto:s (O:r

:Lando Gomes, Anteprojeto Mique!=l Reale, Projeto; da câmara)~ ou no cõ
d.i.qo ele Menores, fo-i inclu!d.a adQÇÍÍ.O pS::.tuma. Fa.vorS.veis i 11doção 

põ"tuma desde que curnf.r1das em vida determinadall exi9'É!ncias lega1s.ae, 

~ifast.a Antônio Chaves (ob, cit.,. páqs. ?!.16/300), l:'eferindo ·'l a:!!_
torid.ade de Ponttu~ de Mi:Zlll&o. :rnvoc.a o ~cliqQ francés, que hoje rc 

<;u].a .a hipo5tese em aeu art. 353' g_ :L' <!!doptant diclidê, .apréo; ~voir -

risuHérement reop•U:t. ~!.E we ~ ~adcpe_.15n, ~ reguet~ 
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~ ~ preaentée !.2 ~ -.!lS!!! ~·;!!. c:on1o1nl: BUfY.i,V-Mt: _!ill l'un 
~ ~ .!!!_ l.'adoptaJ),!;M. 

Em W.o;or desde J.<:> de janlllliro do 1978, o caei<;ro Civ.il 
Suiço al!llnil:e a adoção põatwna;•Art. 268- Lorsgu 1 une.~_d','1c;'!Op
ef.Ón ~ d~po~ée,!! mQrt ~ l'inc:ap.ac:ité de di:5cernement de J.'adop
~ !::2.!!..!!. ~.obst.Ac:l.e i l.'.adopo;:.i.ón, ~ ~ réal.bations des ~ 
tres eondition.o: ne s'en t.rouve 12!!. eompromise". A idãia nlio p;,:;-ec:e 
full"' ~:~o l?rof"ess:or Couto e Si.l.va, jli. que teria ~,.pen~:~11 efeitos patr! 
mon.iai.o:, q~.~a poderiam ser est.llbel.ac;:.ido"' pel.o inte:~:"essado atr;,v.;s do 
testamento". A a eu ver, a ~:~dmi11.11âo "-a adoção p.S.st\IIM iria "oonfigu
rl-1;, OOlliO inll.tituto de efeitos ~r.erarnente pecuniários, .o_ que tem 

suc:ed.ido em muitos pa!se.s". Mas a adoç".io, inic:i;,dn e~n vida pel.o ad:?: 
t;,nte, nem sempre visa a benef!o;ios patrirnoniaisr.. A ~nd.!:t somente 
admite a Adoçio póatuma "se o fal.ou;:ido.jâ pratic:ou todo.a oa atoa 
da:~.tin.ados a sua fol:l'llal..i!I:"-Ção ou m~Lr~if"estou expreSc~nte po:r- e11er! 

to s.u;:~. vontade de ndotar'!.~-~· 

.o art. 1.64.1 do Projeto tr ... ta da adoção pJ.ena, reatri!!_ 

ao nenor da 16 =os, o\l ao de 21 nao e=cipado. A ...... gindo-a 
P=mite a acloção ® maior "o;Uja c:onviV&oia oom a adotante aej.:i. ·=!! 
tl.nua por <:!,e~ anos, no m!n.imo". O rel.4toJ: deiXO\l oona:i!Jilado aau .!. 
pJ.aog.so à l..1lllitaçio sugerida pol!l.O eminente P:rofesaor Antônio Chnves e 
antecipou posi'iio oontrlirill 3. adoção de maiol:' contra .a qual. :ila insu_;: 
ge ~a tendência patente de CÓdigos do lflill m!l.ia recentes no sentido 
de J.ilnitar a ado(õão ,z,penas 110:1 menorer~- de idada - Al.emanha 0l:'.1ental., 
Gxâ-Bretanha, Hun9ria, itEgOslivi.a, Mix.ico, Pol.Õni'a, su!lc:ia, Tc:heo;o
Elllov:§.quill, uniio Soviética e Urllguay" [~.cit., pio;s. ó86/7).- ·a c§. 

digo civil da Colômbia, em :u1u art. 272, <llapõe: ~~ podran ~
t~:~xuo menores de 18 aii.os, "21\19 ~ ol fg,pt.ant'!:! b.ib.il:t~ t.E:n.i®. !.! 
~~n;l" ;.;1--;d;;"l>tale ~_.!!!_.!r..!:O!. ~ cumpierA . .!!l~·.2.!. 
!.! ~ ~ ~· .!!: adopciõn ~ ~ ~ laa fo:rm!ll.i<!ade!i a

xigidaa ~ ~ sua:r:-dadores» .. lLei S, de ~97~), A A$.11oci_~:~ção Bra...! 
leb:a de Juizes e Cura,dor'"'" de Menorea eio aflora o probl.ema, mas S_!:! 

g-ere que no :r.rt. 1.6-4.1 se inaereva qlle ""- adoção dei;>ende do consent! 
JJOn.to doa p;,i111, ou dos_ rep~sentante• l.egai" de quem '"" det1eja ad2 
th:r e, também, da conco:rd3.ncia deate, :;:e contar. maia de qua_tor:r:.e = 
da idade", iclade que o Projeto_OrJ.,z,ndo Gomes, redl.lzi• a doze (art. 
238, § Ül'lieoJ •· enqu=to o c6dig-o Espanhol. inc:lui entre o.s que devem 
consentir "o adotiUldo maiO:r d<!l quatp:rze anos e seu cõn:!uga". E:n easo 
da saplll:a'ião le1Jal, nio :será necess.il:.io o c:onsentil!lento do eônjug-a 
do adot;,ndo (art. 173) ~ contra .a ap::ov;,ç:Eio da Emenda lm!lnifnstou-IIEI o 
Profe:~sor couto e Silva, aduzindo que "a adoç:Eio plena li in.stitutoque 

11e en<:l.e"re<õa em ger:ol. a menores. Seria difi<::il que ela llbl:angesse n;ai2_ 
l:'ea. Quanto a este•, h;,vel:ill, se o p=blem~:~ fos.se apena.s e:taJ:telec:e• 
um vinc;;ulo heredit3.rio, serr.pre a po1111J.bili<lllde de realJ.zal;' test,.me!! 
to •. eom. " instituição de he:rdeiro. Não é essA ll .finalida<:l.e <h aÓ::ção". 
A atu!ll. redação 0::1 art. 266 d:;) eõdis;o Suio;o oh..'""0C& IIOJ.;ç<.o qua, lX1rl al.~, 
p:r&. ser ~~~ fll'ltnt nóa. Onll dllsea :tWI~ 6 qo>(l a re.tert&. legisl.açi:l D5?: 
mente pel'lnite a adoção .. de maiores Oll intel:.Ut:.os, na aus:éneia de~ 
dentes, o que não oc;:or:re ent•e nó!'• ao menos df!Dde a nova. redação

1 

d.o lll:!:• 29 dA I.ei 083, dada pela. Lei do Divórcio, q1.1e aaseo;~.~:rou 11 

todos os fil.hos, inc:lu•iWI aos a"-otivo.s, os mesmo11 direitosr. be~edi
t.lrios. vala, entretallto. z:efer:ir .. s hip.Ste:>es do e11tatuto 11uiço: 
•Lgragu'el.le pou:!fr'"> ~ ~ phy"'-igue ou ~.nt?-le nece,.d
t.ant une aide permanentfl et ~!.!!. par01:'t. adopt~_f,._l~i on_!-~ 
des }'9~." 8 ~~~-~11 nt .!,!;!. _li".Oi:_M -~ a_"."_· __ 2_ .. _Le_?-gue, <ry_ra_n.~ -~ ~i_n_od t_é, 
les parents adotifs .!.!!!_ .2..!!! fo1.1rni ~ so1n_• _$:l:. ~ pourvu .!. so:' 

:du'.:ation pemd~nt ~ ~ s!.:!sL ~ 3. L.~agu '1.1. ~~ ~
~" et gu'elle a~ pendant !.9. ~-~ -;t-n:~: ~.co"m!II"Wl.L:.
ti"" do~;; ;,Vfl<;: los -p .. rent" ;,dÕtifs". ~mo simples a.ugestão a C2_ 

;;!"s8io EepE!"eial., o rel;,t.or entende que 11 ED>en~a pode ser apro~ada, 
dotsd• que assim redigid;, ~ "I:: perrni tida a adoç"o do maior d.e to, te 25 
anos o;uja oonv:ivi!n.o;i 10 :!amili:r.r oom o aclotante aeja o;ontinu~:~ e notó

ria, por dez lll:IOII, n.o m.Inimo•. :e nxo:;:eção que_~'il-_.i!.l.lltifio.a :o:rqlle o 
adotando j.i ter.i resid1_do durante ou!!i8 Ar!Qlil• no minil:IO, a.te a maio

dd;:~.de,_ eom o 11.dotant.e. Ne~te:< termo:ll, ~ ~ §. ~ ~.prov;,s;~o. 

o art.. 1.642, tal como preposto pela Emenda n9 258, ~ 

rec:e ru;:olhid..Q por su:. ~on.e.i:<.ão, Não 11e:di re$C1:;lte nec:es11_á:rio repe
tir que •depende de oo.nsentimento 4o lldO:t"!,.® 01,1 de .,eu ::eprese~tan
t"~ legal., :;:e for inc:;,ppz", porque eonsta (!g llr"!:- .. l..ISJ9, da Seçao I: 

to1spos.tções Gerais). Z!..li aprov;,ção. 

-A expreasão :!OJ:JMl., do § 19 do art. 1.642, inol.u~'" n~ 
Emenc:!s n9 258, não soou bem .aot1 puvidos do Profe11sor CoútO .,_ S.i_lva• 
~Não aa entende, entret=to, o que se pretende dizer eom o te:rmo 
~"· o adjetivo-de<Je se:r t.r;,duzido oomo .::xpreaso, ile rene enten
dida "- vontade do ilust:re D.\ltox da Emenda, tanto ma:!.s quando a ado
çio é autoriZ>::!da pelos pais, sem de:sign;,r o adotante. Como a c:on=~ 
d.Snc:ia dos p;,is é sempre form~:~l. O\l expressa, não b..i porq\le repetir 
.a. qual.ific.,çii.o. Jii. as expressêie.s "po:r IUltecip.açii.p", poderi"-lrr indu
!l:ir Ã adoçii.o do nascitu=, b~idO!I pelo Projeto Orlando Golllf!s e .que 
AntÔJ\:!.o Chaves considera ~verdadeira conquista" (~. eit., pá<;r. 
676). ~ aprev~:~ciio, S2!!i ~ se<IUinte l:edaoão: "2!,. ~ podem ~ 2. 
~ <="on:sentimento, ~em deeiqn.á,;o g ~tll!l.t.Q.". 

A Emend~:~ :!:!.:oca no§ 29 do art •.. J..6.(2 eJJ um llllO o prazo 
para revog~:~yiio cl.a adoçiio, quando a resra adot~:~d~:~ pela cã~r.ara. pra.seE_ 
va; "llélhor 0111 interesses do adot.ant.e e do adotll.do, tanto lNI.is qllando 
.._ interve.nçii.o do juiz não pode ser, em qu;,J.quer o;aso, simplesmente 

homol.og .. t.Sr.1a. Sua dec::!.são, ao revia, doveri rcisulta:z: de cuidad,;:.a" 
iDqUi:z:içõec e pe~quill~:~s, tendo em vist;:~. o filli. soÇihl a.,_ adoção, 
pan:onal.idade dos adotllllt.e:s o o bene.floJ.o a 11er l:"éc:olhido pelo ad.2_ 
tando. !!!!:. :;e1e1cii.o. 

Tambêm a Emenda n9 258 rJ.sça, :em <!xpl.ie:r.'ii.o, o !i 3<:> 
do .,rt. 1,642, que valJ.da a ll.doçii.o se houver Coru=entimento poo~~tou:.ior 
dó •dotado. Ji. a admitia o Projeto :0.:2..,a~ Gomes (J?a:z:.igra:!o únic:o do 

a:z:t. 228). ~ ~-

No =~· l..G43, 11. Emenda: n9 258 suprime as expres.111ées 
:!ina:!.s do Projeto, "oU de órfão nii.o :ieC:i.~~macJo por q~.~aique:r parente 
par··mais de uma =o", e que-;;. ra~iio .;,stii com cOU:to· e Sil.va:-' por:!~ 
ria aitieulta:z: a ado<õio cle õr:r:ão"· ~ :te1eieâo. 

Reza O art. 1.644 do P:rojeto; »somente serii adm.itida a 
adoyio que concti.tuil:: e:!etivo benefio;io par:o o adotante•, e a Emenda 
n9 2"58 propõe que lhe seja dada .a sequinte redação: ~o pedido do .ado 
ção lliler1 concedido ~:=pre em beneficio <ia :~dotando". Couto e ,Si.l.v:;: 
eXpliea que "o prOjeto exige que haja efet.ivo benefido, o que ~ 

Ciiu.i dlseUasões a :respeito do tipo de beneflo.io potencial, futw:"o ou 
hipOtético". 'l'Mlbêm 11. red.aç.io do art. 1.644 re.slllt:..a, no entender do 
relator, lnai:< en:!átic:a~ acndo de not= que niO .se o;oncede o pedido 
de ll.do'iii.o, mas se aefere o ped.ido da adoçio, sempre. em favru: do ad:?: 
~d.o. Assi:n, melhor seria, igu ... lment.e, que se 11ubstitU11. no texto do 

l>J:"oj<1to a e:ocpressão Ma."dlnitida" por •aetcrida", o"que ainda llllla 

-:!11.z expre:s.sa .a. neeessid;,de do Jui.z p=Ci!der a um exlll!lé, •e=o a. IC:&:Q. 

em ve:~: da apenaa homol09"-"' o "-C:Ordad.o .. nt.l::e ac!otanteo e adotados. .E 
MENDA SUIISTI:TOTI:VA N9 : "Os efeitos da acloção eomeçam a partir 
.di iml:eriçio da o~~ectença", e~:~ntélan<!o-iie tudo :nahl q~.~a.nto p=postoP2 
1a· câmara, aeja no caput, sej_a no !?<!:r!ígr;,fo único. 

Com r~zão, . .tnsurge..;se o Proiessor Couto e .Silva .c:ontr.a 

o ait. 1.648, sugerido pela Emenda 258, pox entccder que níi.o seria 
~&I boA t:ecni.ca leg:!.:ll.ativa. qua.l.ifi<:::or-se, no "CII.Iapo d.o D.i:rei.to Civi..J., 
dhposiçio própria do Direito Proeoallilual". 

Par<lea:-me ~cessli.rio o =t.. 1.649, da Emenda t>9 

~8: p.!!l:"!!. d!llol~~l""·-·.qll(!--G-- M~ge-1cro·reaio!lentc ·fera· dô ltll.h·p"O"ãer.i 

:z:equerer a adoção, observadas as :formalidades <IXigid.all:' pela le"i, 

ei• q~.~e o Côaig-o nào exclui "a. pOB.o:ibilld.ade de val.el:'-se ao' inati~g 
to quem, não senão brasil~i~o. preencha. .oi> :r:-cquisitoa legaia. Ape=ar 
de toda a atoa.rda em torno de algumas adoçõe.s· por estrang-eiro=, sem 
re•idêneia no pais, 0.111 Jul.~es tem dado .soluçii.o c:olt.pativel o;om o in"t!!_ 

n••., dos-·adota.ndos. Adema.!."• <::orno ref"e:r:-e Couto e Silv~, trata-:11a de· 

regx;' de Direito ~~rnllcion.al i'r:ivado. ~ l:eiaie~o. 

.:em separado, o rel4toJ:: entede neeessirio ofe~ec:et 11;!:_ 
··te-projeto de lei. de a.uto:z:ia do Juiz Liborne Siqueira, e q~.~e re9!li 
14 a adoç.iiio por estra.ng-ei:ros. 

o art. 1.650, -::;ugmrido pol.a Emenda n~ 258, roonente pel: 
"llito a .adoção restrita., lnl;!diante es=it.ura pübl.ica. autOJ:izada Po:r- a"i 
~Y~i judicial.. A Allsoc;:.iação. Bras:il.eira do Juizes e cur..dorea do ~ 
res su<;rru::e que "a .adoção :;impl.es tar-:se-ã por fl.se:ritllra públ:!.o.a d.! 
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penaendc.-.le autori:r:açiio judicial, em :;O tl;"a.tomdo do Jl'lenor dolo 16 . .an:-M 
(art. 1.64.2). Con1 aplausoa de Antên.io Chawos, o Projeto Orlotndo GcmeiJ 

:Lncvava, ao di•por que Ma adoçio t=-se-5: por e11crJ.tw:;;~. pilblic:a, h,!! 
liOl.og'Adll., a qua1quer tempo, pelo jui:r:~ tart . .229). o eõdigo <ie Men2 

res dec1ara que Ra adoçiiio simplall dependerá da autori:r:açiio judicial• 
(art. 28). o art. 1.~52 d.o Projato e•tá anim re(Uqidor •A adcção l.'G! 
trita fa::-u-i per es=it.l.lra pública !Sujeita i bOUIOlog-açio juélieilll, 
que, em sa tra.tanclo de :mecor, não ISeri deferida 111e nio t.or de i.nt;!: 

ro••e aeste•. Assilll, a •:Uverg.ônoia reside apenall em saber se a lei 
deve ·e:o:ig;!,r·a autorizaçÃo judicial, que acteced .. i escritura piiblica. 
ou a bOlllOlosaçio ou pO;!;' .~~eus representanteil legai aR. 

!:!!!. manut.:onçio !!.!! ~ ~ P;r;:oi!l<to, e c:ons~ent:emon

to :r:•:deitada a Emenda. 

Relevante iii o. debate su=cita.do pela Emenda n9' 258, %",!; 

lativament. ao ~~.rt. 1.645 do P:r:ojoto. A reterênc:!.a "i sucessão pi.'!. 

vist:.a no art. 1.680 do projetaR oo1i.de, no entende:~: do sen,aclol:'. Fe,;t 
n.a~:~do Henrique Cardoso, COll. o to:ixto do <Zdig-o de 1-!eriores, qi.10 

sou art. 29 d:!.S~ qu~:~ •:a adoç.io plana a~ibui 11. aituaçio de !ilho 
:ao ad.otado, deali9ando-o da qualquar vin~lo eolll pah ou parentes 
~SAlvo os impedimentos 11.11.t.rimon.iai••. Valo reCOJ::dAJ:: que o Projeto de 
Código ao .Hecorea, oferecido po;l;' Nelson carneiro ao exame do Sanado 
Federal, em setembro de 1974, asaim rezava, IDI seu .art. 71: •o .l.eg! 
t:;im.o.do ;o,doUvo te.w. os moalliOa di=J.toa a <1ava:r:e11 do :filho 1egitilll0~ • 
ApO. a at.l.lal redayio do art;, 29 da Lili nQ 883, <iUe ihe. foi _dada P!! 
la Lei do Di.võrcio {nQ 6.515, de 1977), ao ae referi;!;' a "qualqUer 
que seja 11. natureza da filiaçio", a :~:aziio esti e.om Antõn.i.o 
ao at.iraar• "Nio h& diatinção, portanto, entro o:; !ilhoa 

Cha.VOII 

ll!lqitiROS 

e o• iloqit!mos, a.dulte:rinos, oa pr6prie>s iccestuo11oa, com l'ILILill r!. 
•io os adotivo• d<!l qualquer modalidade" {~. ill·• pig, 320), O P!, 

roeer nio disting-ue entre filbo.111, a todo• .con:~~idera fi:Lholi, o;o11. 
!.quais l!lireitos e deveres. Natural que, coere~te COln tll.l g;l;'ientaçio, 
acolha a Emenda n9 258, COJl a seguinte ;r:edaçioo "A 1!-doçio at..ribui a _ 

sitUI:Içio de !ilho õii.O a.dot.lldo, deal:!.9'and.o-o de qualquer vinculo eom. 
:paill pu par<:~ntes, s.alvo os relat:!.voa ao11 iJnt:>ediment= mat:o;iJnoni..U". 

!!!!, apravaeio, !!2!. ~-~ E:menaa SUb•titutiva. 

Si.o idênticas 11..11 redaçõe11 do art. 1.646 co PJ:CO:l!. 

to e :na E:menaa n9 258. 

o art. 1.647 • seu parig-rato !lnico-·determin= qu• 
"o• ofeito• da a.do,.io oomoçam a parti>: da ..i.nscriçio da sentença", e 
110 eate{ld.em no exame de :o:elações do paren.tltiiCO, ete., ecquan.to. .-:o. 
EJaenda Propõe, aimplaamente, que taill efeitos J:Cft&ult..em da hom0109'!, 
yio da 11entença. :tas: o não imped:l.u a i'aulo LÜC:io Nogueira encontrar 
na autori:r:açio juélicial "verél.a.dei;r:o ent:rave i!IO in=ti_tuto, já que 
bast~~.ria a conce•sio da guu;-da provisórh. o c:!esae que houve••• ad.!lp 
taçio, o prôpr.io i.ntereasado j<í adotaJ:Cill. o menor, atravãa de es=!. 
tura pública, c=ican.do apenas o f;;~.to ,ao Juiz de Menores, para 11. 

devida anotação". (Coment1irios ao_ Cédigo .!!! _Menores._ 3!' _ed., pa§-. 

212). o relator prefel:'e .acolhe;!;' a primeira parte do art. ;1..652 do 
i'rojeto, di:~~pondo que •a adoçio rest:a::.ita fu:-ae-i pe:r: escr:!.tura p§. 
bUo::;:o. Bl1jeita i bomol.ogaçio judicial", despre:an.do, por 6bvio, tudo 
maia que no referido diapoJ~it.ivo 110 cont61a. ~ reieicio. 

N.io diVIIIr9em o u;-t. 1.651 do Projeto e o art. 
1,651 da En>.enda, e o 0-l:'t• 1.652 da Emenda coJ:Creaponc:!e ao ""rt. 1.953 

do ~ojet.o. 

Embor;;~. redigidos diveraamente, o a.rt. 1.653 da 

EIDenda contém a 111011ma d.illposiçio do art. 1.654 do i'rajeto. E.!.!! 
IIE}:0Vli.2ÃO. 

EMENDA N9 259 
Autor• senaaor Jaai Fragell.i 

""Eliminar do ~:~rt. 1.636, Rcaput", a expr~ssio ~de trinta 

anos". 

JUSTXFICAç!o 

Nio !Se deva exigil:' para a adoção mais do que a maturidade 
·e o diaeernnilll~nto reclamados pu;-., os a tos juridicoll em geral, 

Esta entenda, que apresento po.o; solieitaçii.o do Senador Al 

fredo ClUnpos, .foi alllborada pelo Profeaaõr Joio Bllptiata Vil; 
la, da Faculdade de Direito da Universidade Feder11.l d<!: Miou 
Gerai.s, constituindo assiro. valiosa colaboraçio dessa <lgriSgia 
casa ao i'rojeto do Código Civil. 

Sala da::1 Comis8Õe::l, 19 de outubro de 1984. - JosêFragel.lj..• 

~_(do prof. Couto e S.i.l.va). 

•Emenda n9 259. Pela rejeição. 
JW11:i.ticação: ~ Na Emenda, quer-ao a excll.lsão 

da' expressio "de 30 =a""• constante no art. 1.636. NO en~ 
to, se a1111im se prQcedesse aquela que houvesse COl<lpletado .21 
anca pOde;~;" ia adotu:, Para que )lma pessoa J?O!!'Sa adotar l!i pree!_ 
so, e contudo, que tcnh.a. :mais dO que o disee.rnilnento cOitlum para 
as a tos d"" vida clHiria. E para esse efeito_. c:r:iou-se a regra 
de que sõ 0:11 IIUliores da 30 anos, ou seja, aqueles que ji. têm, 
no ger.,l, lllEtll. poaição estllbe.J.oci.da na vida podem adotar, o q.llll, 

via de reg-ra, nio sucede cem uma posson q~~e a~cas complet.OI.l a 
maioridade; que e111t<i no !.cicio do áua vida ativa, ou que - est!i. 
ai.tlda Gla t'ase de estudoa wtivGrsitárioa eu t!c:nic:oa." 

O relator subscreve, por seus .fundamentos, a opiniio do 
Professor Couto e Silva, !:!!. ~· - "Na Emenda, qUer-se-;~~ exclusão da 

expreasão "de 30 anoaw, eonst=te no :art. 1.636. No entanto, ae ll:IS.im 

•• pracede11se zaq;<ele que houvesae eompletado 21 ~mo11 poderia adQt:.ar. Para 

que U!lla pessoa posaa adot:.ar a precl.ao, con==~ '5"'" '-""''"''" "'"~" ocr que .o 
·discernimento CO!tlwtl para 011 atoa d• vida di.Ü:ia. E para esse efeito , 
criou-se a rogroa de <;ue IIÔ 011 maiores de 30 anos, ou seja, aqueJ.es qua 

j'i tim", no geral, WIIQ p=:!.çio eatllbelecida n,a vida podem adotar, o que, 
via o!!e regra, nio sucede com uma pe-l!lsoa que apenas completou a maiorid.!_ 
de; que estA no inici.o da sua vida. ativa, ou que cat.i aind~:~. em f"ase de 
estudos univers.itirios ou técnicos•. Pel"" :.:céicicio. 

EMENDA NQ .260 
Al1tor: Senador Jos6 Frage:Í.li 

•Elimllar o p:ar1igrafo ünico do_art. 1.636. 

JUSTIFICAC50 

A diiipoGiçâo impUgnada enc:eJ:Xa. grave equivoco relativ11.111en 
te .i a.d_oçio " te11., <!elide logo, a indesej.:V..l conaeqdiineia de di 
tic:uÍta-lão f"az o instit:.uto uma esp"êeie de con::~olo para O'! ~ 
estéreis. o.ra, a a.dQÇio não deve •= assumida na J.ei tal como 
paternidade ''su:bstitutiva, sub-rog;~>t.ó;~;"ia, ou subsidihia, I?J:<!.Cils_! 

me~t.e a U!lla idade cultural em que ela se revela .in.trinseci!<nte S.!!: 
per:!.or; enquanto l\le eonatl.t;ui :ma.ia do que na paternidade biolõ 
qica, por \UII ato da liberd.!lcle: cf. ViJ.ela, .:roia Baptista, De::~bi~ 
logizaçio da Paternidade, RevistA da FacW.dade d<õt Direito da Un~ 
vusidade Federal d• Minas Gera.ia, Bl!!lO Horizonte,_ ano 27 (u._.f.l, 
n9 21, ~~~aio 197~, p. 401 et seq. 
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Eata emenda, qoo apresento por aol.icitação do Senador Al 
fredo C11111poa, J!oi dabQrada pelo Profea:o:or .r_o:io Baptiatn Vil.ela~ 
da Faculdade de Direito da trniverai.d.!ldtl Fede~:al de Mina: GeJ:aill, 
con.titu.indo as11im vallo111:1 col<lbo~:~:~ç:io dessa egrégia casa .. o Pro 
jet.Q do c6diqo Civil. ' -

Sala daR COlldasõfla, l.9 de outubro de 1984. -JOHã F;rogelli." 

~ (4o prot. Couto~ S1l.va) 

"Dl!.enda r:,9 260. Pel,. ~:ei1eicão 
.1\lstificaç:io: t de t;:!dO i.ntCJ:O!IBI!IO que l!!SadoçÔeB 

perdurem, não •e eonfi.gurem oomo_alt;;o de i.rre~leti.do, p .. r .. 
oonaUtui.rem hoje, a sot deaconlltituirem 4rnanhi\. A rAo:iio prática, 
~o que mais imp=t"- nA aol.uçio l.ct;li.alati.vA, exige a exi•tên_ci.a do 

uma certa eatab:il.i.dade no mAtrimêniOJ a mi.ngO.a de cr1t;:;l:'io "'!! 
lhor, a.dotou-ae o da. permanência. por 5 anca, eonforme eat.i no P!! 
r&.grafo ünioo do art. 1636. De out.:a maneira, ter-se-i .. adoç_íio, 
co após a separação dos Adotantes, Ullla posiçi\o o!lesfavo~:.5.vel do 1112 
nor, tendo-se eno. visto qua toda ea11a matél:'ia <;ri:t'a ao redor do b!<; 
nefl:cio do menor. Níio foi em rao:ão da posaível Ollterilidade que 
ao adotou o prino;l:pio, como 11upõe crrone4rnente a justificação. O 

moti.vo estã em que o I!IAtrii!IÔn.io neees=ita ter estabilidade 
benef!oio do normal de•envqlvimanto psicol.Õ9ico do Adotando. ~ ' 

o parãgrafo exige cinco anoo: de c;:4aamento par11 que poasa 
se:~:" 11dotado lllll meno:.; pelo ca=al.. Inaurge-ae a E:llenda_, e_ é ju'!l~ent~> CQO! 

b;a a ..:!oçíio admitida ~como paternidac:!e substitut:iva, sub-ro9at.Sria, ou 
11ubs:l.diiiria, precisamenta "" tlmll idad<11 eulturlll em que ela r=e revela i!!, 
txinsecamente aurarior, enquanto 11e constitui mais c:!o que na paternidade 
bi9l<igica, por um ato_ de liberdade". Mas, como :bem explicita Ccuto e Si! 
va, oíio foi. por Ulllilftpo=r=l:vel e11terilido.de qu~ sG adotou_ o pri.nclpio". O· 
motivo eatar1a •em ~e o matl:';j.rnônio nece•sita ter estabilidalle em b~ _ 
f;t'.;io do =l!ll.clesernolVil!ento psic:ol.Õgico do adotandoft. 'l'enha ou nio o ~ 
11al filhos nascidos ou n&S<:ituros. o que darill rao:iio ao il.ustre autor & 

Ellenda seria a posd.b.il.idade da red,.uzi:t:-se o prazo de cinco anos 
vado ficaa11e a egter1lidade do ca:al adotante, o que niío oeorre. 

re1eieão. 

EMENDA. N9 261 
Autor• Senador Jo•i Fnlgelli 

Redi9'ir çozo ee segue o art. I..G39• 

•A adoçíio dependo do eon11entimento &111 repl:"e11entantes 'l~ 

gai• do adotando e, CUI!l\ll.ativ~~rnente, d4 concordância deste, 
CIOI"ltar maia de quatorze ancs de i.:lade." 

JtJST:tFICAcJú? 

0.11 pais :11i!:o 0:11 repreumtante11 lega.ia por excelência de 

•eus :fi~hos mencres. Entende-se, pois, fora de qu.n.lquer dúvida, 
compreendidos na cate9'ori11, pelo qu& se di:spensa referi-Los e!; 
pressamente. A redaçio da emenda pu-ece melhorar o texto~ mante!l 
do-lhe integ:t'almente a intenção. 

E11ta elllenda, que apre111ento pol:' sol1citação do Senador A!, 
:fredo Camp'?•• foi elaborada pel.o Profe111sor Joi\o-Baptiata Vil.ela, 
SJ!l Facul'd.ade do Di.re:l.to da Univerllidad• Fedara.l de Min&ll Gerais, 
eonetituindo a.ssim valio:11a colaboração desaa e9'ré9'ia. Casa ao Pr.9. 
jato do CÕdi!I'O Civl.l. 

SAla das Comi.ssões, l.9 de outl.ll:>ro de 1984. - José ~agelli. 

Parecer_ (do prof. CoutQ e _s.ty~al. 

MEmenda n9 261.. Pela re1eieão. 

~st.i~i<:nçio: A emeno!!a i5 :lli.lnplellilllente do :r::ed_!!: 
çÃo e parecet pioi' ao d!Lo:er qu., "a lliicção deponde do conaentl!nen;. 

to doa representantes legais do &dotando c ·o:umulativmnente". s~ 

'iJW'do a .l:'edaçi\o do Projeto, t<alll-se a seguinte regra: "a adoçíio 
depende do c_onscnti.l!lento dos_ pa.i!!<, dos representantes legais de 
que, se deseja ado_tar e, também, aa ooncordânoi.a deste"_, Parece 
.a_aia clara a redaçâo. do Projeto,__ e_ a regra prevista não difere 
e:Jseneialmente do que nele se contCm, rao:.Co pelo qual deve 
rejeitada a Emenda. • 

Simplall CJnenda de redação que, !.• !!!:". _1., poderi.o ser a,;e! 
tA nos sequintea tormoa: -

SUbstitutiva. 

-"A adoçiio depende do conaentimento dos p&is, 
ou (lo.s reprosantant'es legais do adotando, e, t~ 
bém, da concordiincia deste, se contar mais •• 
PeJ.a aprovac:âo da Emenda nos termcs da , .... , .. 

EMENDA N9 262 
Autor• Senador Nelson Carneiro 

Redija-se aaain. o art. 1.640: 

MNinguém pode ser &dotado por duas pessoa.a, llol.vo se ~ 
rido e mulher, ou que vivlllll em Olltlldo de casado.M 

JOSTIFICAç[O _ 

O caaamento, nem Selilp-re, just:if:iea por si aó o -_d-i.roaito 

de adotar. O estado de casado_não dGIVe impedir a adoçio, J:,.:mt:o 
maia quando ao juiz eaberii o:elar palfa qua os adotantes t:ajam 
pessoa= capazes de orientar o• adotados. O ri.gor do texto c,2 
mo pl:'Oposto exclui 011 que cele~aram apenas motl:'imônio rel.igi.o 
110. s<i, no Senado,, projeto do m.1n."-a autoJ:1a, _ncs termo~ a-;: 
emenda ora 11ugerida. 

Sala da Comissão~ lB de setembro de l!IS4. - Nel.son. ca:, 
ne.iro. 

Parecer {do prof. Couto e Sil.v11). 

MEmenda n9 262. Pela re1eieão.-

.1U11Uficaçio: Não ·so espeo;ificou no texto~ o 
que 8e deva entender por "estado dQ casado H. Ser.i um nov'O ".!!: 
Slllllento? ou um OU!llllento de outro tipo, a:saim como o ftCOaimcn 
Law _Ma:.;:.:i49'GH do D:irei.to 1\me:.:i<=<mo? Na ver<!ad<1, o Código Civi.l 
deve 11er c:l.aro neslie ponto. N.Co admitindo o Projeto, conforme 
se viu om emenda onterior, a adoçíio por par 'te dG c:on=binon,ciio 
pode t.ambéllt admitir a a4oçiio por quem esteja num possivel •es 

'tado de c:osado", cujo= lllllites e caractc:Jrl:sticas não siio coM; 
cido!!<. A figura niio existe nc Direito _de Fam!l.ia brasile.iJ:o, ; 
não vale a Pena cr,ti-la. Esclareça-se que no Direito Amerio;ano 
011 Estado• fede_rados pro_c:uram extingui.r o denominado •CoJnmon 
:t.Aw Marriago", wa casmnento 1n.ferior, ou concubinato eom c~-

A Emenda jii. foi apreciada qÜando_do exame cfu art. l.640, 
IIIUSCitado pela Emenda n'? 258. Pel.a PEeiudieiali.dll.dft. 

EMJ;;NDA N9 263 
Autor• sanador Jose FrageUi 
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~· 

•se adotllllt.es t'o..,ern lllmboa <li o;:6njugeM, basta que um cl! 
le• •eja maiOJ: da i4ade. • 

JUSTIFICAcJi:O 

Est.a er.u!:ndll vi:a "' compsl:ibi1:!.Zill:t:' o t~to do pa.r4g:t:"4fQ 
ünicQ do art. 1.640 com a amenM n9 H .• Note-:se que em wn caso 
e outro e:star-ae-$: exigindo, nos termoa ind.teado:s, ma.is do qus 
a abtlplea eap•u;:!.dade de exerc.!e:J.o, \lllla idaee cronológica m!oilrla: 

a de 21 anolll (cf. art. 59]. o eun=eipado n:io po.SerS:, ..:asim, acls 
tar, rJal•·o- pree18a.mente .oa hipGte11e d4 presente disposição. Co:!; 

quoll;nto =e t.rate de Ulll l;iJni te S: oapacidade - no que deve t~er p~ 

çimot'liosa a lei -, 11. :t:'e!lltr.i.çio não P".rece desrazoE.vel. e CO:riBt! 
tu:!. meio-ter:mo entre a el<igêncioll; do P.rojeto (30 anos} o a l.iJ:l~ 

ração pur., e silnples de qualquer idade q~>alif:!.c .. da. 

Esta Elllenda, que apres~to por sol:!.c.1 tação do_ Senador A! 
fredo Campos, foi elaborsdll pelo Profo:o11aor Joio Baptista Vil~a. 
Cla Faculdade de D:!.ra.it.o da universidac1e Federal de Minas Ge.t~iB, 
con=t.i tuindo .aaeinl valiosa colabar:t.çii:Q desaa EiJ:ég.ia Cacos 
P:rojeto do CÕdigo Civil. 

S;:~.la daa eom:!.ssoei, 19 de out.ul:>:.;:o do 1984. ~ JQ!Ii!!i l"r8gclll. 

P.lll:ecer (do prof. Couto o Silva] • 

~Emenda n9 263. Pel.a rojeiçii:o. 

ol'usti:ficaçãor No ll'isteru do Projeto, CÔ!!_ 

juge" sõ pedca adotAr ap6s 5 anca de vid" cle casadoa. eo:mo 
idade nupcial i de 16 anoe, para a mulhe:t:' e do 18 para o homem, 

., dependendo de ~ =• d• CUI4lii(UJI:o par'~. que pOsBam adota.r, ó 

ovidente que nenhlllll deles aer!í da ~~~eno:r' iclade ao realizar a 
adoçio, razio pel.11; qual a reqra da Emenda n:io so jullltificaria. 

A Emenda ten. Intima l.ignçiiio com a _de n9 260. Pela re1ei 

EMEN0A N'? 264_ _ 

Autor: Senador Nola<:~n carneiro 

:tn.clua-ae, na Seção :I (Disposições Gerais) o art.l.644. 

o efetivo bene.ficio para o adot.ado d<OV" :ser r-egra qeral. 
na adc>çio, ,. não BO!ru!lnte na hipótese de adoç;;io plena. 

Sala da Comi111.11ão, 18 de ::retembro de 1984. - Nelson ca:; 
neiro. 

Paresr_:r (d? p~:of. Couto_ e Silva). 

da juati.ficaçio." 

'l':t:'ata~•e de reg:t:";o. lj!Eirll.l. Dolva :fi'l\U"ar nas Oispos:!.ções ~ 

ra.:!.a. Pela aprovgc@. 

EMENDA NQ 265 

J\utor1 Senador Jo•i Frat;~elli 

"A. .:l.doçiio plan« coJ'Uititui-s.., n.ed.iante proeco•u•o judie! 
al. • 

O art. 1.642, •ca.put", na .tedaçi.:. do Projeto, 
ilieg<iv-el c:ont.ras:senso: a.d:mite, ill!plicit.Drnente, a hip6te=e da 
o adotruldO (que doaigna do .forma. ilopr6pr1a por adotado) l!:e:r 
IQ.a:!.Qr, o~. também .iJnplic:l.ta:nente1 o art. l.6·U, que tip1.f.! 
ea a adoçiõ plena, exclui.~ A emenda allmina a incong~ênoia • 
Quanto ao oonsentimento do reyresentllllta legal a o do 
que jii tenha c:\JII'lp.tido 011 l4 anos, a Dolução va~n c1ada pelo ru:t. 
1.639, n<io "e justificando vol.~ .ii matér:!.a. 

Esta Elllenda, que .apresento por sol.icit.,çiio do senador 
Al..fredo C~pos,:fiSi. el.ü>orada pelO Pro:fesso~ João Bapt.ict.a v,;. 
lela, a .. Faculdade de oire:!.to da Un.iveraida-de Federal de H! 
n.., GeJ:a.iS, constil:u:!..ndo aasilll valioall; co~:raç:5o de•n.a Egr_! 
gia Casa ao Projoto do Código Civi.l. 

Sala d""' Comi.ssõec, 19 ·c1e out...Wro de 1984. - Joaã Fr,!; 
gelli. 

P.a:rec:e~ (dQ p:~;qf. coJ.ito o sJ.lVaJ • 

~SIIIenda n9 265. Pela a~itasrão;o com liu.bati,.tuti.-

Pro~e-se _a seg-uinte .red.Ção para o c .. put do 
artigo 1.647, mantido.ll os demlsis parigra_fos• "A adoção q_i.le H 

çonst.i tu.:!. ri por proc'u•so judicial, depend.Q da coru=ordinci4l do 

adotando e "' do seu representante let;;al". JUrJtifica-se a lHS, 

çio da concordância do adotando, po:~:quanto. esta elltõi p.z-ev.1.! 
ta na. pu· te .final do art.. l.. 639, sendo tlllllbi!!im neccss.iir.f.a a do 
11eu .tcprescnta.nt.o legal 1 porquanto a adoção plena :e n:lllt:ti!!_ 
qe aos menore.s. No text4 do Projeto, al.t:rde-s-a a adotado, .O 

J.nvCí: de adot .. ndo, per evidente er.i:'o 00 redaçiio. ~ 

Pela aprovação, faco ã:s l:'azoes expo:sta: na 
çio. Ta:tlbém neste sentido opina o Professo:~; Couto e Sllva. 

!:MENDA NÇ _266 

AutOJ:: Sanlldor .:rosi Fr.,goll.i 

~digir <;01110 se segue o ~ 29 do llrl:. 1.642• 

ju.atifl.c,!. 

~o consent.iltlento ã revogável até a la=atura da aent:.es. 
ça const.i. t-ut:!.va d."' adoçio plena." 

JUS'i':IFICAC!\p 

A red.ilção do Projeto ~io carll.ctCr'iza. as condiO::Ões 
que a dccl.al:açiio cónsentiente é revogável, o sbn d~t.ll=eve, de!. 
de logo,-a-.f"atti!lpec:ie do sua revogação, ~Essa declaraçS:Ot..J-, 
diz o parS:gr.,fo. QU'l.l.? A do consentimento antec.tpado, a que 
•e ~eu:-e o § 19? A do oon:sentir.~ento tout cou_;-t p~:ra .a. a~ 

ção? Cualq!.ler uma deve estar 8ujeJ.t.a a_rev09açio, a fim dot 

<ãue ;c ·aa,egu:t:'e a plena li:b.,.rdadoi dõ ato, ~dãiiu!:li.~l diante 

dos g't'aves e definitivos efeito11 que ele deterJDi!la. A llflgua 
'JUO!ll ao Projeto, ccmtudo, ã lllllb!qua. A emenda- v.111a a san=~ 
e çutra ilnpropr:!.eda.<:le. 

Esta Emenda, que apr-esentQ por 11óU.ci.taÇio d~ SenadQr~ _ 
:frl>do cam~u;>,;-:fo1 ollllbora&.Pe.lo Prot'e:!111<:1r so.iio Batiata de 
yilel.ll, da Plllculdade de Direi~ da un.tvers:!.dD-do l'edeJ:al de 
Minas Gerais, corustit.uindo assilll valiosa c:olaboraçiiio 
Egr-égia casa ao Projoto do Côdi"go Civil. 

d~SII4 

Sal.a daa Coltlissões, 19 de oUt..Wro de 1984. - .iOllé Fr,!; 
'JIIlli. 
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~ !do prof._ couto e Silva). 

•Emenda 1:"19 266. PelA re1eic.íío. 
Juati!iea~.íío• A redação proposta ao § 21:> do 

al:t, 1.642 tem o 1110111110 eigni!ica.;Jo ~e a do P:.;ojeto. ;o.pen:ts 
a=eaeenta g:ue a aentença é constitutiva. 'r_o_l!!_av:L_a_.. a quali!i 
oaçio dQ.ll sentença::~ ! 1<113.té:l:ia da doutrina do Proc:eJUIO Civil~ 
não- convém que o Ci5digo civil lhv õê a qualificação cientiti 
ca. Ce~ta_as stfntenças não tênt S'l:lmpre Ultl sõ efe:l.to, porqu"n~ 
nelAs se podent acumular vá:.:cia~~- e:ficicias. A •entença de ad2_ 
çl!io e co:~•titut.iva, J;lllll é bml:!Õlll í=tflmente d,ecla>;>at6ria, C:2 

DlCI siio t.Odaa as .11et~ten9as c:onst.itlltiva:=. De qllAlqo..:u~r for111&, 
nio •eria opo::t.uno qualific:a:.:c o tipo de sentença no ~digo C.:!. 
vil, matéria que é, e:<:c:ll,u•:Lvamente, <:lollt:!.:iniria~" -

o obje'tivo da Emenda, c:omo bem proclama o ~iirit.o P%"2, 
:fa:IIIIOJ:: João Bati=~ Vilela, visa a c:araeterizs.r "!IS c:ond.1ç&e11 e111 Çille 
;:a declaração c:ensent.:l.enta i revo<!lvel", aQ <Jt:IV<ís de •descrever 1 dellde 
logo, a fntispecie de ,.,. :.:cevogação". o >:'i.lator i j,elA re1flicão d11. 
Dlenda pelas ra:z:õer; expostas pelo Professor couto fi Si.1va: -: "A redação 
proposta ao§ 29 do art. _l.64i tem o lll<!!~_signiíic:ado que a do Projeto. 
lopenaa acresc:enta que a sentença S co~J.atit.:.ut.:l.va. Todavia, ,. quali!i~ 
das sentença: i: matéxia da doutr:l.na do Processo çJ,;dlf cio <::onvém Çille 
o CÕdit]o Civil lh<f ª.ç, a qual;!,tieaçio cienti:üoa. CCilrto _as s!'mtenças n<io 

t&n sempr~ llDl só efaito, porq11anto nel.as =e po.dem lleuroular váriaa ef:Lc:! 
dll.8. A t.:entença Õe adg;.íío C c:onfl.tit.utiva, P'lni (ii· também íortentente d"' 
c:la.rat:ória, c:omo sio te<l.as ali 5e,ntonças c:onstitut.ivas. Ile· CJ<,llll.que; fo,i" 
:aa, >~io seria· oportuno vaJ.ifiC8:1:' o Up0 él.co senteru;:a no Cód3.go Civil,~ 
t.éria gue ;;_, e:~ecl,u~.:I.VamCilnt.e, dout.ricária•, 

EMENDA NQ' 267 
Aut.or' Senador Jo.~~ê Fragel.li 

ru:tdigir c:omo se ~Je)JUII: o § 39 dq art. 1,64.2< 

•o eonsentimento posterior do adota.do, prelltll.do 
ao for c~a:r:, val.:l.da o ato.• 

C011:.o a eoncord.incia pessoal do ll.dotando é e:dgida, se 
j.S. C\UnPriu os 14 anos de idade, parece convenient.s expliCitar 
QUG o conaentiDIOnto seu, opto A suprir o .do representante le 

gal, há c!G estar quaHfieado pelo atributo d11. cspacidaõa. -
Esta Emenda, que aprasento por •,?l.icitação do Senador 

Al:frado Campos, t'oi el.~orada pelo Profeasor Joiio BAtista Vi
lela, da Faculdade de Direito da Universidade FedCiral de Mi

n~ Gerd:=,· ebcstitu:l.ndQ. auiJ:~ '-:alio:=a eolaboraçio desa"' Egrii
o;iia Casa ao Projeto do código Civil.. 

Sal.a das comissões, 19 de outllbro de 1994. ~José Pra
<;relli. 

~ {do prof. Couto 11f Silva). 

"EDIOndll. n9 267, Pela r~1eiciio. _ 

Justificação: P:;Õeura-S:e n" Emenda inc:luir, 
§ 39 eo art. 1.64:!;, 11 expressão "preatado q=do ter c:apaz•. 
E óbVio q'Oa o consentimento do :.dota<to, ç:ue val_idll o 11.to._ hl 
doi ser o prest..do_ quando ele houver atingido ia =3.oddado.- P:!, 
reee C!esnecess.iiia " sua. iccluai.o no texto." 

A refer<;ccia ã e11.p.ac.:l.dade do adotado, para va
I.idar poateriormcnte 1t adoçiio, fe:!.t" c:om sua coneordiinc:ia, parec:<!! roal-
men~ des:necen!i.::-ia, Mas a Emenda, ao c:o:ntr!i.rio da Jut~ti.fic:ação, :.:cefe 
re a todos 0:11 adotadoa, ainda aos que o toram <lntea dos 1.f. anos. -

EMENDA N9 269 

Autor: Senador Nelson carneiro" 

Redija-ae assim o par&gra.:fo único eo a:rt. 1.644: ~ 

•par!i,gr.,fo únic:o - Igual prec:eito se apliea ao pai e 
llliie solteiro• que "• c:a!lar!l!_!l\_," 

JUS'l'IFICACJiO 

.Nio há :.:cozão pa:.:c01 ""' refedr apena:= .i muJ.her. E os 
l.hoa do solteiro qua se caso~~.? Quem e:.:orc:e o piitrio-poder? 

Sala da CoM:I..a.são; 19 de setembor de ,:1394, ~--Nel!!on 

neiro. 

PSt,ec:er (do prof. Couto e Si1va) • 

•Elllend!l nl:> 268, pel.a re1eic.io 

• 

n-

Jullt:L:U=yio:l 1 N" &n .. nda :Lncl.u;t-.. .. ~ p;:r.r.!l'il"*~ 
fo único ao art. 1.644, cm q11e se afirma: ~_i'?ual preceito se 
aplica ao p<1..:1. e a aoio solteiro que se c:aSiarera,", Observe-•• que 
o art. 1,644 exp:.:cilne um p:.:cincipio que se destina única e •!: 
clusivamente ao adotandOJ e c:on,:titbiu a razio de ser ltii!IOJJU. 

da adoçiio. o parágrafo único propoato, m.anifestmt~ente niio ae 
y.:!.nc:ul;:r. com. o preceito do aJ:t. 1.644 do Projeto. • 

~-

A Emenda, c:om efeito, nio pode ser inc:lu!da como pará 

91:afo único do art, ·1.644. Pela re1eic.iío. 

.!:MENJ)A N9 269 
A\.ltor: Senado:.;.: Nelson C!l:rneiro 

ReKlijo-se IUs:l.m. o art. 1.615: 

•A adcç.iío plena atribui a situação de filho ao adotado, 
desl.iga.n<:lo-o de qlla.lquer vinc:ulo com _seus_ pll.is e pareetall, H!_ 
vo O!l n:lativos a in.pedi.nta:ntos par., o casamO):I.to •. ~ 

JOS'l'..Il"I:CACJto_. 

Hoje nio h& maiS~. qu• falar e111 filho• leg!timos ·ou Heg! 
t..:I.Do:=, que todas &,;,.em -tel:- os mesmo:= tl.ire~tos e deveres~ qual 
quer' que 1111&:111. a nat~eza da filiaçíio. T~ o a.rt. 1.861 s~ 
refere ii adoç.iío restrita, n.iío haven<:lo :.:cozíio pa:.:ca c:o~tar n.s 
disdplinaçiio ela adeç.iío plen.,. ' 

Sit.la da CO!ti.asíio, l.l;_ de lletellbZO de 1!>84. - N•laon Clt.f: 
neiro. 

~ (dQ pro:f. couto _e Silva.J. 

•tmenda n9 269. Pala .,eieic.iío. 
J11.stiíioaçio: o "1111btU&~ que asaWtl& o adotado 

plenamente é de filho l<i!9Itii<IO• Elllbora níio ll!:d.atam distinções 
econ8mi<:as entre a filiaçíio leg!tillla c a ilog!ti.nta é ev:!.de!! 
te qUOI os :filhos prOc:ed.em- ao cas ..... e:nto, tê:m Ulr!lL d.enom:L:n .. çiio d!. 
vona. 1!: coa:o as 1eg3-sJ.aÇÕéll ad.ot_= ec.s11 d~etinção é · neee_!. 
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sir.to cUze.r qullf o a,;,:ocad" Plename~nt., tsl 'I. si.=ç!o de - f1.1ho 
leg!.timo." 

Ao opinar l!lob~a a Bn.enda n'? 2$8, o rel11tor an.tecipou en 
tendimento :fa.vorli~l a ora em exame. J!. exp>:"eu:ão "!:Uho legitimo~ -
opiSe "filho ilegit,i.mo~. CUmpre repelir aa•Hl d:!.eotoraioo .• E o ~~ o rel.! 
t.o:r: tem. su11tentado, DO =•o dest• poarecer. Substitu!das as exp:~;esaoü 

•.u,.,ed1mentoll poaroa o ca:S.a:ment.O-..- por "imp.ea:LrUeilt:OS- matJ::ilna!l.14.18", me=ca 
ria llprovação a; Emenda, se não e•tivesn:~e preiudicadq pela aprovação d-;, 
Emcndoa n9 258, 

EMENOA r?'? 2/0 

AutoJ:.• Senador, José l"ragel.H. 

Sllbstit.ui.r, no art.. 1.645, a'expresa.io ~pa:Lse~rent:ea 8 

por "t"an~Il.ta da aua proveniincj.OI biolÕgica.". 

Con•titllida a a.doç!" plãna, pais e parent.ea do adot.a<io 
síio só o• adot.ant.es • reapectivoll pa:~:entes. A re.teràt~CiA ;; 
.t"amilia do origem deve !a:z:er-t~e por ll\Odo a marcar beJII ., muclan 
ça :~;~dical de parent.c~~sco qlle ·o at.o envoJ.ve. -

E•t• emenda, que ap:!:'aaento por soUoi.t.açio do sonlldoo:: Al 
troda campos, fai o~orada peU. Pi:ofeasbz' Joio Bati::~ta V.ile
La, .:la Faauldade de Di.rei to da Dniverll.idada Federal de Mi~ 
Gerllia, CQnatit.ui.ndo aailim valioaa CQlab=ção de:sa egr<igia 
Casa. ao projet.o do CÕdigo c:Lv.iJ.. 

SUa das Comi:I111Ões, 19 de outubro do 1.984, - Jos& :rr!! 
gollJ.. 

~ (do p>:'Of. Couto e Silva) • 

~Elllenda n'l' 270, Pala rejeicio. 

J"u:ti.ficação, N" ernanda, pretende-se a subat.!_ 
tlliçiio_ &!. axp;tesaio Md• pais e parent.aiiM c.<:>nstante do art. 
1..645 por ~família de 11\lll. p:!:'oven1incia biolÕgioaM. B11se 'l'er 
mo Mo 6 p:r:~prio do- Direito de Famllia. Nel.e devem llc.:Lli:z:~ 
:~e o= termos que- llle "ão adequados, e relativos a parcnt.eaco. 
E a expreasão ut..il..i.zada no 'Projeto i absQlUtamente e,cat ... Ve 

:Ja.-se a reclaçio do art.. J..645, !Segundo a :E;menda; "adoo:iiO pl; 
ruo atr.ibU.t a situação de fi1ho leg!t-:Ln>c ao adotando, desl.tqan 
do-o de qw:~lcruer vinculo CCIIII a !aJ:~Il.i"- de !Sila proveniénc::La ~ 
l.ógic.a", C()lrlo pratend.a a Emenda. A ~p=slllio poarece .infel.i:z-; 
não ;; corrente DO a.tre.ito.,_-·a não. se relaciona cDltl o parentC!!, 
eo1 e.11te, s.im, conc.aieo jllr!dico. F: sllhido qlla a antropologia 
cultural. .ra::: mna dist.in.ção entre fanúlia biol.õgiaa ou . .sangu,! 
J;"lea, e frurúH• a:r.tifJ.cJ..al. Mas eultll. d:I.Bt.inçio- Mi:l se relacl,2 
na <::olll o· ai-J:.'ei_t.õ, não se de.varido adot.az essa terll'l:l.nolog.ia," 

Pela pl!"e1udicial..i®d•, .faee_ ã _gq,enda Subatitutiva, o.f!. 
recida ao llrt. 1. 645. do Proje~ da cbtara p;,la Emenda n9 ~ss. 

EMENDA tx> 271 . 
Aut.or• Senadór JQsé Frll.gel.U 

Excluix- do a.tt. 1..645 • expr,essão filial "e i auces=Ão 
prevista no ~t. l.~86l.~.--

~ . 
' 

JUSTIFICACXo 

A rem.it~são, no t>rojet.o, a.o art.. 1.861 é totalmente de,! 
e!lbida. 'l'rat..s-ae, no art. 1.861, da voeao;ao- heredit!ria do ad,2 

~o rest.:z:i.t.runent.<J A suce::r.aio ao adota.nte. NO art. 1.645, d•" 
uzn.a po411l!.ve.l vo=çio do &dotado plenamellte .i :~~uces11ão n4 :L'mll! 
U.a b.tol.õgica. Mas essa cio 4eve exist:LJ:: em coerincia com 
_J.d<iia de que se rompem os laços <ic p.~~rent.e=eo com Q g>:TlpO dto 

orige01 • 

Ellt.ll elllenda, que llpx-esento por sol.ici taçio 4o_ Senador 11!. 
fredo cmnpos, f"oi elllbo:r:a<ill. pelo P~ofeuor João_ Batista Vil.,!! 
l.a 1 di~. Faculdade dO D.ir~t.o da Ullivarsidade Federal de H:ll)._,.a_ 

Gera.ts, constituindo aS.:;im valiosa =iaboração élet~sa. egrégia 
Cau, a.o projet.o do CÕd:L90 Civ.1L 

~s~la. dlla Com.ts~õe!:l, 1.9 de o\lt.ubro de 1984. - .:roséi -E'r~ 

gelli. 

258. 

Pare~r (do prof. couto e Silvai 

'"Emenda n'? 2'?1• Pela reieiçíio. 
Jus-e.ificaçíio: A mesll\4 dad4 i emenda n9 2.58. 

Pala prejlldíc.ial1da<:l:o, face a.o para.cer dado .i E:men.da n9 

EMENDA N9 272 
Aut.or: Sena<iOl:' Josi :rragell.i 

9 ampenho de :Lnt.e'g::'a.çiio absoluta, que ~ adoç_íio plena 
oontêm,fiearlii gravemente comprometido, 110 a extensão do 'para!!. 
telllco_ PlliJsar a. aepencler de aOGitação. Pp.rentes= não se acei 
ta nem :c rec\ISa. Impõe-sul. Aa: regras g~JCI o estabelecem 'si:; 

• &:> ordem pÜbHc. e asc_apani,- pb_r isso, A tiCSS<l li.vre _disposição. 
eon.Stitu.irià' ,M ve~ada:Ú:a ex.trava9iincia, q\le o pr(ljato e11t!: 
ria admitindo, o fato de qUOt alquns parente11 o~~ce.ttE!IIl a ad.oç.ão, 
e ~ejaJn alcatu;adoa_por sel.l.S efeitos, e OlltrOD ~ eventuallnent.e 
até mais próximos - a recuaem. 

Esta emen<ia_, qUe ~presento po" scliO:::itaçíio _jo ·SenadO:!; A,!; 
f:reo!!o Ca.itPci, foi elaborada pelo P:t:ofessor J~c:> Ba.ti&t.a Vil-i 
l.a, da F~~oc.ul.d~c de Dire.ito da. universi.da.do Federal de Minas 
Gerais, con.stitllindo «!UiiJrt valioSa colaboração dessa cgré.;r:l.a 
ca,;,a ao projeto do c5di'õlo C.ivU. 

Sala da: COlllisSões, 19 _de outubro dlfl 1994. - Joai f'r!!, 
gell.i. 

• 

Parecer (~o .Prof~ .CoU.tõ e Silva) 

"Sinenda n9 272. Pel.a re;leição. 

Jusu.ti.caçã": A IIICS!IIa dada .;, e~~~enda n9 258." 

PARECER 

~ aerovacã2, por- s~-u-s- i>r6prios fund!mento.ll. 

EMENDAs N<;>ll 273 ;e 274 
Alltor: Senacról:" José Frllg"ell..i. 

"EMf:NDA JoX> 273 
- -- Suprim.tr o inciso n do art. 1648. 
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JUSTIFICJI.cACI 

Ji. esti dito, no art. 1644, que ~aOltlente aer.i admitida 
a adoçiio que eon:sUtuir e.feUvo beneficio para 0 adot:ondo,M o 
tempo de "'" apurai:' se o ato i legitimo ou não ~O<au.re-ae com 
sentenç.a conati.tuUva. J\bril:' oportunidade para sua posterior im 

puc:tnaçiio~ Cl~ base em motivos qlljj, podero deaaguar em avaliaç<ie; 
aubjet1va111, fo.:;a ~ub~r.et.é-lo .i inde111ejával in111tabilidade. 

Eata emenda, q1.1e apre:~ento pOI: 111olici taçio do _Senador 
Alfredo campos, fo~ elaborada pelo Professor Jo!o Batista Vile
la, da FaCUldacle de Direito da On~ver111iciade Federal de Minas 

~ra:!.s, consti.t.uindo a111sim valiosa eoLaboraçio de'"'" egrégia c... 
•• ao p:.;ojeto 4o cõ.d.i9'0 Civil.. -

Sala 4aa Combsõe11, l9 4CI ou~ub= de 1384., - José Fra-

~BMENDA N9 274 

Suprimir o pa:r1i.grafo único do art. 164.8. 

JUS'J.'IFICAçFo 

A cUsposição perde a ;nu:io de aer ante a emenda ante-
:~:ior. 

Esta emend11,, que apl:'esento por solicitaçio do Sen:tdo:l:" 
Alfl:'edo Campos, foi elaborada pelo Professor Jotio "Batia-ta Vile 

la, da F"'cul4ade de Direito da Universidade Faderal de Mina; 

Go:~:ais, eonsti.t\lindo aae1.ln valiosa colaboração daua egréisia ca 
aa ao projeto do código Ci.vl. -

Sala ~s COII'I1.uões~ l!J ~e o~tubro de l!JS4. 
Fragelli. ~ 

~tdo Prof •. COuto e Silva) 

"Eu=nda n9 273. Pela :~:ejeiçio. 

Ju.at.ificaçio• r: da maior importância que possa 
x-asc1.n.d1.l: a aentença, quando verificar-se que a acl.oção foi in-
t..ncionalment.e estabelceida em favor do b.dotante, como ,!'Stá 
no inciso :ri, do al:'t. 1.64.8, do Pro~eto. "Eitlbora a adoç.io s~ 

constitua atravé.11 de llll.a sentença, é nect~sllirio. que se eê pos

sibl.li.dade de rescisão. ConvêM acentllar que o direito a ;~;"eco

nbecel:' a paterniciade, e conseqtlentemente a rellcinclir a acloçio 

p1e.'l!!, i <:!i~tt;;Q o;!~ p~!;''!'<;>n..:lidado. No mOlllento ninsuCm içno:l:"a 
o &:,nom.1.nado ~trS.fico de bel:lêsM. Ne01se_caso, IIC:~:"ia · i.ltlpossivel. 

reseind.ir a sentença de ad~.iio, ae não houve:~>se a .disposiçio. 
qUo: a Emenaa viall. a !IUprimir, isto ;, li =nstante no j.nciso .li 

do ~t. 1.648, aeglllldo a Cjlllll i po11s!vel " rescisão da centen
..,.... de adoção se elA l:louver 111.do instituid.a em favo:~:" do adotan
te. Esta resra ;; COlllplementar ao princ!pi.O geral ele a adoção 

'"1"J.atua vocia~ axara:r semelhante norma e ao mesmo tempo nio 

lhe dai:' o cor:l:"etivo jur!.dico efJ.ca:::, quana.o de Slla viol:tçii.o. 

:EIIIenda n9 274.. Pela :~:ejeiçiio. 

JUstJ.ficaçiio1 N:;,o hi. .raz~ p~~ q>;~~ 01e excllUI o po~~ri

gTII.fo único do art, ],,648, porqtJ:tnto .se ... ado.ç~ foi ;!.r.tencio

nalmente Cllta.belecida em favor do ado"Y;nte, é necessário que 
seja ela rescindida_, 11em prej1.1izo d0 develõ de .Pre:lltar alimen

tos. De Olltro modo~ nio h:tver1."a corretivo p~ra O'l' ·casOs de :tdg_ 
ção eatal:"o:lecida i.ntencionalmenta ena. favor do "'dotante, e esta 
•• livr.,ria 11empre de 11011.111 encargos. A p!;:li.tica dali coisaa ela 
vida aconselha q11e se mantenha eate parãgrafo Gnieo pelo seu 

efeito altamente 1110rali:::ador." 

~ 
As disposições, que ae pretende e)Celuir, pre111ervam 

o élireito ,.. .. limentos do adotado, •e. ~eles neces'lit.ar, quan4o a re.!!. 

ei•ÜO da 11entença resultar da comp:r:ovaçíio Qe q1.1e a ado'!iio t.aria IIi
do estabeleeidA intencionalmente em :favor 4o adotante. Res•altam do~ 
.fato. que .s6 postoriorJOOnte ..,. <:Olllprova haver a !ldoç:iio de:fer1.~a •em 

q~ conntitl.lisso "efetivo beneficio para o a~otando•, Dee~ra, C:Olll 
rli:r.ão, o PrOfessor Collto e Silva q..,.. ~de o11tro modo. nio havel:'ia co::; 

retive para os ca•o• de a<:loçio eGe.,beLacida inteneionalmente 
'favor do "'dot.ante, e ast.e se livra:r.ta sempre de sttus enear'iJOR. A 

p:~:iitiea das coiaas da viQa aconselha que 11e mantenha 011to parãgr!lfO 
iinico palo seu efeito altamente =ralizador". 

. 'EMENDA N9 275 

Alltor• ·Senador Jo11â Fr11,gelli, 

~substituir, no art. 1.649, a oxpreaaão "o!!o pal:'entesco 
iiatw:al~ por ~de pareri.tesco nat1.1ral". 

JUST:rFIC.AC!o 

Pa:~:enteseo natural, no caso., &lno_t..._ a qualidacitt do 
vin<:\llo que se :~:"estabelece, Melhor, por isao, e. tllltll:lém maia 
.fôn.ico, não taU-lo prececl.ido do artigo. 

Esta emenda que .apr-esento por soli<:itação do senador 
Al.fredo campos, foi elaborada pelo Professor Joio Batista Vile

la, da Fac1.1ldadG de Direito da On.iversidade Federal de Minas 

Gerai11, eonstituindo assim. valiosa colabor~>çiio dessa egrêgia ca
•a ao projeto do Código Civil. 

Slllã daa. Com.it=sões, 19 de o\ltub:.;o de 1984.. José 
Fragelli. ~ 

~ (do Pr~f. Couto. e Silva) 
"Emenda n9 275 •. Pela aprovaçãcr ;'" 

Simples emenda de redação. ~ aprovaeão. 

'ZMENDA N9 276 

A\ltor: senador Nelson carne~ro 

~Redija-se a.ssim o art. 1.650: 

_ ~o filho h.!t.vid? fora dO: oas...,..;;nto de o11trem, 
:~~~esmo depoi11 Qe adotado, niio pareie, por isso, 0 4i

reito de propor .açiio de invaat.igação de patern1.dade, 
a q1.1al, julgada. procedente, desfaz a ad<>'i'io." 

JV!'IF:rCAc!o 

A radação exel\li a expressão "'ile9"Iti1110'". 

Sala das Comi..ssõea, 18 de setembro 4e J.984.. - Nelson 

~ (d~ -Prof. couto e Silvill 

-"Emen<ta n9 276. Pela rejeição. 

J1.1stiJ;icaçii.o: Trata-se de 10era emenda de redaçii.o, ha
vendo a substituição a.o termo eon11tante do Projeto ~no C!lSO 

tle ser adotado filho ilegiU"'9 .. de_ou.trem" por "'o fi.Uio hAvido 
fora do oaaamento de O\ltrem". Todavia, <::OlfiO o conceito de legi
tillli.dada permanece no Projeto, e deve pe:rmanecer, não ae pode 
deixar de manter a redaçio do artigo." 

~ 

Enquanto a Elnenda n9 277 111.1prime o a:rt. 1.650, a de 
"ll.9 276 J.lie dli. nov.a red ... çáo. A :;u.pressão poderia determinar, no 
tender do Professor Co\lt.o e Silva, "que ontem, "Ull ae11 empregado, po:l:" 
eXC~mplo, &dotasse planamente o aell filho, viamldo a livrar-se de 
uma futura açiio de invest..ig.!!çÕes de paternl~ade". Publicado o Decre

to-lei n9 4., 737, cro. 1942, loço S\ll:çiu, no fo:.;o carioc:a, ruido'l:a ação 

investigatõria, cm que esbanjar~~.rn eont=idaraçõea e argwnentoa tlo:s 
emitientcs _causidicos. O inveatlgado. er11, um abaa.tado Conde, que te-

ria deixado eScrito afinnail.dO hãver manci:tdo q1.1e com a amante· sa 
aasse determinado empreçado,. para q1.1e os !"ilhos dele (Conde) fossem 
leg-Itimes, A l:ipóteBe, se foi mera hipótese, imaginada pelo !!M!St:re 

•ulriogran.densc não é, assim, impoBsivel da ocorrer. Resta indaq:ar 
_se, por temor dessa exceçio, .:leve fi11urar na lei o texto impug-nado 
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pela Elnc!n.da, da auto:t:ia do illlat=dc> ciVil.I.ata João :O<ttisU Vi:lc:~a, 

e encaminhad4 à apreciaçiio do Congresso pelo nó5:t:e- Senado>: José 

Fr.agelli. O natUrdl ié que o filho sej11. o;:r.t.iao por aftí:u: pll.i~s: )l1o1.ógi
cos. Somente eso. sit.lliiÇÓelll e:f;peciaia devem ele= :!ler ,.llbatituiao.c pe
los paia adotivo ... Antonio Chaves soment:.ll .Íd!niU.rill a úlvelltigação 
de paternidade ou maternidade no prazo de -sili mea.es ~ a pUtl:i- da 

lcigiUmaçíi.o ad;otiva (~. ill·~ págs. 73<1/9}. SEI o'qllestionad,o pa.ri

grafo 11e inper-e na Seçio II, que trata-da ado.çio plena, que o códi
go' de Menores dec~a:.:a irrevc;~g~vel (.art. 37), e o prépri.O ' P:rojeto 
IIOliiOnte admite a .reacis:i!io da .centença. noa <1ois <:400.11 do art. l,G48, 

não hll como não se ;:r;colhe:r a Elnen<1a n9 277, para ll'lll.ndar ri~c3l:' <1o 
Projet.o o controvert-ido ru:t. 1.650. Ma.s ainda hi out,z'a razio a ju=
tifiCIU' tal o::oncluaio • .E: que o dispoai.tivo ,,., ha=onJ.sa com a ori.en 

taç!io de. todo o Pzojeto, que nio permi.th. o :.:econhacjjnento de fi: 

lho:ll' extri!lllllt.l:imonJ.ais, sem a.c cautelas que apontava, ao 

do• reiterados pronunciament.oa do rel<~tor e que v.t.clllll a 
na 1eg1slaçio civil a o.:ii.OIIIIl <1istJ.nç.SO. 

!!!!. ~ 5!!_ EIUentl,a ~ ~ ~em 
guénch, pndudi<;:.ulll .Q ~ !12_ ill•. 

EMENDA N9 277 

Autor' senador Josii F:t:agel1.1, 

•suprilllir o art. Lli50. 

JUSTIFICAçli.O 

c:ontriírio 

ext1n'jluir 

Cem o art. 1.650 o Projfl!to asiJwn~ e por- iuo mesmo, 
refo:rça o preconceito da que a patern;td;:r;de biológio::n, :meSll\0 
qulll!.élo J.legit.i~t~ll e só ooativ<~:mer<te reconhecida-, sttja aupe>:"ior 
i. adotivll: cf, Vile:t.a, Joil:o B<Zti:sta. Desbio.loqiza<;;io ••• , cit,, 
p. 415. A lei cJ.vi.l não a.lcançlll"i um re-g-ime saus'fatório <1a ado 
çio plena enquanto não ,;:omp;r;eende:r que, nes.ue instituto,- o ado: 

tll.<1o i1 por <ZIII:S.inl di.zer, alguêll que n.aseeu de novo. NEifi:SII-S con
di.çõe:s, piU'a <iWit procura:r out.J:o11 paià_? A eJIIC!nda-a.fasta o equ!vg. 

E111tl!!. emenda, q:ue apresent::> por .uolicitaç3'd' do Senado;:; 
Al-fredo ca!npoa, foi erlMor.ida pelo Pro:Eeaao:r Jo:!io BlltiBtD Vi

lela, da Faouldade de Direito dJ> tlhiveriiída<1e Fedru:al de Minas 
Gerais, constit\lindo assim valioaD col.al:!oração deslila eqrl§gia ca 
aa Ao Projeto do CÕd19'o Civil. -

Sala daa Comis.uÕe11, 19 de outubrO de 1984. Josê 
F.r.age~li.~ 

~ {do Prof, CCIU.to e S;!.lva) 

"Emenda n9 277. Pela re,ei.çio. 

Juat.ifio;:ação: :e:ta em:end.a'quer excluir o art, 1.650. 

Ela exara a reg"ra de que ~no casa de SC!:t: &dOtada'· filho ileg"Iti-

JOO da out.rell'l não pe:r:de por isso, o liirei.to de picpor aç~o &! 

investigaç:io de p,atern1dade, a <JUal, jul9ad~ .,,::.;,,.,dent..,, d.,,._ 

faz a •u~oçi!o•. Eata :t:egra .foi. "'xara~ para evi.t:.al' a possibili
dade de que Alquiirn, o pa.i, det.ennJ.r:aa•e que outrem, 
elrlp:r:egado, po:t: e-xamplo, a.dotasae plt.:~.a:nente o BeU filho, -Visan
do a li.v:ror-se de uma futura. açli.o ele inveat.ig.,ção <1e paterni
datle. Com iuo, :.:eaÕlVe:rlil tOdos 015 oeuB pn;~blW~-~- N"s.~ se pen 

111e que a hipótese é acadélllica. Se:ri-11. a solução para todos aque: 

lea q\le quiae.111seJI\ evi.tar u:ma inveat.igação de paternida~t e, 
tendo IM!iOs pal'a'i!Sso, a<!!r.j.a :E.ic;t~ convencer a outrem ... a.Sotar 
o seu filho. Não hi como se preten<Ie:t: a sup:reasão da 11rt.. 1..650, 

E IDa! li:' n.io se pede dize:f que lltr;:~.vés d11. adoção alquêm nat<Çll. de 
novo, c01110 se ati'i':ma n11. justificação. 1!: muito periqoaa eata 
liOluyíi.o, Os pal«4J.nos do Regi.stro Torrenea tambêm IIIWJtentavam 

que a p'rop:r:iedade, \JIIIa vez regiatrada, nascia "ex novo", porque 

o l'eg"istro era .ob!St:.l:at:o, E oPQrtuno lamb:rar o que acontecéu com 

o Reqh~ Tarrens! Quer-lle fazer da adoyíio plena um modelO se
IIIOlhante, no plano do direito do:t ta11Il.ia, ao Regilltro 'l'orrelt..c? 
Aa:=!m, i <1o:t IIIUll\4 .imPQ:rtincia o "'rt. l.GSO. C di.:t:ei-to a investi

gar a paternidade ó direito de pC!.esonAlidade "JUC não pode 
•uprilllido por te:.:o::eirc>, 'o' adotar:ita. Po:~: e•se ~Úvo, a -Sú:nul.a 

].49 teJn eomo illlprucritivel a açlo de iftveaú9-aç;o a.; p--;t;z;;,id~ 
.;!e." 

PA>ECER 

~· 
O ma~ 'do'odo .i Emenda anteri.or {n9 276}. ~ aero;_,a-

EMENDA N9 27a 
Autor: Senado:~: José Frag.,lli. 

"MUda.r, no. T!tul.o !, Subtítulo n, a de:;ignayio do ca
pitul.o V:t pa:ra ~Da AUt.orida(le Parental~.· 

JUSTIFICA@ 

A de,.tgnAção do Pr:C!jet.o par ... o cOnjunto o:t:Ç~linico- das 

funções que se atril:>ueJn aom pais rel.ati vamente aom fi. lhos fl!e

no:res ê a t:r:a.Sicional. da pitriO pOder, g"eral~Uente cri-tl.o;:a.da pe
la sua 1ltlp:r:cpriedade. ne um lado, não se Cuida .a'iui p:t:incipal

mente de pod~:t:, mas, .ao cont.Í::ári.o,• sobretudo de. <1ever. Depois, 
l!e :t<e tr<Zta d"' pre:rrcgativas cont'erio::las tanto 40 pai qu=to .;_ 

màE=, li "'~res.:'ãO pitrio ii pc~Õ nie'?-0.11 am!:>lguaN _A e~da. ao;:ompa:o. 
nha a Lei franc=a n9 70-45~~ de 4 do ju.nho de 19,0, que ope:.:ou 
.a ll1\ldança da eXpress:iio 't>Ui.ss'a.nce ;..!l;te:rnelle"ern~auto.~;it..í parenta 

le~. O termo 4Utoridade é aquJ. t~to roais indicado po:r: susc1ta; 

a J.4éi"' de: serviço~ p:t:esai>.te na sua semiint.1oa evangél.io::a ~ ., pa
:r:ent<~l e:>:p:ressa com lrl!lis prop:riodade q11e plitrio o 11cr COitiUr.l a 

pai e m<i.e: cf. Vilela, Joio ElaÜstll.-14-berdado:::_ .a. Família. Belo 
Bori..zonte, F~o;:. Direito t!FMG,- l980, p. 29~ Vil.ela, Jo5o Bllti•ta. 

Propi5s1tos nA Eduoaçiõ & SeritJ.c!:o da Allt.oridade. ReVü;ta do cem 

_aolho Estadu,!!.l <1e EdUc11.çio, Belo ·uoriiortie, n9'l4,_ ·j\ln. 1977, p-: 
4.20-1. 

Esta emend;:r;, que ap:resanto, P= ~olic:i taçaio do Senado:~: 
Alf:redo Cll.mpos, foi ellll:lOJ:ada pelo P:rofessor João B-llti-tltll V.il.<o
J.a, da Faculda<Ie de l:!i.:reito da On.iveraidade Fcde:ral de &na,. 

-Gerai$, conatituindo a.;s.im VAliosa colADOJ:ação dot11sa egrêgJ.a c... 
•a ao Projeto do Código Civil._ · · · -

Sal<~ d.aB CoJai.aaões, 19 da outubro de L984, 
!'ra'lelli.• 

PIU'e:ceJ; {do Prl>f. Cout.o e Sllva} 

"Emenda n9 278. Pel.a rejdçio. 

justJ.ficli.Çiio• A emen<la Visa a J:'lUdll.l; o Titu:i.o z, Sub~ 

titulo r:r, a designaç:iio ·do capitulo 69 para •da au7oridade. p,.,

ret'ltal". Dii as se<JU1ntes razÕCI!: __ "A designaçíi.o do Projeto piara 

~ conjunto or~ãnico dam funções q~ se atribuem aoS p.llia relat! 
Vli.JIIente ao~; fi.lhOiil menores ê a t:.:Adic.tonal-<Ie pátrio.:Poder, ge-. 
~almente' critio::ada pela aua imp~~i~dade, A emenda .acompanha 
a Lei france.ua n9 70/459, do 4_de junho de L970, q~ orlgin0\1 
a _mudança da exPres!làO "puissance 'p,;.ternéue~ para .;a-.it:oritê P!. 

rent:.ale_". _Suc~e, por(im, que o termo "auto:rí<1ade" é :muito IUai:ll' 

augostivo de podei' do que o "piit.:r~o poder". çuja ~dificaçio s~ 
Nntica vem OCor:rendo atravé!l 'dOs' t~os. Hoje, quando s"' di,:t 

pátrio pode:r, vi.qo:rant.e no d1rei.to .::<:unano. MAS a •autoridade 
pii..Z"<'ntal" apOn~a ia'r11. o renasc:ifllento dess.a antiga =n<:(lpÇio, ~ 
r11. um ~-de:r st>perior, 1nt.ociival. Do termo autoridade resul. tou 

out:ra eXpn>t~sio• o Autoritarismo... Autoridada vCXI da "au,..,=• as_ 
~~~enta::r:: a autoridade "aucto:.:i~) te:nd"' a .a.lllt!E!I>tar semp;r;e 

111eus podere!'· Não convém substitu1r ó termo clbsico, pátrio pg: 
der, porqUe mudou a sua acepçào semiinUca. E també!n-n!iQ convêm 

'copiar do out:.:ós paises certos modismos de expr<:!ssio; nem se!!! 
pre feli.zes, ·o"p'.itrio ;;ioder -,e:r.i comp:reendido sempre dent:r:o <1oa 

l.im.itet~ 'l~e·o ci5d.i:;:o Civil lhe descrever. Sub.stitui.-lo por "au-
torida<1e parental." não parece pr6prio, po:t;que ~ um té:rmo qt>e 

acentu.: a Prevalência dos poderes dos p<tis, IMilll do que o sJ..!! 
ples p:itrio poder, =mp:reendido aqora 1\Uma forma at.uali~ada.~ 

ve uma modifio;oLÇ:io- semãiltio;:a na ;"'Xp.o:essão, não tendo- a conota

ção peculiar ao direito l!Q"'ano .cu ii rdáde Mi!~i,., o qua poderia. 

auced~ com a ~re!lsio "autorldada parental.".~ 

P.lUU:CER 

X erudita ju.sUficação dil lavra do 1~ustJ:.e uo.t.a..so:t: 

J<#o Batista Vilola, d"' Faculdad .. de Direi.to da thli.ve:rsidade da Mi

au Ger.a.i.a, opõe o Profesl!o::r: Couto e Si.lva a Geguinte conto11tação: 
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,"A emenda visa a mudll.x- o T!.tu1o :r~ SubtitU].o :rr, ~p~tulo rv p~ra a 

iE~ress:iio ~da Autoridade ÍÕarento1". 

A1ém da lei Fraru::eso n9 70-459, de 1970, ta.mbélll o cõ
diqg suiço, por dispoolic::iio do Lei de _25 d..ll' j\,\ZII:;O dt;! 1976 ,_ em vigor 
de11de 19 ele janeiro de 1978, se retere ii: IIUtori&de _pArental, 
•ubstituição ao p5.trio-poder. O CÕdig'O pc;i:~:tuguês manteve o poder ~
te.:.;nal, cl.ecl;:r.;c>an<io, em seu li.Z't. 1.~01, que •na conctânc:ia do rnatr,;l,. 
~o.e:Kerclc:io do po<ie= pate.>:nal a M'bos ôrc- c:ônjug<:~s. 08 pl!li8 
e:~~e;c>eem o pa<ier paternal de comum ac:ordo e, se ecte faltar em ques 
t:Ses <le p.articula:~: içortãncia, ql.lalquer deles pode recorre= ao tr_! 
bunal, que tehtari a conciliaçlo", a• esta não for pcsdve1, o t::r:ihu 
N!.l Ôuvi:~:.S., antes de dec:idi;c>, o filho mãio;- de c:llto:-ze ..noa, s,.f,; 
q\UU\dO c:i=c:unstãncies pQd.e:.:oa;u: o de•lleonselhem•, Também o c60igo e!!. 
plliihol, com: a ;c>edaçiio qllCI ao Titulo VII (,!2!. 1aa relec:iones paterno
~) " expresaiio c:oncl.enllda pelA El'.encl.a, afirmando que ".!5!.!!. 
hiios !:!.2 emancipado;. es'tãn ~ ~ po'testad ~~:i~~ ~· ~ 
~:la autoridade pat.e>;na.l, seja piitdo-poder, aeja pátrio-dever, o 
principal é que ae recoll!.a a liçiio do eon.s11qrado c~y:!.liata _portu!iJU.ÕS 
que cl.l.lrante vário~: ano11 viveu exillldo nA :aahill, J'ul:tOJneS Varela, 
..eu Direito do Famllia, 1982, 19.14, ao conenter_o;> ç~tlldo art, 1.885 
do c1tlldo e&tat:.uto: •No poder paternal, o .filho não eoru:titui ob1eto 
da >;el"'ião, C:OltiO a c:o11!"' representa o ol;>ieto_do_ o:tiroito de p:-opri~ 

d..&lo ou de uauf:ruto._ O pode'r paternal, ao invés da p:ropriecl.ade ou do 
1.15Uf:ruto, não .rac:ri:Hca. o :fill!.o b ·nec;esRi~de~ do titula.>:'_do dire!, 
to, porque f1.1neiona al_truist1c:amente Em beneflc:io do prl!ipr~o filho. 
O seu !J.m es~encial QO!l.llisto no &!senvolvimento flsico e na formação 
1110ral elo filho - art. 1.8850-1 -, IJfldillnte o exerclcio de uma função 
o:oltrui.&ta cl.OII titUlllre• .:lo <l.ireito (Mc:la acordo com aa sua11 pos,.ibil! 
4adaA"). {_C:fr_~AbU,\.9 Nc.to e Hel;'lande:.:' jota>;tin,., ~·-· cit.,pág, 1,024, 
nota 2, ao art. 1. 885}. Por igual o c:QIIio;jo italiano, en aeu TI.tulo 
:IX do Livro "~ persOnll 2 dela famiqJ.iD.M qUe regula "Dell.a pote!. 

.!:§.~ genitoriM, ~lllp'ªe -ª-~au art. 316, ~Õ-poder ã exerc:itlldo de 
C:Ollllm acordo por ll.lnboa os genitores. Elll e,.-,.o de JU~rgênci!L aobre 
questio de pa:-ticu1= import~cia q:U"'llluer doa <]enitorea pode rec:O!_ 
rer =era. formalidade ao ~ui:~: indic=<io o proeedimentq <;tU& ACredit.a 
azds 'idôn<ioo". 

EMENDA N9 2 79 

Aut=l Senadcr Ne1son Carneiro. 

"Redija-a~ a=llim o Art. 1.658< 

"oa fil.hos, i.:n.cluaive oe adot.ivos, estão 
aujeitc:l ao PS.trio poder, enquanto JD(InOl"ell.• 

Evitll-S<II a discriminaçã_o injustD._ e desnecellsá>;ia. 

sala da.a Comiuõea, 18 de •etembro de 1984. - Nel.son 

o ~rojeto mantén. a dia Unção ent:-e filhos legitimes' 

ila<:Jitiroos, oa le<:Jalli\E!nte reco-nhecidos o os adotiVClS.: O di:~:::~ 
pn=tende por te= a e 1111a injustifi~l discriminaçAo, emet>.cl.A 
do da p01li~ão defendiOil .eelo Frofeasor Couto e Silva. ~ __ _ 
~rece açolhida, mas com outra redaçiio, re<:olhide do ::ig: e~i 
nhol, ~oS~ __ U.l.ho.a niío elll4l>Cipados estão sob o pátrio P r 

0 

11 da m:ie". 

~ "J'rovas•iio, !!2!._te~o..- ~ ~-end~ substit~tiv": 

EMENDA N9 280 

AUto:!;': Sen.r;~.dor José F>;agelli. _ 

~SUbstituir, no art. 1.659 e em outroa que se lhe se
gg.em, 'a expieasiio "pli.-trio poderft por ftautoridade pArental", e 

no ..rt. 1.661, "'expressão ftpod.e= mllternoft por "lll.ltoridacl.e 

t~~~~.ternaft. 

JUSTI~_l.p.çl\Õ 

As razões desta emenda estiio i.ncl.icadas na justificatá_ 

,. da anterior. 

Elltll e:mend.!l., que apre..;,nto por solici'ta.'<iio elo senador 
Alfredo campos, foi elaborada pelo Frofessor Jt:~áo BAtistA 
~il~l•, da Faculdade de Direi to &.. universicl.ade Federal de 

Minas Gerai-s, conatituindo asSi!ll valios,. eol.aboração dessa. 

'E<;;i:'égia C~Bil a'O 'Frojeto do CÕdigo Civil. 

SA1a das Com.issõea, 19 ele outubre; de 1984 • 

. Frao;elli. ft 

278 •• 

Parecer_ (d_s> Prof. Couto e SilvA) 

~Emenda n9 280. Fela'rejeição. 

JUS:U,fiea.ção: A l!ICS'!I". pllra. a rejeiçiio da emencl.a 

FJUmCER '_ 

Pelll rejeiçiio dll emenda, de ac:ordo com o p!lrec:er of_e

rec:Úio ii emenda 1\9~278. 

ca;rneh'o.'" ~N9.28l; 

~ (do ~rof. _ c.outo e SilvA) 

JustiÚea.ção: A fit~lllidade da emenda :eria a de 
c:lui:: ,. eixpre11são ftoa .filho: legitimados ou leqalroente roc2_ 
nhecido_ .. , e oa 114,oti_yoa", no ru:t. 1.658, por "os .filhos, i!l 
c:1Wiive oa Adotivoa: (etc:)" •- A expres:ii.o fil!'o legi tirnD.do, e 
os l.eg-alnlente reconhecido:, e aindA oa <lldotivoa aão • e,p;;
ceh exiatentE:II no nouo Direito._ O conc:eito de_filho ;esi
t1loo e Ueg:í;timo existe, muito ol!'lbora Iill.litos <;~os seus efe,! 
~~~ não mai:ll oc:o==· M11.11 outro: p.incl.a aubsiatem1 e . deae.e 
que :se admitia q1.1e o c:asamento Ci o llto fund.a:rnental ao dire_! 
to ele familia~ é cl.=o g:Ud os filhos naac:idoa d,o <?~~.Samento 

a<io _ccnce_itu&do$ cl..!,ferentemente. (Vf>%" A justificaiiio _i 
j~ição das e!llenc:la!l n9s. 167,, 226 e 227) • "' ' 

Autor: Sen!ldor 'Nelao.n c=neiro 

1.661, 

Justific .. eiio 

Na hipi5teae n.io ae t>;ata de legitilllidade 

~ala e .. com.i.a~iio, 18 de setembro de 1984 
Nelson Carneiro. 

_A_ :regra não se_ ~e fere a_panas liOS filhos nasci doa no 
casamento. ~ ,. tod.oa oa filhos. Adem.ai~<, o parecer põe termo 
toda: as distinçõea, que feriam o• até'a9(>;.;,A lllll.rc:acl.OII =mo s.inete 
d11. ilcgitim.io:ladf!, •. 
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l'&la aprovaç:io d& Emend.ll. 

l:menda o9 281. !'ela_ ..::ej~ição. 

:A maama lia rejeição dA E!lllenda n9 n9. 

~N9 282 

:Autor• senad.o.r José.F.ragelU. 

ned.igir .;:omo ,. .. se9ue o pai'S:grat'o Gnico do 
art. 1.664: 

~:rgual preC"eito :~e Apliea "o pai ou a mãe 
*"lteiro• que •o casarem." 

Justific:acio 

CeJ:tiUUCnta o Projeto _,.e preocupou em 9a:1:;e..!); 
til: de mo<Jo exp~:e,.zo o" ai~:eito" di!. mulher, ao.,qu.,is 
a tradição impõe maio~:es liltlitas. Maa não h.iqulllque~: 
~;.,zão pc.>:a não estender "- regra explicitamente "ao h2; 
mem soltairo <iue t=..bifun for pai e emti,;er no <jxercf 
eio do p.itrio poder ou, como agora c e propOa, da a!! 

toridade parental, 
Est41. Emencl.a, que_llpresento por soÜC:iuçiio 

4o Senador Alf.redo CIIII\poc, foi elaborAd" p~lo' Prote~ 
•oxo.Joio Bati•ta Vilela, aa Facul,<'-ade de Direito da 

tln.ive::siclade Federal de Mina::~ Gerais, ~r>.stit1.1ind08:! 
•illl• valioaa colaboração dea:;.a Egr<igia CI:UIA llO P;~:oj~ 

to elo ~digo Civil.. 
sala ela11· C.omilllrtÔeiJ, 19 de outubro de 1984 -

Jo.llá Fr...:gelli: 

Niio hS. J:"a;r;ão, com ef'""eito, para que .somente se atr! 

llua ii mãe .solteira que se c a::~ ar o clir.eito de eJ.:erOilr o pitrio r.o:'& s:>b.re 
~ filhos do priJUeiro lctito, como oc:orrê com- a b!nuba, desde a Lei 

n9 4.121. 
Pela apl:'ovacio elA ?:nenda 

~ fd-? Pro:!. Col.lto e s_;lvl!.) 

&M~n& n9 282. Pela ~eit.':lção. 

~NQ 283 
Aut-or: Senlldor Jose Fragelli 

"E.KC'ltii, no c"put do at"t. 1.6"~7, a 
silo "antes do celellrado do cllsamento"." 

O P:cojeto l'eafim no art. ~.1i67, collput,~ a 
orientação do 'direi.l:.d bJ:'asJ.J.ei:r:o vigente, que exc-1111 
os pActos põe-nupciAis. Níia hi., .como se pode ver dA 
melho.r doutrina, IIICitiVoa c<=>l'la.istente::~ p.o:o.;r:ll e8se lifll! 
te a autonOlllia patrimonial doa cónju<je:;. 

Es~ E:menela, que Af'>:OIIento, ·po:r sol.ieitação 

do Sen".,dor .Al.t':cedo Cflilpa. •. fo;!, el.u>o:rada pelo P.r-o:f•!. 

:11or Joiio BAtista Vilela, da Faol.lldade de Direito di!. 
tlniver.llidade Fede:cal de M.ina.B Ge:cai:ll, constituindo , 
as.11btl, valiosa col<lboraç.io de88a Egl>"égia Clr.lUl ao Pro 
jeto do Cõd.i.go Ci.vil. -

S.!I.J.ll das Comissões, 19 de o1.1t-u.llro d111 1984 -

Jose Fr"gelli. 

~N9 284 

Autor: Senador José l">:agell1 

~Exclllir, no par!igrafo ünioo do art. 1.667 , 

a exp,-,es8iio "o e il:'revogiivcl." 

Juctif'i.gaçii.o 

Elite ea:r:ãgrll!'o, marc .. , em te=ort pe:t:"<ml1tÕr!, 
os e llbsolutos '· " grave r<!IHtriçiio que sa opõe ii libe,E 
dade dto pact\lo!lçii.o do:~ cên;luges, em !!"'té:r:;La da bens• 
lUDa vez estabelecido, o :cegima a que- lll8te• t'iC4m sub 
rae=tidoll é ir.lutiivel. Co:m.f'c.one jii ie pt'O=ou faz;er·...;;, 
a regr" niio <!l>q>:r:elllsa a E'l'EOS =demo do OI!.IJ~nto , 
recortado por 'Wrl" inspiração crescentemente l.j.bertii
ria, nem é neces.sãrill para acautelar conveni<!Ct(ll!IOIE$ 
o inte.re&Ge de teree.i.;.:08: cf. v:t:LEI.A. ~erdade •• _ •• , 
cit_., p. 33-S. A tendênei.a hoje, nA .matê:cla, é para 
a ampla adm1.11são d11 possibilidade :.:evocatõria. o prô 
prio direito f.ranoê.11, niodel.o, no p=ticular, da sol~ 
çio .imut.a.bilillta, j.S consente, depois da :toai n9 
65-570, de 13 de julho~ 1965, na revQg"ação .sob c:o!!: 

b:ol.e judici:Al [cf. ~go _C_; vil, F.ra_cch, .or,rt:. 3,..397}. 
Nela consente, tamb;;m sob controle, 1114111 com maior 
Uberdll.ela, .o d:i=lito l:>el9a, após •a Lei <;a H de . :1.!! 
lho Cle 1976 {cf. CÕd1.go Civil Belga,' a;-t.•l.39-4). ~ 
tra.& lagislaç(ie:~~, eo:no a italian., e a eapaphola, que 
eram eontr&.rias .i mut.,b.ilicladCI, renderam-se, ig!,lll.! 
mente, na dEeada de 70, ao imperativo de e6tend..er i 

·matéri,. o poder de auto-regulação do• cOnjugea {cf. 
cédigo Civil Italiano, art. 162, com a reda.çâo da 

:t.ei n9 .151, d_e 19 de maio da 1975; Código Civil E!!, 
panhol, .art. 1.3!~• ecm -a red.açii.o da :t,e.j. n9 11/1981, 
de 13 de Jilaio, mas, já antes, art. 1.320, com a r<!tda 

ção da Lei n9 14/1975, de o2 de maio J. I.sao no 9'~ 
po dos direitos da orientaçii?_ !'rance•;!!;• Porque 
direitQ alemão e no su!ço, n..quele co:n mll..i11 I!Ri'l.itu 
de ollinda <;;uo n<'!ste, a t'a~..;ldade de m.odificaçiio :1i 
existi .. (ef • .IlGB, § 1.041; ZGB, art. 179, I). 

Eata E!rlend..!a, q\le apresento por aolicitação 
-do Senador Alf;cedo Cl!.mo>Os, foi elaboroW.l!. pelo Profe!!., 
sor Joiio Bati::~ta VilelA, da Fa=ldade de Direito -da 
universidade .Fed<'ral de M1naa Gerais, eon:;tiJ;.J.I.iiJ.doa;s 

. ___ !!!l_iln.,._'-!:allo$.a cc>laboraç:iio elesaa Egrégia Ca11a ao Proj~ 
to do i::ódi<;ro CiviL · 

Sala. dali COmisaÕell, 19 do! out,j:tb.ro de 1!1184 -

Jose FÍ:àgelli. 

Abre a Emenda n9 283 o debate 11obre a :.çytabil.1.daded:> 
r'tlgime ele bena no castlfQ.ento. ~ ra~ões, .IIUCin!:amente. r<!lferid"• 
jusUfieaç.io d.a EmendA n9 283, siio mais arnplau.ente expoatas pelo 
auto:~: da propoJOição em cxlll'lle, ao sustentar a proced<incia da ~nela 

'n9 284. Invoca eot..io o"nOb:re sena4or J'osiS Fragelli, a_o iltllllOIIll•r a. 
pOsição do eminente P'J:"ofeo:~::~or João Bata€ .. ·Vilela, a io<;r~:j.aÇ'iio ora 
Vigente ria Franç11, Béigica, :rtlilia, Espa.nhl!., .ll.l.b ela JUemanh-1' e Sll!, •.. 
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LafaJ.ete, ao ;oro<::lamaJ:" eomo ".11alut~ Q,iiSposiçii.o le
qaJ.• a imut.l.bilidade dos reqiroas matrimoniais, <tscrevillz ftA permiiS-

ailo da alterar o reqime de bom• na c:onatin<>b. do matrim&io, além 
de ~ei:l«lr <:>• _direitos do <>i5n;juqe Diais frac:o e condescendente <!!1!>19!. 

tos aos pe'l:'ig<:lll da sedw;::S:o- • d" .. stúci.a do outro, ooloc: .. r.l.a 011 have
res o!lo ~sal em um estado de inc:erte:r:a inco~r~pat!vel c:om a estab.il.i<:l._! 
de q1.1e PQr bem de inte~"se:;. de ordem p\ibliea lhes é misterft (gk. 

E!!:,,, § 53). A inalterabilidade do regirr.e de bems, a Lei Introdu

çlio 110 C<Sd.l.go Civil (Decreto-lei nQ 4.1557~ 4~ Q4 de !lletembr<:> de 

1942) abre exei~çio em seu art. 79, § 59, para fto estrangeiro ca~a~ 
do, que ae n11.turaliz11r brÃ:~ileiro, mediante ex:;>re~=a anuencia de 
seu oOnjuge (e qual pederi r-equerer ao juiz, no 11.to de entrega do 

dec:r(lto de naturali:zaz.ção, ae apostil.e ao meamo A ado,.ão do re9ime 

dll. eomunhio universAl. de benB, ro~uzpeitado:; os direito~ i!.e terceiro= 

e dll.da OBtll. a,do..,âo ao c;ompetente regbtro~. Cl.ovia Bevil.;:~.cqua refe-. 

Coel.ho 
&.ROoha, Borqea carneiro~ Moulon, t.aure.nte, on código= francês, ho 

landês " ital.iaru;z então vigentes, e o I':cojet:.o Coelho ROdrigues, aen: 
do que este fll:r;i• exceçiio )>ll.r"' M"' renGneill. dll c0111unhão pel.a lmllher, 
quando verificar que lhe 6 ~;u:ejudiei.al." (~. -=.!!••_ § 32, piig. 1715, 
nou 6). Orlando Gõiizes, c;le 1963, ino~uill, elll seu Projeto "dua,. ino

v.açãe:a r~dicabft no titul.o rel.11.t.ivo is relaçõe= patriroonbis entrd 

os eênjuqe:a: fti - a :ub:11tituiçio do regime cl.e comunhão uniV<'!:t:,.ll.l de 

bens pelo da :11eparaçiio com a comunhão do= aq:Oesto•s. como reigi:me l.e

'JAl; II ~ A po!~!sibilidadot da al.tera..-ão do l'ii!gime matrimonial, ,.. 
qual.q\ler tempoft. E jw;tif:icaVll. •ua lldmia:1iio: - 1Apellll.r da !llegul;'Anç,. 

que o pl;'inc!pio da invariab1l1dade ,ofel;'.,c:e, não hli raz:io pa:ca c:on
aervã-lo no• te:~;"I!IOS infl.ex.S:veis em que e:statuido. "I"iio inconveniente 

.\ a :z.mutltbilidade llb~ol1.1ta como a Vllri,.bilidado incondiciona.Sa. Inag 

misGi "$1 seri• a permis.~~<ão p.:~:r, modifiell.r o reqime,de ben.~~< pelo sim

ples II.COtdo de vontade doa inte~:esslldos. o Anteprojeto ac:eitll. Ull\ll 

aol.u..,âo eqllidistante: doa extremo=, ao permitir a modificllção do re
giltle ~~~atrimoni;:~.l, a ~:eque:rimento dos cênju!jfiz:~ havendo 4ec:hio judi 

e1A1 qua o d10fira, Q_ que implica A neoe:nid.ade de j1.1stific:ar a .,;~-.: 
ten.~~<io e retira do arbld~io do= c.SnjUQ"EIS a mudlln.ça" (Memória Jm:ti

. f1Ciltiva do Anteproieto de 'Refcmra do cSdiT? Civil., l.~g. ----sD. 
Esse o texto do art. 167= - "Al.terRcão do Re2ime Matrim_oni"l. - :Res
sal.vll.doa 011 dLrezitoa do tczrceiroa, o ro<)'il'lle de bena no --caBamento, 

•xeoto o de separaçiio obr'.t,. .. tóri.,, poderS. 11er modificaeo, em qual
quer tempo, a requerimento doa .cônjuges, hll'lrendo decisão judic:ial. 
permiBsiva, quo sor§. t.ran,.erit,. no registro próprio•. C~r, ainda Or
lando Comes, 2. tiovo nireÚ.o ~ ~. p!g•. l.0/9). A 13 de julho 

4e Ul55, a Lei tr.zzncesa n9 65.570 assim redigiu o ll.rt •. l.3117 do cõ-. 
digo fran.cih:z - ftAprlii!l ~ ~ d'acplic.e.tion du rliig~me ma,t_ri!""
Dial, ccnventionnal ou,~_é51al,,.!!;!. ~ pou:r~ont _ c~':"~~~r ~ 

l'intér<!t ~!,! .fa":illot f4!!, rr.odHier, ou lnêliiEI d'_enc!'anqer e~tie-

~' Pll :!::!::. ~ ~ ~ Rera Boumi= á 1 'hornolcc...:tion du::; 
~ .!:!!. ~ domic:Üe"_t _eto ••• E n.;,...,l.v;..,a que hAvendo fr;.;;,a:o-
aos direitos doa eredore~, "'"tes po"-eràc of"ereC,;;;:: opos.ição ao -ju;l

~nto dA homologaçiio, no= tertr.o• do Cêidi_go de Procesao CiVil. D~ 

pois do declarar q\le <l convençiio matrimonial deve =e:r es-l:ipulllda _ 

por ato pGbl.ico sob pefia d.e n1.1l.iclade, o art'. 162 do CÕdi90 ital.ia

no (Lei n9 l.Sl, de 1975) é\oizc:l<lrA: - ftLa.ccnvenzion1 pos!J'~O eu~ 

I!!Rt.ipul.llte !!: 2!m!, ~·. ~ ~.!.!;. dispoB1zicni del. ~ 
1!14". O capitulo II do Tit_uo III ao Livro IV do C6di.go 'Civ.U espã

nhol re9'\lla o re9ime e.c:on~mico lttll.tr.l.IOOnial,, do 11.cordo com li. Lei n9 
ll., de 13 do lttll.io de 1981 1 <11 deterlltim~: - ftArt. 1.32.5- ~ capitu

~ !llll.trimonill.l.es 'P9drán ~_-outor_g.,r.tes estipular, ln()dif!car 

2: ~ g r;;girnen ~ ~ .!!! ~t.~lmcnio ou cuelasoruier:a 

·otru dhposidont'!s E2!. ~ dellniBliiO. 1\rt. 1:32~, -Lillll 'ç~p-~~ula
'eiQn<!!s raatrimonill.l.es._pcdrâ:n_ otorqarse ~nto:_s ft __ ~:_:'_g_u~B-~ c:.U~_:ll.~. 
el._lMitrimono. Art. 1.327 ""'P'arll su V'll.lidl!z, l.a~ capitulac:iones ~:'" 

b;b-..de comstar ~ e;,;;uu5a públ.'ie'll.~<;iverSf.--o C3digo suiuo: 

- "!:!! pel;'soneg c"pables S.! ,cliscernement_ p·euVen~ ~ ~C~Ilre, 
~ ~ _rivogue::_!;;!;!. ~ .2!. ma'r1MeH (llrt. 180}. Ci5,digo 
Civil po:t:tuguêa n;;o permil:e li al.teraçiio das c:onvençÕeB antinuPc:illiB 
nem do:; regimes de ben= lE!gal.mente f.l.ltllc!Os (:"rt· l.7l.4)', salvo 

àltera,.õe" constante: do .!'<rt. l.. 715. l"onte= de Miranda diz >Jer trll.
dicional. no direito l.uao-brasileiro a liberdade de c:onvençiio anti

nupcial, p&ra adiante llfirttulr: - ftQuem diz irr.utabil.id;:~.de de regime 
d1z vedllçiio de conven:çõe= p6s-nupc.ia.is, quer tenham por fi to muda.J:" 
o J;"egime quer modifiquem llnl pouoo que sejA, o 'l'\lEI existe de!lde 

~t.ll. do C"'Bamento. A elCCeçiio Gnicll. Õ a que resulta &I re<::oncil.i_! 

ção dos cônj~:~qes desquitadosH (gk. ·c:it., § 129, p.iq. 147), Ao opi

nar peb rejeição das lf:me:nda= n9"' 282 e 293, o ~-=f!ii!!!!Or CQU't.o e 
S:Ll.va depõe 11.ue ftnll. Corr.issíio Ministeri"'l. fui favor.ivel i ~vogabi

l.idade dog reqime= de bens, raZao pel& qu,.l., nos ftPriilc:l:pios para 
11. Reforlllll do CÓdigo Civil•-se m(mciom~ est.ll circun.stinCiã:- A CQm:i,! 
são Minis:terilll entend~u, por mlliori:a, q1.1e " revo~bÜi.da<:!'ll o;;~!ó!l
ti.a.. problemas dentro do mlcleo f,.m11i.:~~r, e por h!l!O-, priaVal.eceU a 
reQ":rn ela .l,rrevogll.b.ilid.ade, P"r" evitar pressões que, s:e9\Uldo se afi.t 
mav.:~~, ocorreriam dentro di fnzllia~. A raríio da maioria d11 Comiaaiío 

Ministerid níio oonvenee. }os pressõàs soQre. J!. Í'am{J.ia pod.03111 aer i'lll•l 
'!Dente llnter.l.ort'!a ao C"'l!lllmento~ impondo !ll!;!lllçÕes indeaejild~'!' por - llDI 

01.1 ambos o= ci5njuge ... -.u ,.,.L..,uar os :r<O'ill.mel! ae Den.: no Ci!l.illamento em 

face da Lei do Divórcio, F'ernllndo Malheit:os 11.ponta dispo.~~<:Lçõe:a n•qu.! 
l.cz estatuto gue implicariam e10 m~>dançll. do a;egime matrimon:Lal de ben= 

(et;. ~ ~ Tribun.ai:'l', vol.. 599! p&q. 2.8/321. 

Lembrll Jacob Ooling:er, em Vlllioso estudo sobre. 

Lei n9 4.121, que "entre Ali inovações que p~tend.ia int:z:<:>du:r:ir 
substitutivo da _Ço;n.l.Bsão de Constituição e Justiça do Setlad<;o ~st.!_ 
va a. ela faculdade de os cônjuge" >:eV09Ilretz>, no curso da V.i.<!il conju
gal, o regili'IEl de bens, alte.J:Ilndc-:~e o 'll.ll:tigo 230 do"_.Ç_õdigi:, Civil. O 

~;~=eeo= do I:-.stituto dos Mvogados Brasil.eiros foi cOntril:'io i ~

trs.tabil.idade propost11.. A Comissão_do S'enado também te:otinou po:z;

nio s.c:eitar a modificaçiio ent nosso sistema da reg_ime de b~, rece

ando que, cõm a lflUdllnÇ:a do reg'.l.Jne de b-el\.: 1 a miil.her acaba.~~< !Se pre
judic:adll, e concluiu que o: inconvenientes do sistema da irr•trlltill
bilids.de do regime de bens são prati~te c:omp•m.;n•dos pela inovA

ção do projeto que prestigia " presença da mulher noa ru!"J6o1os con
jug":l.=, •,.trave: de "v!irill.:ll _medidas, inc:lusive "' ~:~pÜcaçio da too-
rill élos bens reservados•. ora, li. flrn ae--qUe a mul.her real.Deznte não 

aofr!ft ol'! inconvecienteB da ir~t=taDll.:l.dade do regime de bens~ é 
ez::senci.al. que ela pOSSII. obter " Admini~rt,a;.,ção de seu= bens parti=

lar-e!! c a 9eparaçíio dos comun=, em h1póte:se de dese:als.b.ro financ:ei
:z:o d(il seu cô-njuge. Bsta sl!rill u.ma das M'ltlirias medidas~ em que 

mani:r;esta Hll presença da llllllher, nos negõcios dos cOnjugas"', confor
me o p:arec:er da Comissão do Senado. "".:r.ac:ob Dol~ger~ decl.aJ:"a que o 

Instituto dos AdVog"ados demonstrou cl.ll.r;~~; tendência :a favo:!;' dessa 

faculdade", antes defendida, e111 c:on;f'erência naquel.e .sodal.!cio, pel• 
i'rOfoli!ssora &s:the:< de Figueiredo Ferraz, em 10 de setembro de 19150 

'(A 'Càpii"ddlld<! Civil da MUl.her Cll:5ad:ll e lii:S 'Rellls:Õo~ Co'niug.!lh 

dem "P-essoal, no CÓdi-go- 'Civil e na Ref"O'nllll da Lei 4.121 

de or
Ediçêíoã 

Bibl.os Ltda., Rio de Janeiro, 191515, pA'gn. 93/4). 

A llluta:bil.l.o:lade dÇI regimf;! de bens resu:I.taria prejud.i

e.ial. se dependesse da exc:lu9iva àeci.uío do um ou_de 11.111b9s o= c6nju
gcs. As l.eg.l.9l.ãÇõe= que·,;, adl'tlito3lzi_-=io r.tgoroil:aS,. não a5. 1<9 Cx.igi~: 

a ho!O.ol.oqação. judicial, como a assegur~:t" os. IHr~_ito.!S de terc:ei~:oa. 

. ~ém a pJ:"eocupação de p:reaervar oa int-eies:se.!S da e.tpOsa, pO.sivel
mente v.il1dos q_=ndo da elabÕ-rll.çio do Co5d.igo 'Civil, Conta, a].~ _da 

).n'Ote..-iio J.egal, cOlll a e:nanc:ip,.ção da mul;her _casada, _inici;:~.da COlll a 
Lei n9 4.l.2.l,e que o novo_ cõdigo deve ÇOiflpl.~tAr. Nota da Révisão;J 

~ A Constituição (,.r_t. 59, Il a.fi:rma quo, hQlllehs e mul.he:res Bãõ iguAis 

em direitos "obriqllçÕe=. Por esse= fundamentos, que poderiam 
aer ll.!llplamento d.l.sc:utido: e jullti.fieadoa, em 
tra. oportunidade, o PArecer õ Pela aprovação da=-_ Emendas n9:1 293 
I!! 284. 

~ (do i'rof. Couto e S.j.lya;) 

'' ·- . 
~a. nQ 283, P.e.l.":_ .:z;ojé.l.çio. 

:Pelo Projeto, o ~t. 1.667, o regime de bens 

é Ureve.glivel., De.'\1'0, entretanto, acre=centar que na 
COmiBsio Hinbterial. fui fa.vod.vel ii. revogabilidade 

ftPrine! 

pioa para a Reforma do c6d1go C.ivilft Ge m•mci.ona e.! 
~ c:i=unst:cinci.a,_. A Q;lmiss:cio Ministerial. entendeu , 
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pOJ:" lll&ioria, que revog4b:!.l1clade criar:!.& problemas 
~enuo do n!lcleo :f&tl.iliar, o por iaso, prevlileceu a 
regra da irrevoÇJ&bilidade, para evita:.;- pr-esaõe~ que, 
aegundo ae afirmavA, ocorreriam déntro da fami~:!.a. 

.~NO 2_84, Pela njeição. 

Ju:~:eificacio 

A mesma d!l Emenda n9 283~ N 

~N9 285 
Autor• Senlldor Jolli Fr!lgelli 

8\l.bstituir, no caput do art·. 1.6GB .. "'- e><pre_! 
aio ~parei.tü ~ por "uni vera:al". 

JWIUf.icaci.o 

'o ragime da comunhio un:!.vel:'sal i§ cl:a tl:'adição 
multisseeular do dil:'eito b.<:asile:!.ro, P>;"edom.inanta em 
Po:.:tuqal ~desde a fundaçio da mon;uqu:!.a~, O!egu>So a~ 
ta c~ha G<lnçalvea {CUnha (lonçalvea, Luiz da. Princ1 
p:!.oa de Direitõa Civil Lulilo-Brasileiro. v. 3, são 
Paulo, Limonad, 1951, p·. 1.224.), foi afaO!tado da r;o~ 

~ição de regime legal, entre nõa, pela Lei n9 6.515, 
de 26 da dezembrO de 1976 {r;f, art. 50)' ao que 
a.aiba, sem qualque>;" investig<'lçio mais p>;"ofunda sob>;"e 
uma eventual mudançA de aspiração da aociedade bl:'a&! 
leira no particular, o bom.~aoenso e o respeito à ide.::; 
tidado cultu>;"&l do Pai= pede o l:'etoxoo ã corn\Ulhio 
.universal, ati qua ha~ .. evidênciaa de que a =ioria 
4a populaçio tem out>;"a. preferência. 

Esta Eruent!a, que apl:'esento por solici-t;ação 
do Senado" Alfl"<ldO Campo.il, foi elMoraéla pelQ PJ:'Ofe;:_ 
sor João Baptista Vilela, d.i: Far;uldada de Dindt.; da 
Univeraidade de Mina~;~ Ge>;"ús, ccmlltituindo a11:siiii V.!!_ 
li.osa colabora,.,;;_o des.o~a Egl:'égia caSa ão Projeto do 

c&ugo Civil. 
Sala da.s eomi,.sõea, 19 de outllbro de 1994 -

Josi !'Zag<>lli. 

I.nsurg<:~-se a Emenda contl:'a o regi";e d& COII\unhão pa.=: _ 
cJ.al, em v:!.gol:' entre ni5s desde a LeU. n9 6.515, de 26 dft de:z:embJ:O de 
~71, o pugna pela :.;-e~;stabelecimento do reg"ime da eomuahão un.ive=: 
sal, "da. uad.ição rwl.ti.saeeul'll:".&! dil:'eito braaileiro". Es=e• dez 
anos de vigência do tftgime da comunhão !?&rcial .foram b!Uit&nte:~: para 
jue:tifi~a" a p>;"eferência do leg.idadcl:'. Invoca o ilust>;"e aut<:lr da 
;!!:men<à o fato de haver-se adotado o >;"egi:me d4 comunhão p&l:'cial r;o~ 

1;:.ra No bom senso e o >;"espe:!.f:.o ;;. identidade cultural do país" · • 
:recorda qull: dito req:!.rne 'vigo>;"aVI'I em Po>;"tug&l, ~desdco "- monal:'qui&H , 
segundo ataata Cunhs G<lnçalvae. Vale t:z:a.zer ao debate o ensinarr~ento 
d• Pontes de Miranda: - "Nas O>;"denações Af'on:sinas. Livro '].V, T!tulo 
12, fala-,stt de c&.~~amento por carta de "Miet"de" e "l!egundo o cost!: 
-do Rei"· Todavia, tal cos.t.ume não.er11.- g'O>;"al, ou, pelo menos, sem 
exceçõea. t.ugares havia em que permn.necia a tradição =na, pl:'.ett!_ 
cando-ae o regima dotal, ou de II~Pal:'!lção- :;,..; bens, corno accntecÚ1 ao 
Sul do Te:lo, conforme atru~tam. Mf!lo Fre:!.>;"e, Co:r-rciiã 'I'elelil e CoalhO d.& 

Roc;hA. Foi a Ordenação Manuelina do Livro :rv, Titulo 7, que pôs teE_ 
181:!. l cUverll:l.dade, estabelecendo o >;'<!!9ime ela cornlln"""h"""ãó unive>;"sal lllc,e 
pra QUe ae nio convenc.icmassa o r;ontrir:!.o. E a.sim fir;ou". AII11J.nala 
Ainda Pontea de Mir-anda ser Hdig'llO dlit no~a que aio >;"111:'011 os )?~Ctos 
antenupr;iai= no B:r:a~, ao pa.so que em >;"ecente tra.tado portugui!i:sde 
di>;"eito civil {Cunha Gonçalves, T:r:Atado de Dire"{to Civil, VI,_- 28SJ 

ae d.io: que a comunhãc uni·.re"""'l de bell.s e Hlet.>;"a mo>'t& oos CócJiqos. 
mooornos" (ob-. c:!.t,, vol. :n:, pig.,., l.J:!/3). o at.ual Côd:!.go Civil 
português dispõe em "seu <u::t. 1.696 ·que Mos esposos -podem fixar J.,! 

=emente, em convenção antenupcial, o l:'egime de ber:~s do casamento, 
QUer escolhendo um doa o;-egirr.e~: !?revisto~:~ neste CÕdiqo, quer estip!: 
lado o Qu<;l a ease respeito lhes .e~prouver, dent>:o d<:l!l limit.aa da 
lei". E >:<;!Z!l em seu a.rt, 1.7I7;- p>;"ime:!.•o da la:-·sub-seC:Ção da. s.iidÇâo 
:rv, Recrimcs de bens; - "Na :falt.a de convenção antenupr;ial, oU. no c~ 
so de oaducié!ade, invalidade ou ineficli.cia da convenção, ~ caiiU>e,E: 
~to_ cona:!.dE!>:&-se celeb:r:ado :sob o regime- da COIUU."lh.ii.o de aCquiridos" 

(Art. 1. 717). Ao comentar esae dispositivo, escreve Pe:teira Coiollho• 

- "O regi""' da simples comunhão de adqu:!.:r:idos distingue-se. do reg!_ 
me da comunhio geral pol:'Cjue, nesta, são comuns quase todos o.s ben:o: 

do cõnjugQ, p:::-esente:!l ·e futu•=• ao passo que no l:Cgime daquela nem 
011 bens levadoS parll o C &SAl n<:!lll o os adqui>;"ido= a titulo gratuito-

· oaaunir;am. SÕ se oom!ln:!.cam os bens adqu.i>;".idos depois do eas.u~~ento 

a t.!tulo oneroso•, (Cu=o de Direito de Famili~, 1969, 29-120). C2_ 
1110 se vê, Portug4l não mais .. campanha o arallil, quané!o este a~ 
V!!., at;:, 1977, que •não h<~vendo C(l;l'.t<!nç.io, ou sendo :rlill:a, v.1g0r.,rá , 
<;IU!lnto aos bens, entre oa r;Ônjuges, o o;-egime da comunhão universal~ 
{art. 258). Também n., Bspanha, "a falt.a de ~pitUlaciones o cu.,ndo 
éstas sean .inefieazeOI, el >:"é9'imen sel:'á<!l do 1'a sor;.iedad de 
:qanancialcsN (art, 1,316 _de> código Civil, cm a l:'ed~ç"iO que J.he deu 
a .Lei. 11, de 13_ de m.,.io de 1981). Entl:'e 0$ que :::ont.inuam p>;":!.vativos 
de cada cônjuge, o art. 1.346 co:ooça por "'numerar:- ~:r- losb.1enes 
Y derechoa gue le perteneçerian al comeno:a:: 1" scciedad; 29 _- _J...!a. 
a&luirid<?s a co11ta -c--en sust:!.tl.!çiôn de b:!.en~ privativosn, etc; •• A 

CU.sposição do art, 507 da Lei. n9 6.5~5, que decla>;"& >;"egime le9al 
o da lleparação parei..!, é uma velh& ieiv.indieaçEio, çenvel:'tida 
texto legal ao acolhe>:' c dinpoato .no art. -48, VII, do P:t:"ojeto n9 
156/77, doa Senadore= Nelnon c .u-ne iro e Accioly Filho. Ne~son_ ~ 
neiro, aliis, já apre.llentara i consideração da C:imara dos Deputadoa 
o Projeto de Lei n9 481, de 26 de junho de .1950, :!.nc.;I.J.t.indo p>;"opoata 
ante>;"iol:' de 0>;"lando Gomea (A~:;:}.~ 2:E direitS?;, ·p.!ig. 124), e tornava 

regime leglll o da sepa.raçã;;.,.>;"cial {art. :i9J. Al:'Cjuivada a I?>;"Qpo=! 
ção em 1950, voltava o ent.ão padamenf:.ar bllhia.n.o a in!Jistir com 
~.o;Qj~t.o n9 1.804/52, que ae ecn'orerteu, COIJI alil lllodifiC4ÇÕes suger!_ 
e!y pelo senado Fedar.etl, na Lei n"' 4.121, de 1962. M/lS ê certo que 
a. conees.o~ão do usufruto de pa:r:te de bena do espÕlio .,o r::anjuge S,9: 

b>;"evivent<t, ainda que casado !?elos regime" que excluem a comunhão , 
--- amenizou o:~ua>i çonseq!1ências., {Wilacm Barbuda, 1uriop.::udênc1a, vol. 

XI, torno XV, pág, 67, n9 1.310)_, _ _EquiVoc"'-"" ~asim o eminente Pr2_ 
fe.sao:r Miguel Reale ao atribui" ao Antep>;"ojeto elabo.::ado pela comi_!. 
são que presidiu, e enviado ao _lj[inist>;"O da ;ru .. tiça ero- 23 de maio de 
1972, a sugestão de que se te>;"iam aproveitado, po.:: ar~tecipaçio, os 
que ~f.ize_>;"~Ul\_ll. L<lli do_ Divõrcio" (O P>;"oieto .de Có<tiso Civi.l, 19_86 1 

pág. 57). 

Já não h.ii >;"azão para os t.emoxell que lev<":r:am os Sen.!_ 
dores a não acolhe>:, quando do exame doa pl:'ojetos Nelson C,u-neUo e 
MOzart Lago e que resultariam na Le.i n9 4.121, a subatituição do J::.!;: 

gime legal, porque al:'.raigado estav.._ na vida- .faml.lial:: _bra~ile.ir:a 
da comunhão unive_l:'llal. Embora :n.er;hado pela Lei de 196"2, ;, m<:!di-f.f. 
eação af.inal se oi?CI:'Oil 101e:n eauuar oa traum"-s imag.inadCQ, talvez 
poz-que, como >;"econheeia Washing'ton de Bar>;"OS MonteirQ em 1955, o 
l::egime da comunh:ic univer.sal acarretava ri::ocos., como "a dil&pidllÇ:iO 
dos bens da mulher pelo :nal:'idc; .t:~obretudo nos caso.ll de sepal:'ação do 
casal, na illlin<incia d~~o ação da desqu'.te, e comum :reco>;"rcr o marido 
5 :imulaç:iio de dividas, com O fitO de filzer delilal?&recel:' a me.,ção 
da mulher. _o .:::e.ífime da comunhão êi ainda o q:ue me lho" favorece à9 "E! 
J:>.ições d<:ls caça-dotelil e (!as pescadei>;"as de marido" rir::os". Mas ., t.:_ 
do .1seo Qob>;"epunha o .ilu:~:tre mest.re o atendimento melhor •;;: idéia 
da pel:'feit• 6 r;omplet" união mate>;"ial e mol:'al, que d<tve >;"ein.u: 1!,!!. 

t%tl os c5njuge,;" (Direito de FlllnÍlia, 2&. ed, pág. 146). Clóvis ta:!! 
bém. &>;"rola como determinan~s da pl:'eferên_cia pe~a comunhão da bens, 
aão sõ a o:r::_dem hiai;,Õr!_c.,, _e_m virtude de ser o regirlle_ vigente em PoE_ 
tU9al, mas as. rll:!:Ões da Ol:'dem moral, qua "OJe >;"eswnem na coasider.!!_ 
çiio de que, sc_o casart~ento e W comunhão de vidas, ne:-.hum l:'egime 
JPClhor CO>;"reaponde a e"sa atitude moral dos_ c3.">juges ~ que o 
c::=nhão universal, que t.radu:z:, no plano material, a mais estreita 
união de vida e de inte>;"esses, que do cas:&IIIC!nto resulta". E .inVOC.!!_ 
va & J;>.ll.lav;l:'a de Endcmann, ao afirmztl:' que "êi a expressão maia peE_ 
teita <à comunhão de vidn e:stabcl~ida pelo matrimônic;o sobre as b,!. 
ps da ;onfiança plena". Cita aitlda o mest>;"e 1111 legislações então 
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v:iqent.es em Pertuqal, FrançA, El:lpanh•, A.rqent:Ln•, Ch1l.e, Urugt.:EaJ. , 
~xic:o, Bol.Ivia, Pert.:E, VenezuelAr Alemanha, Japão, SuiçA e At.:Elltria. 

Somente no primairo o reqime !:leriA o da oomWlhio universa~. ,1\. C:S!_ 

II!Wlh<io na P;coança xeria lim.itada. No1:1 pa!sex d" l!ngua e::panhola 
vigia o (la sociedade legal de g..nanciale1111 na Al~a e no Japão , 
• ~unh:io admJ.ni_stratiVAJ na Suiça, a t.:~niiõo __ dft bentl, que se aprox.!_ 
atava. dA a

1
lemi, e qt.:Ee, ao lAdO do regime leqal o>:"dinS.rio, regulAV!_I o 

regima leqal e:<traO>:"diniirio. O dotal l!eda o r<!!9~ _legal, _do CôcUgo 
aWit>:"!aco, (Ci5di<10 C.ivil_dos Eatadoa Cn1do:: do B>:"a!li.l., edição hiGt,ê 
rlc:a, 1.975, la, t1ragem, pi!i9. 645). como demon111trado, .. ~ v.i.;o-· e=t.!_ 
VCI:IIIIe hoje o eminente civil1:;ta, jii. não po<1e:z:ia :invoc:ar o ctidigo 
pozctugt.:Eêx, qt.:Ee abandonou a tracUçio, d<:> que forno= deposit.ÜJ.o:; atá 
1.977, e não viu i:mpedbnento de; ordem mol:'al, E!JP ~4_otar regime legal _ 
diverso. O Projeto Orlando Come= dispunha~ A:z;t. 169: - -Regl.me Le 

!l!! - Se_ os !'\lhent.ea não e:;tipularem p~c:_to antenupcial, ou se este 
for nulo, vigorará, quanto aos bens, o regime da separAção de ben1:1 
com a co111unh:io d-=!1!1 aquel!ltOJ!'_- ._ A11sirn o juat.i~icou o ominente civili!, 

ta piitrior - "A subatit11ição do regi.me leqal impÕe-ae, não ob11tante 
a tradição, pela mAni~eata rJuper1or.idade do regime rJuger:l.do. O obj,! 

tivo de ;~;;eforçar o l.ll.QO matrimonial pelA f~çio dei um patdmônío 
oomwn, alcança-se ra%OilVEilmente eom o reg~ da sep~~:l:'"ção rel.at1v~, 

PftlO q1.:nr.l os ben= adquírido:: na eonstiineia do c:aaamento fieam st.:~:)e!,. 

toa ao regime da comunhão. l!:ntende-=e qu. & .fOrmll.QiiO de11se patrim§ 
nio comum re11ulta do aafor_so conjunto do ma;~;;ido a d" mu_l_he!!r, ad!l!!. 
t.indo-ae que., mesmo quando esta niio "'xerce uma atividade pi:"OfíiS 

aional, a rJua colaboração ~ decisivA. NadA ju=tific:a, poZ"ém, que :;:e 
<:!OlDUniqt.:~em oiJ bens qt.:Ee cad" qual po=IJui. ao casar. A reforma t;iio ~ 
d1c:ll.lizA, por eonsegt.:~inte. Nem fechA a porta i adoção, peloll n\lbe2, 
t..s, do regime que ho~a v:l.gora COIIIO regime le'çral. MantidA, como foi 
• l-iberdade de e,.colha do reçime mAtri.mcnial, ,.., a comunh.iio un:I:V"E; 
aal de b=s f= o :rngim011 de pre.ferência dos n\lbentes, poderão coa 
vencion!i-lo pelo instrumento prõprio, visto qua .e:;ti ineluido e2. 
tre os que o A:1teprojeto regula c:omo um dos regime11 tipieoa, 
l.&do, dos re9imes de ae_p~~.ração relatíva e separação ab~:~oluta~ _(~ 
da Jt.:EstifiCAtiva do Antepro1eto de Re~orma do cócUgo Ci.vil, ,l?S.-9.!1· 
56/7). O Antepro:leto coo~denado pol:' MigUel Raale !l~Q divergi..e.: .:. 
•Al::-t. 1,854 - Nio havendo oonv~nçio .• ou sendo nula ou inef1caz, v.!_ 
gOJ:'al:'á, quanto Ao.! bana entre os ci5njt.:Eges, o regime d11. eomWlhão 
parciAl". E ar;si:n J!o.i manti.do no Projeto, Apr~yado pela c&n=a doa 
Deputaõos. 

Oa tempos ~:~io outJ:os. Ainda opol:'tl.lnA é a 11çio •• 
Ponte11 de Mira<lda: - "No direi. to bra,.íle1ro_, tl:'Atou-ae de .inovação 
que trouxe para certas sJ.tuaçÕell especiaia a molbo;co e mA:I..s 11:l.mplea 

"forre de contr .. to matrlll\onial, 11em a amplitude da C:Oltlunhão univer~ 
sal e 11em a cautO!Ila, ou a deaconfiança, que em :.::egra implica 0 :.::egi 
me C!e separação. Moldada-em prindpios g-uo trlr.zem ~Qr ____ o;rarantill: 

muitas ve~ea :eria p~:eferivel aC!otar-:e a cotnunhio pareial, <:ora 0 

g~e" se evitai:Í!!Jl! All .. arande"' 4o=1qual.dadel:l de fortuna e 11. clUApida 
CAo de patrimBnio anterM::>rera. _Todavia, ji n:;o acreditivA111oa, Clll 

1.~16, na sua im»lant:ação, dlldo_ o pendor para & eoro.unh:;o unJ.versAl, 
"' 011 ano:1 que 11e segt.:~irlllll ii; promuLgação do ciSd.iqo a.S o _ eon-tirmi>.ram" 
(ob. e vol, cit"•, pág. 256/7). (oa Q:~:i.fos ~ão do J:"<:=lato.z:l. 

O parecer não acolhe 11. ~nda, e diãtinto !l:;o ã 0 
~~~a.giaté:.::io õe Couto e Sil.va.o - '"A-Eme!lda pretende qu<l 11 e adote nov&
mente no d:raito bralllilcdro o re'iime de eomWlb4o de -bens,· qW. a 
LCii do Divo:t:eio tornou ragime supletivo, .i:;to i, viqorllnte qt.:Eanõo 
houvel:'_man1f<>;stll.ç.il:o de; vontade dos tlubentea. o_regime regra é 0 da 
c:oo:nmhao parcial. Esae .ragime ten. !!ido aplicado com suces80 ' entre 
nó111, nAda recomendanõo qt.:Ee ae reto.z:ne ao regime d& comunhão univer
sll.l. A c:omunhão universal foi,.,lils, prof"und11.mente modificada p<tl• 
Lei n9 4,121/62, :tmpunhll-sa, pois, a A4oçi0 40 re9-ime õe cOltlunhio 
parci,.l, maia con11entineo com a re;al.idAdot da nossoS diaa. (ver Gui
lherme Braga da Crt.:Ez, Q Regime Matrim.on:ial do, Bens- supletivo no Di
~ L'Uao-Bra'!:!.\.:Le1ro, ~ Obra~p Ea_pa;r;11as, vol.. :II, la. parte, coir:=' 
br&, 1981, p.p. 77-125) ". 

e KunJcel, a comunhiio de bens é uma :t:eminisc:eocía de casamento com 
11\Ünus do di:.::e1to rOlMno, como que nUillll etapa Ht.:Eperior de sua evolÚ
çio• '(Div.S·reio e Sepe:racão JuõiCi>!ol, pÓ.9'• 267). _Etapa vencida. 

Pela re1eicão da E:mcn.cla. 

.Parecer (dO Prof. Couto e Silvai 

Emenda. .n.9 2-85, Pela rejeição. 

- Justifioac:io 

A Elllenda prctenõé que 1110 adote novamente 
no d-irai f.o brasue{ro o regime de <iamunhão de bE.n11 , 

qcte a Lei élo Di.v6rcío tornou regime Supleti.vo, iato 
é, v1gor~~.nta quando houver mall1festiação C:.e vonta_de 
dos nubentes. o regime regra 6 o da comunhão par 
ci.al.. Eaae regime tem .icl.o aplicado_ corn sucesGO "!! 
tre nés, nada recomendando ~e se retorne ao l:'egime 
da comunhão WliVel:'sal. A cornunh<io t.:~niversal foi 
al.iiill~ profundamente modificada pela Lei n9 .4.1.21/ 

62. Impunha-se, poi~;~, a adoçiío do regi!ll<! de cpm.W'lh:io 
parcial., maia _co'naentineo com A roal1dade de no11sos 
dias. {ver Guilhe=e Bl:'aga dã. CruZ, O Regime MatrilnS!_ 
.nial de Bens SUpl<!Úvo no_ Direito LuGo,-Brllsilei.ro 
!!!: obrA• E1:1p.,na11, vol. :r:r, l.~ parte, Coilabrã 
U6l., p.p. 77-125) •. 

EMENDA N9 286 , 

- Autor: S<!nado:r Nelson CArneíro 

Redija-se asllim o parigrafo único õo_.Art. 
1.668: 

6 Art. 1.666. P11.rãgraf"o Wüco - PS!. 
derãO: os nubcntea, no processo de habil.itaÇiio, 
optar pelo reqime da con~unhão universal, a:l.n<lll 
que llllli.Ol:"E!ll de:seosenta ano1:1, se bouverem c:orn
prov.,dilrnente vividos corno casados no minim;:> há 
da:r: ano11 ou tenham filhos <111. união.K 

JUST:IF:rCAc;o 

o texto proposto :~:eco lhe a opção Cio Art. 
45 da Lei do Divéreio, e que, por ter esca11sa clfVui
gação, não tem sido aplicado com frequênci&, a sem
pre em õet>:"imento dll _m1.1lher, e .is que os bens mévei:: 
e imóveis, havidos_ dul:'Ante " vi.<lll em C'ornum, fi9'Urllm 
qeralmente COJIIO adqui:.::idoa pelo nubent~. No,;,.. - que 
deve -fi!l'lil:'Ar em cariit:el:' pc.rmimeriú•, no novo C6õigo. 

Sala ela Comill:Gão, 1.6 õe oetelabro j,e 1984. 

- Nelçon ~rno:l.ro. 

O P:r:ojeto jii pr-evê" a opção pel.o regime da cornunhão 
universal, desde que reduzida a te~:~~~o. Não hã razão de :manter-=e_ 
diaparid.,de e:dstente no CÓdigo .. tUlll., qt.:~anto ã idade (homem, aos 
6(1, e mulher, ao11 50 ano11), para"tornar ob;coigatõ~i.;, o rlliigimo de 

benS, i;r,1.1e o Relator tenta extinguir através de projeto em curao !'10 
S.nado Feõe:r:al. A ·disti.nç:;o não :.::esistirá ..;-igualdade dos aexa., 
futUro estatuto const.itucion..l. A :&mencla r.:~produz- texto d11. Lei élo 
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DiWrcio (:u;t. -4S) ;·infeli:mente ~da .nuitt>8 .I.1NÕes estáw.i= que~ 
=ram legalizaçiio atJ:a~s do C!UIII.IIIElllt.o gara:Lmente em. prej~;~b:o da lllU

lh~. 

Maa, pelas ra:iõcs cxpo•ta• quando do exame da Emenda 
n9 288, I!IUblltituida a e:o:pnH•siio "nw.iore= de ce:uenta anc;u!l ~por "rna1,2_ 

re11 de :~etent .. ano=", acolho a Emenda. 

~ {do ProE. Co_uto e Silva) 

Elllenda n.., 286. Pel-a rejei.çio. 

.Justificaçiio• A ltiEISJna da EmendD n.., 285. 

~NI:>287 

Auto:.;: SenadoJ: Jos6 l?rac;ell1 

Redi.giJ: eomo :~e segue o pa.di.grafo üni.co 

art. 1.668• 

•Poderio 011 n~;~bentea, no pro·ces:ro de ba
bilitaçiio, optar por qUDlquer dos regimes que O,! 

te cQdi..,o reliJul.l .• " 

JOSTIFICACA9 

o 01istema hoje em vigor, c que o Projeto 

parte corrige, é o de exigir a celebr<~çio de pacto a.!! 
tenupcial par .. ll.doção da qunlquer rcgi.me qlla niio seja 

o legal. Trata-se de solução que, sobre ser econornic.!. 
ment0 onerosa, oond~;~z ã t:.andincia de se tomDr como r~ 

g-:ime o legDl, mee~mo ·qul>ado este niio s.-.ja precisamente 

o desejado pelas parte11. Em se tl::atando_de = regime 
de cn.r<~ctet:ÍIItieall singulat:e,;., o pacto r>erii. nDtw;cc.l
mente i.navitãvel. Não lilllsiltt por!tn, quando a opção :re

çair sabre algwn dos' reqimes-tipos que 11 lei prevê, 
qualquer que ele sej11. A emenda genel"llliz,.,, portaneo, 
;:a inovDÇii.O que o Projeto introduz pD~ll uma sõ ,;i tu<~

ção. 

:Esta Emanda, que apra01ento pQr IJOlici tayão do 

sen11dor Alfredo campos, fci el&Jora<::LII pelo P:.;of'es:~~or 

Joiio Bapt.istll Vi.leLD., da Fac-uldade d" Dirili.to dll Ur!i

versidad<ll Fede;r11.l de Minas Gat:ll.iiJ, co;mcb:tuindo "''"''im. 
V11l:101111 <::olaboração dessll. Eg:rég-ia caoJa ao Pt:ojeto do 

~dig-o CiVil. 

Sal.a dDS COl!lis,ões.,. l.9. de ou.t:ub;ro de 1.98<1. -
José Fr11qel.l:i. 

oa regimo!ta mDtJ:irnonais de bens estão di!JciplinadaSI 
pelo c<idigo. A preferincill po:.; um ou por o_utro, Sllgere a Emenda, 

J!'oderii. constar d~ p.l:'oce;sso de habilltllção, =em. os. onu;s de pacto 
ar.otenupcial. .Todas- 1111 legisl.açõe.s c;:onfe.reJcl li.O:S nubente: es.aa. 1.1.
be.rdade, fora 11.:1 excttçõe:s em q\le a lei impõe o t:egime a ser adot,! 
do. E preciso, ent.ret.anto, qua •=ss liberdade e11teja Mdentro dos 
li.mite• da lei","""'" dispõe o cSd.igo portuquês (a:rt. 1.698}. o 
~;ilnel e11Õalhido aem pacto antenupoial IJe:.;ã tal oomo eXpOSto 
CÓdigo. PDr;:o q~lquer alteração, o paceo aeri neca=sfi.rio. O Autor 

da Emenda, pll.rtidário do reqime da comunhão uni vero;.al como regime 

le~al (vide ~n.da n9 285), já facilitado _p&J.a redaçio do § ún~co 
do 'art. 1.668, pJ:Cetertde que 11. opçic;:>, mediante teJ:mo, seja exten
aiva aQ:il dem;:~.is regirnÕsleg-W qt:e p;dem ter rtW.orClU Dtenor a~~~pUtude 

(separc.çio de ben,;. aeuDis, ou de bens atuais e futUJ::oll, etc.) 
.incl.uir- di!Jposi.çõea qua :!Jejl!llll ou n<í.a legalmente poasiveill '(vide 

a:rts. ;1..663 e l.6Sij. do Projeto). A simples J:Ceterênc.ill Mdelnt:.;o do.= 

limite!!. da lei", adotada pelo Drt. 1.~98 dQ CSdi..,o Civil, n<io~ 
taria osaas di.f.io;uldades. Pel.a reieicil.o d!!l_ ~e;tdll.._ l{q__me_srnQ__Jien

tido ii "- conclusão do Pro~e11sor CObto e 8.11~. 

~ (do P:.;of. COuto e. Sil.va) 

Emenda n.., .287. Pelll. rejeição. 

Ju=tif.ica.ç<io: O re!fime de. C<lmunhão de bens 
n<í.o <i mais o l:-egime ·regra; ,mlls se facilitc;>u_t~; GWI. <1'4.2, 

çlio. Para os de:ma:f.S re<:;imes, e nece=a!rio que seja 
iniJt:f.tuido e:m escritura pÜblic;:~., no denominado pacto 
~~.ntanupcial. 

~N9 288 

Autor: sen11.dot: Nel<!!on Carneiro 

- -Redijll.-se c.ss:im o inciso II do Art. 1.669• 

.:tnci.Go II do Art. 1.669 - Do mai.or de ses=en
ta a:IO:Il. 

.JUSTttiCAdto 

Ji apreso<~nt.ei projeto ne=se lllCsma 11entido. 
O texto li _uma rem.iniscênciD da falsll superioridade 

masc::ulin,a, ineompDtivel com ncssD real:f.CW.de. 

Sal.a dD qomissão~- elll 18 d~- setembro de 1.984. 

- Nelsan Carneiro. 

A Entendi!. vis,. ,.boli.r um doll i-esq~eios da p~tensa 
superioridade mascu1in11, do sentidO pate.:.;nalista explic!ivel eltl 1.916. 
~o bá oomo con=ervar di.stinçiio que o tempo e as costumes to:rnarllfl\ 
injust<~, eomo reconhece- o D:.;t. 1. 720 ao Código Por-tUguês, de11de o D!, 

cre:to-lei ,n9 496, de 2S de noveonb:.;o de 1977. E a easa =statação sa 

t:endeu o ProfessClr Couto e Si.l.va. 

A idDde de =e=sentll anos, sejD pare. o homem, seja P,! 
= a ntulher, n.io tem Ce>mo manter-se, ent:.;et=to, num tempo em que 
a aposent.Ddoria compulsórill & crClnstitucionalmente •de setenta anos, 
para 1:1-Ó referir Um motivo. O Estado admite, como t:egra, que }lOll'l(lllS 
e mulheres-, -convocados para 11.11 fWlÇÕ.es lllll.is relevantes,- têm oandi-

'çõeB fisic;:~.s e menta..is para postular admini=trar, opinD:.;, jul')'t~r. Se 

Um do11 nubentes n.io possui pleno dillcernimento e i tentado . a con
t:rair ~asamento com risco do CDi.r na J:Cede &u: "alllbições dos e.~~çã-do
tas· a dal!l pescadeiras -de m=idos r:f.co= .. , para, ref'etit: Washington do 
Ba-=os Montei.ro, os mei.os de impedir 11 raaliz<~ção;;. do ca=ll!OOnto estio 

nq próprio Côdi.go. Acre11ce ainda que o regime le9a1 jS. níio' e o da 

cOmunhão Wliversal, o que torna 11inda n!lis ii'l.ju.st~f1civel a rt>l!ltri

ção ifl!posta aaa sexagenári_oiJ c11.pazes do diacerni%' •. · 

presente 
Em oanaequênciD, a En!encia õ aco.J.ll..idD, nol!l tenx>S da 

Art. l.669. :J::t - Do .m11.:1o:.; de aetent.s c.no11. 

Parecer (do P.rCl:f. Co~;~to e Sil.Vll} 

Eltlendll. nQ 288. PelA aceitaçijo. 

JIUIItifi.cllÇio• Não bã razão par11. \1.1sparidad<11 

de idades entre homem o Xllll.het:• 60 anos pli.J:ll aquele 

e 50 llllCls para eata, corno se contém no inciso II, do 
art .. l..669 da Projeta, de que resultaria o a=amm.to 

IJQb o i:egiiD'll de sep~~.raÇiio dto bens, embora a :regra =e
ja do CÕdigo Civil. 

~NQ 289 

AUtor: Sen!ldor Jo"'é l!'ragel.l1 

Excluit: do art. ,1.669 o iaCi!JQ n. 
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JUSTI!'"ICAçKO 

O inciso ratifica a soluç<ío presentemente 
vigor, ~e negiU" aos homens maiore= de se:~sent"" e às 
lllUlhereos ~iore= de cinqnent<> sn011 .,_ fscul~"-"1 .. de al~ 
~r o regime <ie bens sob que cl.esejem vi ver no respec
tivo e.o.s..mento. A ~ÕIIi~, tive oportunid.,.de cl.e ob
ae:rv.,_r qua ""- solução é c:c>ntr"-!lltõria, porque "" impl! 
eit"- .suspeita de um C:"-""-mento por interes8e que ela, 
no fundo revela, deveria levar ante"- i proibição des
te que a penoiti-lo sob ce>ntrole ll\er4111E!nte patrimo-
nial" (Vl:r..LELA.. Liberdade .•• , _cit., p. 36). Prosse-
guin~o, ajuntei: "Q\le C?.itiS~:io 1!i ez11e de lei, que 
aba.ndona <> pe.,.,oa aos riscos de 1.11na, h\lll\ilh•:ulte maniP!: 
lllçiio, Ma= defende-lhe ciosl!IIIente 011 bens, c;:cmo se e!!. 
tes' excedessem "'quela em impo:t:tiincia7 Se a pesso.,_, 
qualq1.1er q1.1e 11eja A idade, nii.o llprosenta limi.taçOe11 
que .,. impeçam, de ter c:onr~ciêncill de se1.111 11tos e de 

nh11s conclui~;,_mc;l!Sificar ou revqgar um co_n_tr.ato_ de casamento. o -
nor e o ,intc~:dito devem ser autori'l:lldo:o por aeu representante ~e

gal". Os artigos 182 e saguinte:J, relativo!! ii separação obrigatõriA 
de ben.,, não levam em conta a idade dos contraente=. Se -0 cônjuge 
idoeo Ge torca perdulário 01.1 de:~via bens em tavor de terceiros, em 
pre:lu:Izo de :~ua pr~p:da 8Ubsistência cu doll que pensllm em sua !?OS!IS:

vel her .. nça, há o re<::ur.so judicial para eontcr o den·-egraf!lento dos 
priSdigcs. Em tace, porém, do parece>; dado ii Emenda n~ 2S8, o Relator 
julga prei1.1diea<'la a Emenda. 

'Parecer (do Prof. Co1.1to e Silvll) 

Emendã n~ 289. Pe~a rejei9io em face da 

a<::eitaçio da emenda llntc!t:ior. 

-~N~ 290 

Auto>;! 5en!ldO>: Jo=é Fragelli 

04 a=sumU pelo -exarclcio da vontade liw;.,, n;;io Passar, no art. 1.669, o inciso III 11 rv, 
lhe pode re11tringir o uso daa liberr;l.ades que a tod011 
se devolve111. O idoso, 11Ó por ser i-doso, não é civil
~~ente incapaz. Portanto, niio tem c;:cntra si a pre!Slln
y:!o do que lhe faltem 0111 Atributos de cons<::iênc1a 
voli9;;io nece5sáriOII ao eonll_entime.n.to ml!-trimonilll em 
todas aiS 11_uas dim~nsÔ<;!_. e <:Olll todaa _.., SUli,S eonseqU<i.!!. 
<::ia:;. 1\ proibição~ na ~rdade, e bem um reflexo da 
poatura pAtrimonialiBta do CÕdigc e conatitui mais 
um doll ultJ:.,.jeiS gratuitos quO ~ no11sa cultura infli.!!. 

qe à terceira idade• CVILLELA. :W.berdad"•••• .c:it., 
P• 36). 

E .. ta Emenda, que "pre11ento por soliçit;..,çio do 

senador Alfredo campos, foi "eJ.ab;i:ada peJ.o ProfeSsOr 
Joio B<l.ptiata Villela, da Faculdade de Direito da 
Cniver=idade Fede>:>al de Mina• Ger11is, cOnstituindo 
assi111 valio8a <::Olaborllçiio de.IISA Eqr~qia Casa ao Pro
jeto do cõdigo Civil. 

Sala da11 ComJ.IólsÕell, 19 de. outubro de 198-4. 
-José Eragelli:· 

A Emenda parte dO preosa1.1po.=:to de que :e a lei permi
te o eas&:~ento dos Dllliores de aea11entA llnOs (se homem) ou de cincoe~ 
ta (se mulher), i"econhecendo-lhe a inexist.iíncia .!e •limitações que 

c0s) im~çan de ter con:;c:iênc::ia de 11eus at:c.11 e_de os anumir pelo 
exerc:Icio da vontade livl:e", a restrição rel11tiva i p...-efcrli!n<::ia por 
~qualquer reg-imo matrill'lonial dev,bens, seria ..-um reflexo da postura
pa.trilr.onialista do c5dig::0 • •• constitui lllllill um do :a_ u.ltrájell gr .. tuJ:. 
toa 'l\le a nc11Ga cultura inflinge à terceira idade". NO direito roma
no, escrev~ .w .. .!.lhington de; Bll:t;rQ.=: Mon_teiro, "a LG~ Papia Popéia proi
bia o cas~~mento' das pe11soas que houve11sem al:-ingido aq1.1ela idade. Ma: 
tal dispOsiçÃo, ql.le repre.=:entava 9rave lim.itaçíio ii libeJ::dado dOll ci
dadãos, ~oi revo9"ad.!t por Constantino e seu:· sucessore11. Atualmente, 
podQll\' consore"ia.r-ae aqueles eont:raentes, ma=, como ele= já ul trll
pa:iaaram a idade Clf<' que a uniÃo se realha por um s.;n_timento .!lfetivc, 
a lei determinA q1.1e o mlltriii'.Õnio se efet\lto no regime da aeparaçiío, 

. visando 11 impedir ""si111 .n. que impu:j.aea sulbaternoc ou :meramente esp.!: 
c:ulativo.=: ditem uniões desal:"razoadas ou peueo reeomendávei-o" (.Q&. 

~.· pigs. 168/9)_. .i\ expli<::llção nio :9areo:e eõiiv'iii.Cente. :I'a.mbiS111, ah
tell dos 60"o-u 50 llnos, prineipa~nte ent.z:e os mai.a jovens e por is-
1110 p~n011 e.xperientes e cautelosos, caaamentos haverÁ l'r1.1toa dos me!I
JIIOS impul11os l:~roviveis, e nem por i11ac =e impe.Se a comunhão de 
ben•. Igualmente uniÕes de sex11genário~ seríio dit;..,das per p1.1ro11 :sen
timentos afetivcs, embora 011 nubentes não possuam bens • .i\ exceçis h! 
via lugar, na melhor hipÕte=e." qwmdo o regime legal era o da co=
nhio universAl. O dA u•p~~raçÃo pareial protege o. pat.ri..õnio q1.1e os 

'eôn:lll9'•a, qualqi!CIX" que seja a idade, lev11111 p.sra o ca11amento. Os "im
pulsolll merll.lllente especullltivos" Mo aio contido.:< pelo xegime- Cfa se:P! 
raçiio obrigatória. Certo que o- ~digo -Civil portuguê11 ainda inclui a 
obrig11tÕ:c:iedade dA separação de benÂ no: cast~mentos" de maiores de 
sessenta anos (art. ~.'720),, enquanto o C.:Sdigo Civil suisao di•-

.3_pÕe {art. lSO) qua "a• i;>es~olls CApllres ~~~~ di11cernimento podem aozi~ 

seguinte redação: 

"oe· todos os que, sendo incapa:l:es, se e"'
Barem sem a1.1toriZ11çio ou o respectivo suprimento. M 

.JUSTrFICAC!tO 

O Projeto faz obrigat-oriedade a separação 
de bens doa que "dépenderem, p~~r .. c .. sar, de suprime.n 
to judicial", independent<!nlente de este ter sido ou 
1:1íio outorgado. Pa;ecc inadequada .,_ soluçio. Se o CIJ!!! 
pl:imento foi dado, o juiz teve !=-"'í:a pes11oas como ha
bilitada!! para caaal:. E se habilitadas para ca•ar, 
deve pl:csurnir-se que tarnbêm o são p.,r.,. e11eolher o r!_ 
g-ime e.. bens ato de ilnpo:t:tância menor. A ~nda, 
CQntr.irio, epanha todos "queles q1.1e, não sendo <::apa
zes, também nio tiverlllll o seu tx>::=s:Iv-el d:iscernimento 
par.,. o ato do ca11'ª""nto eont:.;clado pelo representan
te legal ou pelo jui'l:. Não se lhes pode, por conse
guinte, pres~r a 11ptidão. Nem para o cas11mento, nem 
p~tra o regime ae bens. :C natural, portanto, que a 
lei os protej~ cem ~ :eparação cbrigatõria. 

Esta Blllcnda, q\le apresento per aolicita

çio do Se.nacl.or Álf:~;e::!o Campos, :foi elaboJ::ada pelo 
Professor Joio Baptist..ll Villela, da F11culdade de Di
reito da Oniv~l:":t:idade F~der;l de Minas Gerais, çom:
ti tuindo assim v.i.HosA colabo>:>~çio de asa -Egri;gia ca
sa ao Proj_oJ:o do _c5digo Civil. 

Sala d~111 Comi11&Ões, 19 de outubro de 1984. 
- José Frage~li. 

~--

A Emend11 prevê duas hipõteses. A primeira i que o 
incapaz cbtcllhll a1.1torizaçãc ou. suprimento judicial. Ne11te cas.o, pod!<: 
ria casar-se pol:' out:a. -l:egime, <file n:io c da Sep,.r.,çiio obrigatôria • 
A GCqUnda hipótese. a da nio 'Obtençio d.._ autorizaçãJ.:)udici..,1, tor"" 

-rla obrigatõrio .Sito J::egime. Mas, como escreve Co1.1to e SJJ.va, ace:i: 
tA a sugestão, "o casamento do incapaz, aem suprimento ju.Siciâl, t>O
deria ser válido, ·o q1.1e e cont.z:ii.rio ao sistema, pois, nos tertr.oll d11 
Emenda, a falta de supriment·o não .!le~eta a invalid"-<ie". 

Ainda que não tenha sido essa a intenÇão do Autor da 
E:Nenda, fora de dGvida que a observação oS procêdeitte. O"i o não a<::o
lbimento da Emenda. 

Pareç~r- (do Prof. Couto e Silva) 

Emenda '!19 290. Pela. rejei,.-:io. 
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Ju•t.ifio::ação: A .,:egra do Proje~o, art. 
1,669, II:t, é no JSt!!ntido de que o .ca.!lll:llo1ento se f:orã" 
com JSepa~r;;io daqu<'l.es que depend:om de suprimOO'nto j!: 
dicial. Não significa di=er que, obtido o suprimen
to~ o Qal:lamento po~ex5. "'"r por outl:Q regime, que não 
o da separação obrigatória. A re<'la<;io proposta 
Emenda n9 290 não r.em sentido. Se s.l_t;;tuérn, incapaz, 
ae casar ,:em suprimento ~udici:ol, <> casamento será 
•videntemente invãlido. Se .;:asar com lluprimeneo jud! 
C.ial, o rol'lgime 11erii: o da sepZlrar;;iio do bens. orA, 
:t:'egra da EmendA pr<>vli outra coisZl; pte'Jê que o ~
to eo ~. =em ~ilrer\to jw:!icial, ~da ser vãll&::>, 

o que õí contrário ...:> sistema, pois, nos termos da El:te:i 
da, a faltll de suprimento n!o acarr~ta a inval:l.dade. 

~N9 291 

Autor 1 Senador José Fragelli 

Acrescentar ao art. ]..669 pZlrS.grafo ilnico do 

sequinte wor' 

"Cessada a cau~:~(l suspensiva do mat.rimônio 
ou a qtu.t impunha o supremento judicial, podem cu• 
cônjugea c:onvenc:ionu livremente qu"';lguer :.;:egime, 
rea,.alv,.d.os os direitos de tercei:z:os." 

JOSTl:FICAçJ\0 

ColJ\ a Elnend" n9 6S e a Elnend<~. n<;> 67, será ra
:o;o6.vel a impolliçiio do regime da separação abaQ.luta nos 
c~oll. do a.rt. 1.669.. Mas seri-a in!quo p~etender que 
o" côn:IU'i"G se m.anti.Vêssem a ele vinculados, mesmo d,!!. 
pois de oegsado.11 0.11 motivos que o tenha tornado obri
gatório. E Wll erro do C~digci em v1qor, que o Projeto 
mantém, ma= a emenda c:orriqe. 

Esta Blflet:lda, que apresento p-or- s011ci t..ar;;iio do;t 
Senado;.: Alf:z:edo Campos, foi elaborada pelo Professor 
Joio Bapti.11tA Vi.llel.o, da Faculd:ode de Direito da Un!_ 
versidada Federal de Minas Gerais, oonsutu.indo a:r.s.1ro, 
:vslior~a: colabor;,..,iio dess~· Eg:digia. caaa ao P~:ojetó do 
eã&ao' civil. 

S11.la daa Comisaõe.s, 19 de outub~:o de 1984. _

JOIIIé Fragelli. 

As razões que levam C<ruto e Silva a opinar pela reje,i 

çiio da Ell\enda s.iío declaradamente a11 meamas que o orientaram a jus
tificar 11. nli.o ac-eitação da Emenda n(:l 283, coerente CCJt~ av.a posição 
eiR favor da ir:~:evoqabilidade do regi""" """trimonial de bens. Oiver
aa i a por=ição do relator, j! antel'1orment.e exposta. As legi,t::la
çõea que :odmitem a revogação do regime de JJen111 dispéie111 que o:e: cõn
juqes podam pac:tuar qualquer regime, "dentro ·do111 li!lli te• da lei", 

corno :resei>lva o cõdigo português (art. 1.698), rellleionando, no 
axt. 1. 71S, as hipóteaell de alte:~:açde~:~ do %eqime. O d.idigo E"S~ 
nhol pe=ite a alteraç:io~ feita pelo meno~ c:Qm assi:.té.ncill dos 
pais ou do tutor {art. 1.329), e do incapacitado judicialR!ente, 
a.s11.1stido pelo representante legal e ouvido o consel.ho de :amilia 
(.u::t. 1.330), mas exi9e paral!lll!l vAlidade que se reali~e com 
assistência e o concurso d11.11 pe11sc:>aA q1.1e intervirlllll ®mo outc:>rgan
t.es ae viverem e a modificaç1o afetar a direitos concedidos por 
tais pessoas. (art. 1.331). Também o direito italiano di.soiplina " 
mod.ificar;;iio da convençli..c:> matr!.monial, ~:~eja anterior, ou posterior 
ao casamento, em termos se=elhantes (códio>JO Civil, art. 163). DG
pois de dois anoA tle aplicação do regime matrimonial convenr;:ional 
ou legal, tamhl!m o Códiqo tro.nçé111 autori~a, em terlllos, a modifi
c..r;;ão (art. 1 • .397). J<i o CÕdi9'0 auiaso, e!ll ~:~eu art. 180, dispOe 
q~~e as pes.soa11 Cb:pazell de discerni.rnento podem concluir, modificar, 
ou rdVQga:z: un c:ontrato de caslll'l\ento. O me~:~o:z: e o inte:z:dito devem 
ser autorizados por aeu repreeeneanta leg-al." 

A po,lsibiH.dade de modificação posterior ao cas~n
to do regime de bens ser i sempre "<!entro doa l.intites d4 lei K. AS

sin\, dela não-~" pode:~ valer aqueles que o c-Qdig-_o determina que 

=mente se posslllll casar pelo ":_':'ífi!Ue da completa s-epar.,çiio de 
bens. COltl essa :t'e8salva, o pu-eeer é pela t~provaciio dt~ Emenda, 
nos termos do art. 167 do Projeto Orlando Gomes, oom a fh:aç4o 
de um prazo m!n!.mo de vi<J!!ncia do anteriormente esUpulado; 

- "Apos dois anos de aplicag<io e ressalv.!!: 
d011 "" direito11 de terceiros, O reqime 
ãe ben's do casamento, exceto o da sepa
ração oi:lrigetôria, poderi ser modificA
do, a requerirnent;O dos cônjuges, haven
do decisão perm1&8iva, que se~.!i trans
c.rita no registro p:z:óprio." 

~ (do Prof. Couto e _Silva) 

Eme1:1da n(:l 291. Pela rejeição no.s termos <'la 
Emenda n9 2&3. 

~N9 292 

AUtg~: Senador Nelson. Cll.rnciro ;: 

Sl.lbstituir no inciso '1/ do art. 1.670 = ex
pr.,aoõe:r: "pelo esfo~o"·por '"pela c:olaboraçi:o" e Cll!! 
celar ":s.e o oasal estiver separad_o de fat,o por mais 
de cin<:o anos". 

. OUSTIFICACJjO 

· .0. bens re>:~Ultam, cm regra, da eolaboraç:io_ 
do& concl.lbinúios. Essa colabor~tr;;ão nio :BC!rli seJOPre 
a SOll\ll dos_ vencimentOs dos doia, ma11 qe~al;;;ente da 
_eco_nomia, _,élE!" renúncJA ·.a diversõea, ati ae trabalhoa 
do!llésticoa da concl.lbin.~~. A exigência do:B cinco an~ 

de separação de f"to ~ injusta, e prejudicará quA
·sc sempre a mulher, 

.sala da Coltlisslio, lS de seteml:lro de l.ll84. 
- Nelson carn<!i~o~ 

A express<io C"O"l'abora.ç.io e menos que esforço, que 
exige a c:ontl'ibu~ção ativa dôã concubines, quando m1.1~tas vetes os 
bens resul.tam de economia, de renüncia, de trabalho não re:nílriérado 
da mulher, no caso a mais vi.sada pelo texto em mcame. A &r.enda sOJne:n. 
te em paJ:te mereoe acolhi<'lll, apenas para que seja mociifie.!lda "\ refe: 

l:i.da expressão. Assim, o parecer dO relator ê pela eprovãçií.o, cm 
parte, da Emenda, pa:t:a que a e~q>re$aão e!lfo:tgo seja Subisttt5id,. por 
colabo:t:ação, acolhendo-se, no àem.ai~:~, a llll!.nifest..!lçiio do Professor 
Couto e S.ilva, quanto "o )>eriodo de cinco anoo, como 1ndi6penaá-
V<!I:l. para gerar a_ pre3unçio de que os bens fc:>rarn adquiridos com "' P:.!. 
t.icipaçio de- Amboa os concubines, e 1nveree:t: o anu.s da p~va. 

Emenda n9 2:92. l?ela rejeição. 

JustificaçãO, t iRipo:t:tante a p~~;rte f.inal 
do inoi!l'o v do art. 1.670, ~se o c"sal estive; sepa
:rado de fato hi mais de S anosn, Em ra:~:4o dessa no~:
!Ô. h:i presunç<ôo de que oS bEm.!l foram adquir.Í.dos. me
diante esfo.rçô comum. Inexi!ltente a reqra, n<io have
:1:1..11. a preo~unç<io, Ainda quan~ o concubinato não est! 
ve11se durado mais que algum.as semanas ou me>:~es, jii. 

!laveria presunção que o bem t.eria sido adquirido pe
lo e~:~forço co .. um, o gue n:io i§ certo, razio pela qual_ 
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paree. nêo:;:eas.;rio maneer a .~;egra do art. 1.670, v, 
poiJ!I de out:ro modo não haveria pre:!lunçãc d01 ,.qui.ai
çiio de bem pelo esforçc cornURI, p~inéipio liflpõ:r-t:ant:e 
pois inverte o ônu11 do:> prova. 

~N9 293 

AUtor: Senador Nelson Clu;n<:!iro 

Callcelem-se as expressões "excet:o n<> reg! 
111e da •eP"'ração absoluta" do art. l.67S. 

.:nJSTIFISACli:O -

O easamento ê uma c::omu.nhio de vida (a.rt. 
1.510} e ll!ll. Qos deveres do o:;:&jugeiS i a miitu11. asais
tlincia (a:r:t. 1.566, III:). E um deve alimentos .110 ou
tro, necessitado, qualquer que sejll o :r:eqime de 
bens. A autcrização do cônjuge c:as.,('!o pelo regime da 

•eparação absoluta pode ser SllJ,>ridll pelo j\l.i>:, na a~ 
sêno:;:ia·de motivo- justo {art. l.676). E vale, por fim, 
recordar que para a manutenção dos filhgs, os céinju
ge::, 11.tê qU11.n.:lo separa('!os judic1a2Jne.nta, devem con
t::ibuil:" "1'1"' pr_oporção ('!e seus rec:ur8os" (art. 1. 731). 

Sala da COmi1111âO, 18 de setembro de 1984.
Nelllon carnei:r:o. 

Oaarts. ;!..715-e 1.716 do Projeto refetemwse "'o reg1 
llle de sepsr11.çio do bens, q~:~e o ll.l:'t~ -1.675 chllllla de separe;çãc ll.boslu
t.. No CÓdigo vi9ente, no .regime de sepa:.;-ação de ben11, que pode in
Cluir ben11 atua.i11 e :fut.uros, o eontr11ente só poder& alienllr livremen 
te os ber.1111 mõveiB (art. 276). t a sep"'.ração pu:.;-a, a que oe J;"efer1; 
Clovis (Dire1t:.O de Fa11Ülia, § 42), numa legilll"'ção que tornava irre
'l'oo;livol o ~:eg-ireede~Otlando Gomes, no art. 180 de se11 Prgjeto, 
• Cou~o e Silvll opinam. eontr"' 11. aprovação dil. Emenda. 

E têm razão. Assim, o pa>:"eeer é pela rejeiciio da 

~ (do Prof~ Couto e S,l.lvii.J 

Emenda n9 293. Pela rejeiçio. 

JU.B~lficação: o reg1me da 11epar"'ção absoluta 
ã aquele em q:ue não se :-eali,;ade nl!nbuma IMneira a 
•oeiedade conjugal. Allsim, não Q.á razft.Q. pa:.;-a reAtri_!l 
gir o 11 poderel'l pl'ltr111Klniais de cacl'~~o ll!l1 doe cônjug-e,... 
Por eese IIIOtivg, Q lll:"t. 1.675 deve permanecer tal C_2 
mo esti no Projeto. 

EMENpA N9 2"94 

Autor, Sen"'dor Jocê Fr"'gelli 

NO "'rt. 1,675, "c:aput", ao:;:rescentar "'o inci-
110 r.v, depoira da e:><presaíí.o "não 1111e~o remunel"lltÔJ:"ia" 
o CQlEIPlern!lnto _"ou d<it pequeno valor~. 

JOSTif'ICACJi:O __ 

A EJ::enda restabelece a orientação sa~:~d.!i.veldo 
código em viqol:". A pl:"P.valec:er a .BQlUçíí.O do Projet:.o, 
atii mesmo a espõrtula de um cônjug., durante um serv! 
ço religicso, não aendo !eita com bena próprion, ca
receria de autorização. 

Esta Emenda, qu_e apresento por solicitaçãodo 

Senador Al!redo Camp08, foi elaborad"' !)elo Professgr 
.:roio Bapti11ta Villflla, da F"'culdade de Direito da 
On:iversi('!ade Federal <le Minas Gerais, c:oru:tituindoll:! 
silf. valiosll colll.bor11.ção dessa Eg::é-gia Cas., ao Proje
to de cõdigo Civil., 

justificação. 

sal"' aatl CgmfssÕes, 19 .Se outubro de 1984.. -
José Fr..,g-elli. 

A Elllenda :merece ao:;:olhl.Qa, peles motives el<postos na 

Pa~cer (do Prof. _caut:.o e Silva} 

Emen&: nQ 294. ~la '.aOflitáçãa • 

~N9 295 

Auton senado.r Jcsé Fragelli 

Redigir =mo se segue o -art. 1.679. 

•oaundo for .impoou:Ivel a um dos c:õnju-

9C!s exerce-r 0-JI "'tos da admin.ist:.;-a'Tio gua lh~ 
inclllnbeJrt por fgrç.., do regime IM.trili\Onial ado 
tado, ell.bc:.;-á "'" outrc. -

:r - Admin1.Stl:""'r 0::0 l;le(U!: CQ~r~Uns e OS do 
outrg cônjuge. 

:ri - Alienar QG bens môveis comuns, 

:ru - ·Alien""' os imõveis COlml-ns e os mó 
veis ou iltl6veis do outro cônjuge, l!Ul<llante;;. 
toriz."'ção judicial. • -

De"de.logo, a red"'ção do .,rtigo no Projeto 
!_ de• do.v1.dosa cor.reção e discutível cla.rez .... o que 
11ao bens que lhe incumbert~"1 C<o!rta:mente a intenção 
foi di:t:er "bens que lhe inC'Ulnbe "dministra.r", 0 que 
entretantc, não se artioul.ll. eJ\1 boa. lingu11.gem o:;:om cs 

anteo:;:edentes expre8SOs do teXtQ. A emend"' pl:"ocur"' 
Sll.na.r a dif1o:;:uldadát com wna redaçiio alternativa. Ni! 

la se preserva a idé1a de uma impossibilidade ge:: 
ral de administr"'ç<ic>, e não de restrita " algWls 
bens. Recupera-se, de8se modo, ll unid4de entre 

0 
prcss,:'pos·t-o· e "" det:e>:"minllç-.3es pontuais doa incisos, 
que nao se limitiUII a bens sobre os quais 0 i~:~possi

bili tado tinha Q dí.reit:.o de ll<llninist>:"açio "po:::- fgr
ça do r"'9'ime matl'imonia"t adotadc". Depois, a e_'l'
pecific.,ção dos c"'sos -Slllgulareo, no Projeto, ê 
i<lcomplet"' e tumultuada. Não pr-evê 11. alienação dos 
ll~Veis particulares, embora admita ., dos 1móveis~ ta;!! 
bém psrticulares, qu .. na oonceJX'iO do tex.to, ;:; me-

d1d:: grave· Enquantg o inciso l: fa~ de "benn co

muns", o inciso Il:l: tlle refe::-e 11. "bens imÕve1s~, que, 
~viden.temente, também podem sel:' COllluns. Ist:.o 
cu opera-se c:om mais de um . O'ritério dói din-
tr1buição dau bipõteses, o <;rue conduz a ine 
'O"itoável inoensistiln<:i"' lôgicc-forll'-a.l do to: 
do. Tll.lnbém aqui a emcn<i;,. ~pirn 11. pl:"OmQver ;;. 
correç.eio d<:) __ texto, q_ue resultll. a,inda simpli 
tioado c:am a .. limi.nação de um inçiso, sem~ 
juizo do c:onteUdo. 

Est-11 Emenda, que a:!'reaent.o pOl:"' soli 
citação <lo Sen.ao:J.or Alfredo Campos, foi elab:; 
rada pelo Professor João Baptista Villela~ 
da Faculdnde de Direi~O da_ IJniVer:51dadc. Fed~ 
r"'l de M;!.nas Gerais, constitu.indg "'ssim va
liosa colll.boraç4o _des-sã E9'r6gia casa io Prg
jeto de Código Civil • 

_ Sala d;,.s Comissões, .19_ de -Outubro da 

ll)84. - José F.ragelli. 
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A roaaç.5.o do art. l. 679, como beltl ciéStac.:! o aut.Õr da. 
l!:!oonda, li "de dUVidosa-correçÃo e diacut!v<:'l cJ.are:z"'", eom 0 que 
conco:r:aa o Profas11or Couto e Silva. A ag=a p:r:opc•sta af4st.ot aque-
1es incOI\Vf!'"J.ientes e l!leJ::Qee, por isso, ser "colhida pelo parecer. 

Parcc('lr (do p;ro!. couto e sUva) 

Emenda n9 295. Pela aceitação. 

~Niô'296 

Pall:er acompanhar o art. _1...679 doi uru par.iiq>:"a
fo único do 11eçuinte teor• 

"Não 80 aplica o disposto_ no "caput", · 
e11tando o.s cônjuqe:s sepa>;"ados de fato, bem 
001110 na pendência de ação da clesquite." 

JUSTIFICAçKO 

A inve11tidura oioa poderea, que o a>:"t:igo pre

ve, supõe vigente o cl:l.m"' de conf.i ... nça a interesse 
X.Útllo pOCilli"-:1:" entre 011 Clll!ladOa. Não seri" >:"azooivel, 
po:-tanto, "'drniti-la nlls hipóte~es indicadas na emen
do. 

Esta Emend.,_, que "-P>:"esento por solicita
ção do Senador Alfredo Cãlnpõ11, foi elabol:"ada pelo 
ProtenQ>:" JQíiO Bapt111M Villela, da Pacul.dade de oi
;s:eito dll Universidade Federe.1 de Minall Gerai:::, com:..
t:ituindo a11s1ln v4liosa eo1Abgl:"açSQ deasa Egl:"ÕÔgiA CIO
.-a llO Pt'Q~eto do cõcuqo Civil. · 

Sala das Co!llhsÕes, l9 .;!e outub.;ro .;!e 1.984. 

- JouiS 1!":-agalli •. 

A ra~ão, e.o vor do relatQr, ast,;j com a 1l'llpugnaçio 
nuulife=t .. aa por Couto e Silva i Emenda em e:.;.,l'!le. 

-~~ (dQ_t>roL._Couto a Sllvat 

Emenda no 296. Pa1a :rejeição. 

Jusuticai;:io• A eo-:isti!l'icia de LtJna aç<io de 
sep.a:n•çio nio 11ignific&l que wn dos céinjuges vã lllte
ra>:", enquanto nio decidida em definitivo a questíio, 
a lldrninistraçio resllltan.te do regi.niá de bens il.dcita
do~ como est.S: M> art. 1.679. Pode'ri._ .e\lcede:r q11e 
atrav.!is de lllM medida c.a\ltelar, $11 :-egulo de modo d,!; 
ve:r•o a adnlin.i•t.:-açito. Maa rii.i-llel:ia conveniente 
inclusão do pa:-ló:grafo \inico, u:na. vez q\le em toda 
açiio de separação se t~ria eozno rellu1tlldo a imedia
t:a ce••açíio dos podel:"eJII decort:entas do regir.KI de 
bl!ll.'l$ adotado. J:!lto 11eria um :to :r:" te inccntivo à p>:"opo
•:l.tllra d<l ações dealll:"l:'&Zoadas. o mesmo J:elllllt.ado po
da ser obtido at:ravé11 de um11 açio ·cautelllr inomina
&1., :ficando na. "s:fera p>:"oeeuual a solução do p>:"oblill 
!Dll, coll'l a cogn.i.çlío do j11i:z no caso éóftC:>:""êto. -

:EMm."DA N9 29'1 
Autor • Senador Joaé Fragelli 

• MUdar nb Titulo Il:, s!lbtltul.o J::, a deaigna-
9ão do cç!tuJ.o J:l: ~:" ~oo Pacto NUpcial~. 

JUSTJ:FJ;CAC!O 

A 'emen<ia guarda coeJ:i!nci" com a idéia de pe!: 
mitir "' celebl:"llçiio _do convenções l<!llt.l:imor1iaia 
q\lalquer tempo e não .,penas antes de contra!do o ca..: 
BllDICnto. 

Esta Emenda, qlle apt'esento por solicitaçiodo 
Senador Alfredo cattlpQ,' foi elallordc!B pelo Profes!ilor 
João Baptista Villela, da 'F.scufdade de Direito 1'111 
Ucive>:"llidade :f"edera1 de Min&$ Gerais, con.st.itllindo~ 
sim va1io'la cclabor ... çiio dess"' Egrégia Casa ao .P.:c:oje
to do Código CiviL 

Sala das Cóinissõcs, 19 de olltub:r:o de 1984. -
Josü F>:"agelli. 

A aprovação da Emenda· resulta da aceit,..çiio das Emen
das 283 e 284. 

~ (do P>:"of. COiltO e SU'fl') 

Emenda n9 297. Pela rejeição. 

Juçti!icaçiio: Como não se pe:r:mitiu as mo<llf! 
caçõe11 do regime de bens após ao e"s.amen.to, a dello
rrln.ação correta é do pacto antenllpeial. 

~N9 298 
A~>tor: Senado:- Josü Fragell.i 

, ~ubstituir nos arts. 1.681 a outro:; que 
ele se seguem, a exp:-essão "pacto _antenllpcial ~ por 
ftpacto··nll!)cial". 

JUSTIFICA@ 

As rao:õea dest"- elllCruia fiqut'am n ... justifica
tiva da anteriol:". 

Esta Emenda, que "presento !)O>:" solicitaçÃo 
<;lo Senad= Alfredo campOS, l!Qi elabOl:"llda pelo P:-of"e~ 
sor João Baptista vi~lela, dll Faeuldllde de Di>:"eito 
da Ul.'live:-sidade Fedel:"al de Minas Ge>:"ais, constituin
do asdm valiosa colal:>Ôraçiio de::sa Sqrêgi"' Casa 
Projeto do Código C.ivil. ' 

Sala das Comissões, 19 de outubJ:o de 1984. 
Jooé FragelH. 

Pelo IIICsmo fundrunento EfX!'OIItO no parece:- l'la E~n~ 

anterior, o ;r:el~tpr i--i)eia aoro,;,.S:ã~ ~ ~· 

JU8tificaçio1 A mesma da emenda n.Q 297. 

~MENI:JA N9 2~9 
l\u:to>:": Jose Fraqe1li 

"O incapaz, autol:"izado por seu l:"ep>:"CSentan.t.e 
legal a -cas11:-, C:onsidera-se apto i celeb:-.. çio do pll,S 
to ..nupcial." 
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Ju,.t.ificac.iio_ 

A emel:ld.!l teJn por fim da aplicação CO>:l:"eta ã 
n§xinl.a habili:J ~ ~. ~ ASl.ow:..t.4 ~. 
Se o:;: pais ou outro:~ repreaentante8 anul.em o ca~anu;m 

to ~o incapaz, é porque o véern com ai:.eern.1mento ba; 
tante P!'ra captar a significação " gravidade do ato-: 
Seria, ele fato incongruente, que -'<~gué:n pudesse :.e:z:o 
~i tido ã priitica elo ato mtior, que e o ca,runento e 
nio o_ f.o:;:sfil .i. de .. .& to de~., dependentQ - portanto &C 

c:essõrio - que ê5 ,. convenção nupciaL Quarito ao r; 
gime obrigatõrio da.,ep.!!:z:o"ção, não hã mais o que re.!!. 
s&J.var, ,uma vez qt.:~e pe~a emenda n9 66 t.ai:;; pessoas 
estão e;~~:c~uidas da imposição. 

Esta amenda, que apresento por soliçita<;io do 

Senador A~fredo campos, foi e~abora~ pe~o Pr-ofessor 
Joio Bat.J.sta ViÚo~a., da Faculd10de de DU:ei.to 4a _ On! _ 
vcraid.ltde Federa~ dEI Minas Gerais, çonstitu.inde 
:li:n va~iolla eo~abor4<;.!io dec:;:a Eqrêgh. Calla "o Proje
to do _código CiviL 

e: .. ~a· das Comis.sõe"4 ~SI de Outub:l;'o de J.1l84. -
José F:z:-agelli. 

Quem pode a~terar o regime matrimonia~ de benB pode 
iguallllente institui-lo, serr.pre "dentro dos limiW11 da lc.i" • .I1u1o 
mesmo dispÕem o CÕdigo italiD.no {D:~:tll. ~65 e ~66), o espanhol {arts. 

·1.329 e ~.JJ{t, o tr~cCa {arts. 2..398 e .1...399). A Em~da procura 
elar nova redaç:io ao art. 1.682, invoe .. n.do o. máxima~ ~!!!:!E. 
.:!=!!.!• ~ M p&eta nupcial:!.&, O debate, eo:mo susWnta Couto a 
s.t.~va, raaidir.iA em JHlbeJ: se a_au.tori.::açio do responaãve~ ""'ri4 
e~emento de efidicill (<:o:mo no Projatol ou de e:üstência {corno na 
E!uen<la) • O artigo não ""' ::z:oefere ao X>Olllen.to dA. <:e~ebraçio do pacto 
nupc:l.a~, ou seja de çua exi11tência. DiZ que sem autorização do r_!!: 
presentante legal do incapaz, o pacto nio tem efici'i.cia. A Emenda 

não dive:l;'9'e, entende, por<im, que havendo prévia autorizaç:io· P!'ra-

, o callamento. ato maior, nio hi necessidade de repeti-la para "' ç!Z. 
lebraçio do paeto n\lp<:ial.. Mesmo que radund4nte, ou desnecessirie,. 
como entende o Senador Josi Fragelli, bom 8erá que se mantenha a 
·~p:l;'essiio finll~ •so.~vo llS hipõt:.ese:; de 'ragime ob:~;"igatório de se~ 
raçio de ben,•. Dest.arw, o pareçer acolhe a Emenda: C!.o:n a s; 
qt.:~inte redaç.iio: 

~ SUBS'l'!TUTIVA 

"O incapaz, D.utorirado por &eu represen
tante le9'a~ a casar, ccnsidera-se apto 
ti ~;e~el:l•ação do pacto nllpcial, salvo as 
hipÓteses dEI regime obrigatório d( 9ep_i! 
:z:açiio da bens.~ 

~ (do Prof. Couto e Silva). 

Emenda n9 299. Pela rejei<;iio. 

· Just:l.ficaçiio• No ou:t. ~.682 eati a reg-ra . de 
que ., efidicia do pacto ;~~ntenupcial eati eond.iciona
<!a i ;aprovação de seu representante .!!.9'!!-~• salvo a11 
hipóteses de regllne obrigatório de .=~;epaJ:ação de bens. 
Pareca essa. redação supE:riÕ• à previata na Em<!~da. n9 
299, ·pois nela 11e esc~arece que a autoriza._çíio ã e~~ 

Dento de eficácia e não ,de existêncil! do pacto ante

nupcial I e, também, <Jile o pacto llnten\lpcial não terá 
nenhWII e!ei to se o ~:!.ma obri!;a:t.õrio !o::z:o o da. se~ 

ra<;íio de bens_. __ A ~e~iio- do anteprojeto .;; aaaim 
mais exata do que a prevista na emenda n<;> 299; e 
pc:z: isso, deve ser manti.da. 

EMENDÃ N ... 300 

Autor; Nelson Carneiro 

Cancelem-se as expr-es-sões "!:>em 001110 a que 

=ntraven.'la disposição abso~uta da ~ .. P do a:~;"t. 1.683. 

Just.t.ficacão 

Nio só a conver~Ç:;;:o estiplll.,d:o. ':'o pacto ant! 
nupcin~ é nu~a. &e <:ontrariar disposi<;:;;:O D.bsol\lta ela 
lei. Siio todas. 

sa~a da Comissão, 18 de setembro de ~984.. 
NebOO: carneiro. 

A- Emend<!. mereçe aprovaç:;;:o, Assim igualmentE:> se llllln! 
testa Co\lto e Si~va. 

~ aprovacíio. 

~ (do Pro!. Couto a Silva) 

E!nenéla n<;> JOO. Pela. _aprovação. 

~N<;>JOl 

Autoi:: Jos<i l"rac:;elli 

Exc~uir do art. L68J a expre,;,siio "pre;llld! 
que os direitos conjugais ou paternos, bem 001110 a 
que~_. 

Justificacíio 

Este artigo do Projeto reprodllz a infeliz o 
rientaç:O:o do art.. 257 do eõdiqo v1.çjente. A irnpo:~sib!'
lldad<! de t.r=siqir sob::z:oe dir..i tos conj\lga.ill par~ 

nos limita de muito o 41c~mce dos paçtos n.atr:!.mOJ\1 -
aia, mantendo •eduzidall. nessa . .meci:l.da a!l pra.Wnsões 
auto-reçrlllativas do casal. Os :=onteúdos, em verdade 
relevantes, do;:, ta.ill direitos j.ii c::onsta:n de "disposi
ção absoluta da ~.,i" e se encont.rll!ll, por corutigaint<l, 
-;rarant.tdoa pela parte remane~>cente do al:'tig-o. 

Eat.l. ·emenda <Jile apresento por sol:i<:ieaçio do 

SenadoJ:: A~fJ::edo campos, foi elaborado!~. 'Pelo Prcfe.sllor 
·:l'o'io Batista Vi~e~a, da Fa.eu.l&de de Di:~;"eito da un! 
vcrsi.&de Federal de Mina.s Ger.!lis, constituindo a:!!. 
o~~im! _vallo_sa colo!lbo:~;"açii.o _ d<1ssa. Eg-rligia casa ao Projc 
to do c&!igo Civil.. -

sala dils- Com.t&sões, 1.9 dil out\lbro de 1984. -
Josê Fragel~i~ 

Ap•ovada a Emenda n.9 300_, r<U<taria, se ap~oVa.da a de 
n9 301~ exc~llir do· a.rt. 1. 683 do Projeto, a expressão ~p~eju<!lique 
OJ:t d:l.re:Ltos eortjugai.s ou P!lternoa". O ProjE;tO Or~ando Gome~ dis~ 
nba em seu arl;. ~65; - "Te:r-se-á como Mo e&c:~;"ita a cl.ii.usul• de· 
pacto ~mienllpcia.~ o;oue ouprillt.!l. ou restrinja direito eonjuça~, ou 
pate.~:no, ou d:l.apense obriga<;ão essencLII.~ de çÕnjuge". Couto e Si,! 
va insurge-se 'contra a Emenda, i.nvoçando a int.cii;abilidade doa d! 

reitos •rasul.tan.t:ell <lo pitrio-poder, ou do ca•uunent.o• e conc~ui !:.. 
~ndo que "_a a.uton,omitt da vontade ea ruatéria ~e regi:nc de ·bens 
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li ampH•• com ;o, l:"edaç1'io do oaereto-le.l. 496, da 1977, m.i.1i ru1.0. ab .. o 

l.ut.a., tem e8se:~ lim.ite.:;;". ·o mili-iiii::lde:::no do~ eódigos eostran,jeiro;. 
o de Portui;al., ino:;:l.ui a impos.cibil.idade de "alteração dos dire! 
toa ou deveres o:;:onju.qaia, ou p<>te;~;"no&" dentre as r.e.lltriçQes _ao 
pr.j.no:;:!pio da 11berd<>de (art. 1.699, .!:1:), proc:l.amado pelo art. 1.698. 
Nilo diver!fe o CÕdigo Fl:"nnc:i!s (n:rt. 1.388, redaçâo <!a. Lei n9 6.5-570,_ 
de 13 de julho de 1965): - ~r.es e?óux ~ p•mvent doh·oger .!!!. ~ 
devoirç ni aux _droits gui r~çultent ~ eux du mariage ni 4UX 

:rãsles de l'autQritQ parental..,, de l'aslm.tnj,st:rUi.on léoale tl ~ 
_!! ~~. Opo:rtuno ii ;~;"e<::OJ:"dnr, aimla; O ensinamoi!nto de Ol:"lando 
Golne11: - "Q ~ nntenup<>ial ,i negõoio <l.ispositivo, cujo oonteQ 
do não eornpo..::ta senio o:;:l.!usulas relativ":a. a relaçõe" patrimoniailO. 
Níio "e a&nleem e'lltipul<~.çÕes a l:'espeito das relações pe11soai" dos 
eônj..,~s, nem rne11rno as di!! enrãter patriraç>nia1 que não digam l:"e.:!_ 
peito exclusivamente ao regime ele bens. A,~ei tem, por n:io escl:'.f. 
ta, oliuaula prejud.icial. aos direitos conjl.lgaill ou pate:rnos 
qlle contravenha preceito impeJ:"at.ivo" (Direito ~ Famil.i.,, n<;> 1~0, 

ed. oit., pag. 200) 

Pnl:"ec:el:" {do Prof. Couto a Silva) 

Emenda n9 30~. Pela l'(!jeição • . 
J'ulltific4ç~: 01!1 'direitoa resul.tant.E:s d6 pá

trio pod.e:r, ou. ao Cll.!lllrnento, e p~evistos n·o art. 
1.683, .aão em si il'ltooâveis, nio havendo j\lstÚic:a -
çio para se proceder a el:cl\lllii.o da expressão Mpreju
dique os direitos e:=jug.üa ou pater_nosM constante 
no Projeto. A autonomia da vontade_ em ruatéria de r~ 

girne de bens é ampla, ma~ não absol\lta, tendo eosses 
lin.i te~, 

~N9 302 
Autol:': :?'ot~li rragel1i 

'l'ransferir para onde melhor couber, no Cap.f: 
tulo V do Subtltulo I, que IIC cont.Sm no Titulo II, o 
art. 1,684. 

Just.ificacii.Ô _ 

A matériA do artigo situa-se, por nature"'a , _ 
Ali on"'-e. se t"n.ta do :regim<o de Poi!Ol:'t:icipaç:io final nc» 

aqll.estoiJ. 
Estll emend.a, que 'ap:reoento por solicitação do 

SeiUidor l\lfredo campos. foi e1abol:'ada pelo P>:"ofe:;:cor 
Joio BaUaUI Vilela, d4 l'ac:u1da"de de Direito d4 Un!. 

ve>:"sidade Fecleral de Minas GeraiB, oon!Jtituindo "!. 
!l'.im., valiosa colaboração dessa Egrigia c.;.-ãa- ao ~roj~ 

to do_C6digo Civil. 

sala <las COmissões, 1~ .,_e oueubl:'O de 1!184. 

Jo:~i!i Fraqell.í. 

. N.it. sequndl:l fa•e d.s apreo:;:iação do Pl:"ojeto, q\lando ao 

rel.ator couber o encal:"gO ·ae ~ptar as emendas a~o_v~da:= ao tex~o 
a ser nov.iuaente submeticlo ii. apreciação da ComiBIIilo El!peoil!-1.; a1:1 
tes de ser enviada ao exime do P1enã:r~o, terá maior :t:elevo a Eme,e_ 
da apresentada, e o:;:ontra a qu>!.l 11e declara ,Couto e Silva. 

~ (do Prof:, Couto e Silva} 

Emenda n9. 302. Pela rej~ição. 

J\l.IJtÚicaçã<J__: O a:t:t. 1._684 pod.el:'ia ser- -i,e_-
c:lu!do tanto em meio a~ reg:ras do pacto antenupcial, 

como nos do regime de parti<::ipação final dos D.qtles -
tos. Corno _se c:uida _de wna llO:t:fll.l!-__ que pode constar no 
pacto antenupcial, parece mais e>o:ata ~ coloo:;:ação e,e. 
tre as disposições refel:'entes ao paot.O antenupcial. 
do <;1'-'C l:'!.I!-Jl. pe:t:tinentes ao :t:egime de partio:;:ipação f! 

na.l aos aqdestos. 

EMENDA N9 303 

Auto:t:: Nel.aon Ca:rnei:t:o 

AJ;t. 1.686: onde se diz. •ma.trimôn.i.oM, diga-se 
"ca>SamentoM. 

Justificaclio 

Visa' adaqua:t: o artigo a pe:t:feita terminologia 
jurldiea. 

Sala daS Comissões, 18 de set.emb:ro de 1984, -
Nelson Carne.iro. 

Embora o relato~ haja l:"ejeitado a Emenda n9 159, OP! 
liD. pela ao:;:eitação da que se examina. E que, no artigo 1.686, a. e!>. 
:P:r~ssíio cascmento lhe parece {e i9Ualmentc a COI.lto e Silva) mais 
aprop:t:iadl.>. do que matrirr.ônio. 

~ aprovação. 

Pareo:;:er (Prof. Co\lto e Silva) 

Emcnda n9 303. Pela aoe.i.tação. 

EMENDA N9 304 

Autor: Jose F:t:o~~gelli 

~r,vereer no Ttt\110 :t:r, SUbtitul.o I, a Õrde:n 

dos cap! tulos. III e IV. 

Jusdficaeão 

Se, pela l!llllenda n<;> 67, a ComunJi,;:o pasSa a ser 
_o regime J.egal,. convêm q..,e preceda og demais, de nat_!! 
reza oonvenoional. 

Est-11 Emenda, que ap;~;"esentOc por solio:;:itação do 

Sen.!<dOr ll.lf:redo campos, foi elabol:"ada pelo Pl:"ofe=sor 
_ Joiio Bntista Vilol-!1, da Faculdade de Dire:ito da Uni. 

versidade Fede:t:al ele Minas -Q.rais; congtit\lindo as11i;;; 
valiosa <::olabo:t:ação dessa Egrêgia Casa ao Projeto do 
Código Ci.v.il. 

Sal..a da.~ Comissões, 19 de outubl:'o de 199-4, 
J=é Fr<~.gelli 

A Emenda seria a.;olhic1a se adot.ado como :t:eg ... me legal 
o da· eomunhào universal, -corno propugna o ilustre Autor. Mantido o 
regitle da -comunhão par-e.ial, irnpõe-s.e a sua :t:ejeição. 

~~~~-

· ~ (Qo P:t:of. CqJ.to e Si~va) 
Emenda n<;> 304. Pel..!t r.ej~ão. 

Justificação: Não se pode fazer a inve:t:siio eo 
l.a=do o Capitulo IV antes 'ao Cap!~ul.o III, porqlle ;; 
1:;egime regr" i o d.a. cOlt'IUnh.1io parcial e não o da COlll,!! 
nbiio. universal, o:;:omo p:rctende a aludida Emend<l.. A" jus 
Uficação da rejeição é a mesma d4da à Emenda n9 295:-
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~ N9 lOS 

Autor: Nel•on C~~orneiro 

Icei•o I d" tizt. l.687: onde se di.i: ~matr.iJDÔ
n.tc•, dign-.se '"ea:al>rtlentc". 

J'usUfiçacão 

Vi1111. adequar o ,.r~igo a perteit;,. ~erminologia 

juriC!ieA-
Sala da Com.is11ão, lS de seeGmbro de 1984. 

Nol•on Ca:rneiro. 

Acolhida, pel<~;.lll razõaa expoat:t.ll quo~~ndo d~ Olt.lll!le 

Emend;~; n9 303. 

Pnreeer (do' Prof. Co.u~o o. S.ilv:a) 

l!:rnend.:a n9 305. Pela aprovação. 

·~N9 306 
Autor: J"osé Fragell.i 

Transtcri.l:' 011 aru. l.69l a l.ri94 pa>:s onde 
melhor çouberem no eap!tulo l:elllt.ivo llo regime <!a C.f! 

mu.,h.:;:o un~versal. 

Justif.i<::acão 

Etltes artigos tem, na arquitetura do Projeto, 
alcance subsidiário, como se depreende do art. l-698. 
ConvSm, pOiO!:, que SÜll aedqs l!t!lt.eri..!:te sejll a_ de; prime,! 
=·regime :apres·elitado, que, çonsoant<!l a e!l'.enda n9 76, 
pa1111# a ~:~er :a dA eo!rnlllhão unive:t:"sal. 

Eeta Emend.a, que apresento por solio;:i_taçio do 
Senador Alfredo campo a, foi alabo~:adt: pelo Pro~essor 
João Batillta Vilela da E'acuU!.adot de Di:t:"eito.d.a uni.ve~ 
sidade Federal. de Minas Gerai•, con.se.itu!ndo assilll 
valiosa eolabo:t:"t:Ção de:~aa Eg:t:"iSgia Ca!lll. ao Proje~o a;:. 
CÓdigo Civil. 

Sala dllS Co111issões, 19 do out.ub:t;o de 1.994, 
Jose Fragelli. 

'O pnrecer 111anteve o regbne l.coga~ da eomunh.!io pal-cial. 
Não há, li3Si.m, eomo acolher a Emend.>t. 

P:areo;:e:t:" (do;;t Pr.o.!- Couto e Si1v4) 
Emenda n9 306. Pel.a rejeição. 

Juatifie.ação: Não se tendo .adQt.ado =mo. :t:"egi
Jl)e-regra o da eoJllunhão universal, n.:;:o te~ ~:~ontido 'l 

que se cont<iru na Emenda aos art. J...69l e l.694. 

~N9 307 
Autor• Nelson cv.=eiro 

SUblltitua-=e no a.o:t. l.693 a expres11ão "no" 
(paoto ante-nupçial) por ~91~. 

nedija-so aBsim. o IU"t. l. 7l5•~ 

~Art. 1. 7l.!i. Est.ipuladD a :;;epar'açio de 

bens es~s pe.:t:"lllMeCerão sob a a~nis_tr.,_ç.:;:o ~ 

elusivll de çada wn dos e6njuges que só c= pg 
~eri alien11.r, hipotecar 01.1 grava:t; de ânus z:eal 

eom o çgnsentimentQ do ol!-tro. • 

No rugimo 'de ,;:ornwthiio paro;:ial, por rnifR p>:opo.!. 
to hi. mais de trinta ;mos, não hi neeessi.d~ dG paç

to an~nupcial (art. l-.668), embo:t:"a o P:t;Ojeto não o 
e:w:el\UI- 1 Cm boa hor .... Mas a redaçiio atual poderia CO,!! 

du:t:ir a 'outro entendimento~ 

Sala da Cornis111ão, 18 -de setembro d" .l984. 
l'l'elson. CarneiJ:"o. 

Sob o ltlt!Sll\0 número, há .duas Ernend.111a '_distinta!)'. A pr.!_ 
lll(!:i.l:'a (~) r-efe:t:"o-se ao art. l.693. A sefJUn<ia (;2_) ao a:t;t. 1.715 
Quanto ii Emenda (307 ~l, Plld:t:"e ManQel Bernaz:des a açolheria, j.i 

que aeon.!lelha a excluir o artigo sempra que possível, como no ca•o. 
Sua :t:"e:leiçiio não inf'luiri na apliC:.!lÇão ou int.e;rpre~çlio do dispo:;.!_ 
Uvo ~eg_,l. Dive:t:"sa~. po:l:'ém, se:t:"iam. u eonseqt!.êneias da ap:t:"ov.t.çíio 
da Emenda :ao a:t:"t. l.7l.S. De acordo, porém, eolll o pareCer i: Emem~ 
n9 293, o relator opina pel" Mio D.çe.ttllçiio da ora em exa~:~e. 

Parecer (do P::of •• c-outo e s.t~val 

Emenda n9 307. Pela :t;ejoi.ção 

Ju:~tifieação: Est.i correto c que se çontem no 
art. 1.693, não havendo razão paJ:"a substi.tuir a e,! 

pressão no Hpaeto antenupcial• ~ COIIIO set contém no a1.!!_ 
dido a~:t:ig"O, por "em paeto antenupo;:Hil", eomo se Pr~ 
ten.;le na Emenda. E mais: to.mbem não hii. motivo p;u-:a 11e 

dar nova ·;redaçáo c-o 11.rt. l.7l5. Segundo o P~:ojeto, "'!: 
da um dos cônjuges poder.i, no reg.tme da separação de' 
bens, aliensr, hipot.eçar 01.1. g:t;!lVI'I.Z' de ônuO!: reais cada 
Ulll dOs bens de sua p:t:"Op:t;ieda~, não havendo nec:essida 
de do ecn~<entiment ... de out.:o eomo se protend<l no al;!: 
dido a:t;Ugo. Se houvesse n.ecosei.dade, ter-sa-i.a ad_i 
tado out:ro .regime que não tt!lto. Para i~so, se:r:ia p:t;e
o;:iso que houvesse socied.:ade eenjug:al, que nio 11e for
ma no regi:me da separaçiio de _bens. 

~N9 308 
Auto.r: .Jos<i f'ragelli 

substitui.r, t10 art. 1.698, "univeroal" ~ po,;
"parc:ia.l" e situá-lo, onde mellwz <::oUber, no e11.pl:tula 
relativo à eomut~hão pA .. eill.:.. 

Justificaç.:;:ç 

Esta. e.nenda.' é o eonplemeríto neo;:esJ~~Ú':io dA a!!. 
terior. 

Esta. Emenda, que a,l)resento por solio;:itat;io do 
Senador Al.fr-edo Calr.pos, foJ. eJ.abor~ pelo P~:ofosso.r 
Jaão :an'tista Vilela, da Fac:uldade de. DJ.rei to da On.!_ 
versidadc P'ederD.l de Mina::; GeraiB, eonsti tuindo ~U~airn 
valiolla colaboraÇão das!la J:gr<igia cas.n. ao P:t:"ojeto do 
Códiga Civil.. 

Sala das Ccun.i>:nõas, ~9 de ~tUb:t:"o da 1984. 
J'o=é F.l:'a.galli. · 
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Mantido o regime ~egal da separaç.iic parcilll não há CS!. 
mo acolher a Eme,,.a n<:> 308. 

~ (do li'l:o!. couto e SUva~ 
Emenda nQ 308. Pela l:ejeiçio. 

Justificação: Niio se tende adctadc c regime 
da ccrmW!hãc universal como regra, perde sentido 
preposta ccnçtante na Emenda ao a.rt. 1.698. 

~~-~9 309 

A'11tor: .Senador José Fragelli 

Acrescentar ao art. l. 7"00, _ par&gr&fo Gili
co do_ ee_guint;<:> teor: 

"Mediante pacto nupcial podel:á 
..er est.Dbelecida participaç.iio diversa W. 

i.ndicadi nestg artigo". 

Just:ificaCio 

A emenda ;itua-se na linha do direito fr!l!!; 
câs, depois da Lei n9 65.570, de 13 dG julho de l%5 
(cf. c<S.;,igc Civil Francês, art.. 1.581). Permite-ae 
ali, e}:p~:esaamente, deai9'Ualar as propol:çê:o..: co-m que 
cada c~njuqe pa>:ticipa no crescimento econ6mico fi
nal. O Pl:ojeto, parece, não pretende_ excluir a P9SS! 

bilidade, mas A 111'1111. garantia elq>llcita retorça o va
lor da libe.tdade na definição patrimonial cl.o casame~ 
,o. 

E:l;tll. Emencl.a, que apre5ent:o po,;: solicita9ão 
elo .sen .. d~ Alfredo carnpcÍs, f'oi elAbora~a pelo Profe~ 
aor Jo.iio BatJ.ata VilelA, cl.a Faculdade de Di.teito -cr., 
tJniversidacl.e Federal de Mina8 Gerais, cóns-tituindo 
assim valioaa colaboraçiio desta Eqrégia Casa ao P.l:O
jeto cl.o C~cl.igo Civi1.. 

S11.la das Comis:iíes, 19 Õf.l outubro de 1984. 

---Jos& F.tagelli." 

:rnvoca o ilu:otre autor em favor ela Emencl.a a~:t. 

1,581 elo c~diqo francês, 110 dispor que os c6njuges "reuvent ~ 

~ ~ ~ .5!!. pa_rt!de_ ir~_ê9_~~' O~ stipuler e. leJ;U"':'i-
V;~~nt ol.'eux ou l'un deux s'il su.tvit, a.u.~:_a ~ !, ___ :la ~ 
dois acquãt;-ncts !aire~ l';~~ut~:_e._ ll-~ éqalemen~ _ i'::r:':.._::_'?_n_ven~ _ 
~ .!!.!. ~ux G'Ue celui ~ ~ ~· ~-~·_.!g. .- 119u1~at~on 
~ rêgime, ~ ~ l'.,utre ~ erê.t~neo de nart1.::1pac1on _ pourr.:o. 

exi<!<!r .!! ~ ~ paiement .5!2. eertairis ~ ~ ~ con1c;>int, 

!..!!!~ 9.!:!..!.!!! ~~~i .u.lll,~';_.-

A Emenda, :oe acolhida., "desnaturaria a preaunçio d" 
qUe "'mbo11 ·o• o5nj:,_ge• particip.:o.ram e .. igualdade_ de situação na- aqu! 
s.iyão deste11 ben11;-- redargue Couto e Silva. Não ae pode esquecer 
que -01: !!>Snjuglla ne"l aempre e•.t.iio na lt'<'!Sma situa9io ao re .. li~al:em o 
ca11arnento~ ~:azii.o por que é nece=<s&.tio que se estabele9am parii.met.tos 
dctfiniclos, o qu" 11igni.fica d1~er que, du~:ante o oasal!'.ento, hii a pr~ 
.aunção de que al!'.bo= 011 c6nju9ea participa!" e!l' igualdade de condi
ÇÕ<U'< na obtenção do patrimônio c.omum". 

O código po.ttuguôs, poAterior i lei fra'nceaa (ele 13 
de julho do 1965), n.iio a acompanha, ne01Sfl passo. Ao contrll:rio, Elm 

eeu a.tt. 1.730, 1, asa.l.rn se expressa: "Os cônjuges_ parti.cipam por 
l!'etade no ativo e no paasivo da cott:unhio, sendo nul.a qu.oilquer esti
pulação em aentié!o contdirio". E o n9 2 ab.te uma exoeçiio a essa re

<;~ra, mas a favor <!e terceiros: "A re-gra es_ metade nii.o impeóe que ca 
da um dos côn:IU!õ(!S fAça em favo.~: cl.e te:rce.l.ro doações ou deixas po; 
conta da sw._ meação nos bens comuns, nos termos permiticl.oa po.t lei". 
E Pereira Coelho, em ob.ta tantas vezes ci.tada, esc.~:eve: "Pelo d.is
po~to no art. 1. 730, nQ 1, pa~:eo:e que se p~:olbem to<las a>!õ astipula
ções. ou cl.iusul.aa contrãriã.s ii re,.ra da metade, quer a:o estipo.~la

,o;:õas entre os cônjuges, quer as q\le conste!l'. de liberalidades de ter 
oe.iro.;., Estas Ült.imas eram acl.mit.iC!as no a.tt. 49 do Anteprojeto Bra: 
gb. da Cru~" (.!:l Abilio Neto e Herl.anóe.t Martins, ~ C.l.viol A."lcta 
~ pii~. 941). 

Assim ta~r.béJn pensa o .tehtor, .!!.:. !!!.:. 1:. ..• Dai se ma
nifestar pela re1eieíio .!!!: ~-

~ (do Pro:f. Couto e S.l.lvaJ 

El1\em'la.n9 309. t>el.a. .teje.l.çiio. 

Justific-ação, A E"It!i:!hda visa i .incluáii.o cl.e 
um pariigrafQ único ao aJ:"t. _1. 700 do Projeto. Neste ~-
tigo, :9revê-se que, ·no regime ·aa participaç.iio nnal 
t'loe aqtl.estos, cada cõnjuge tedi. direito .i medaC.a dos 
bens ii data ela dissoluçiio. Na Emenda pretende-se que 
es8a participação, ou direito .i ""'tacle <los bens, pos
sa ser convencicnad~ de moáo dive.tso. Ent~;,tanto, nS.O 
h& razão para isao, e a t"egra da Emenda desnatu.taria 
a ~~:csu~~ã'?_ dÕ <iue amboa os cônjuges parÜcip~rarU _em 
iguo.ld."lde do situação na 11quisição cl.estes bens. Não 

se poM esquccc.t que os c6njuges nem serepre eatão na 

mcs= situação !lO -realb.arem o_casamentº, ra1:âo por 

que ê necessii:~:io que se estabeleçam parâmet_ros çlara.
mente definidos, o qua significa dizer que, durante o 

c11samento, hã a Presunção de que 11i:.bos Os e6njUIJ>29 P"'! 
t.l.cipam em igualda:de de condiçô.es na obtenção elo pa

trimêinio comum. 

~N98l0 

Ãuto~:: sena.:'q.t ·José Fragelli 

Substituir no art. 1. 70l __ ll_ e.xi;>ressão "dl11s2_ 

lução• por 'liberalidade". 

Justificac.io 

:e prõprio do regime da 'l:ugcwinnqemein ~M ~ . -

~ou.~ sh_ªrinq, de qUE;! O modelo propos-
to nos arts. 1. 700 e '"'OJuintes cons:.t.itui =a coqorcaaiic. 

tentar a s!ntese entre duas di.reÇõeS opo~:tas. A~ da JUI 

paraç:;:o e a da comunhão. HA particiPação Íina1 nos a: 

qllcstos" <como já· anotei, •pretende se.t a 5!nteso CO!! 

cU.illtiva óe dois valores antagõn.icos na orqanhação 
patrimonial do c-asamento. oe ...,.,_ lado. quer incorporar 

01:1. 1clea.is elo .tegime cl.a comunhão, que, .além de e:xpres-
Sa.t a un.idade do vidas elo C<!, Bill, aasegura aos_ cllnj u-
ges lnÚtua pioteção econõtrica. De oui.tc lado, nãÕ c18se 

ja abrir mão da lf'llior autonomia conjo.:gal e das CÕmod.i' 
daões CJUe eonferew os regil!'es 11eparat6~:ios": VILLEI.J\, 

João Baptista. ~ .!!2 resime de Pa.ttiCipacão !i-_ 
nal nos Aguestos ! ~ ~ ~- B~lo ilo.ti~onta_. 

eõ. 11.., 1977, p. 5. Segundo essa .inspiração, devem 
ser as l!l!li.s rl'dlliidas pass:lveis-as. limitações ao di
reito de disposf'ç8Q óo prop.rietíido. Ora a imputação 

das doações pelo valor que· tinham 110 tempo ela di::~sC:lu 
çiio cria __ incerteza que ini~-"' _o direito de diapor, -

mdidn crr.que oalienanteMclonat.i'~:io não pode caber, com 

antecedência, o valor que o b~m doado te.tíi àquele 'te!!! 
po. Ma.is justo, àss.iJo, estabelece.~: como re(ari!nc1a o 
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tempo d4 libe:rali&d .. , que foi aquele, de fato e de 
direito, em que o bem emigrou do patrirnônio do doa
dor e, portanto, aquele em ql.le a sua eerda se verif!. 
cou. C01110 o Projeto Eala em ~· " atuallzaçiio ll\0-

net!i.::ia já está impli6ita, nãci- ha:vendo, pois, risc:o 
de injustiça por efeito de inflação ou detlaçiio. Tal 

como deve oo::orrer no dire~to _8UO::ess6rio 0::0111 " figura 
da o::oll!lção: o::f. VILIZLA, Jo.iio Baptista, Contribui

~.!.~~~2~~Co~aç.io ~ 
ria. Bel.o Horizonte, ed. A~, 1964. 

Esta Emenda, que apresento por solio::itaç.io 
do Senador Alfredo Cll!llpos,---fOrel.,bQrad" pelo Profe!_ 
sor João R!ltista Vilela, da Faouldade dGI Direito -da 
Universidade Federal. de MilW-B Gerais, constituindo, 
assim, yalioaa c:olllboraçlio deBsl!l Egr.Sgill. Casll ao Pr2_ 
jeto do _c_5digo Civil.. 

Sl!ll." das Comi:uões, 19 de out\;lbl:o de 1984. 
- -JOBê Fr.,gelli. 

A' Emenda vis& 11. substit11i:r " e"pressio Hdiasol.ução
do art. l. 703 por "liberal,_i<!ao;)~H. O V>ll.or dll doaçii,o seria apurado & 
~ata da lib<o.<:alidade, e niio da dist:olução da sociedade .::onj11gal. Não 
pareçe ao relator ju01ta 11. p:r-etens.iio. 'I'od,os os aqtleçtos teriio, no mo
mento "a "i•soluçiio da soc-ie<l.ade, valore!l c:e:rtamente maiores, num 
Pa!s de vooaçio rnnacioniiria, do que os do tempo da l.iberlllida.,e, 
ou doaçii<l. O art. 1.425 do c.5o:~ligo Ospanh~l é tal<8.tivo quando decla
ra que ":o:: biene!l_ .:onst.l;tutivos de~ 'Oatr1mon1o ~ !2. estima:ran 
seoiin el estado 1. valor gue t;.uvierem !!:!. !!, momento ~'~ termina
~ del ré<rimen, 1.. 1,2!. en.aierJa<l.o:S s:r~tuita ~ "f:rauduientame_nt_e, con
~ ~ est.lldo ~ ~ ~ ~ ~ !!. -ena1e~o:=~6n ;r;_ m el valo~: 
.51.!:2 ~ ~-!.!. .!!- hubiesen, =nse:rvado ha~~ota el ~ ~ !!. 
termin&c:~ónH. Idênt1.6-.. &·a d:i:ii:>osição do CÇdigo f:ra.noes (art. 1.574). 
A jurisprudência dos trib~ais b:rasileiro:s, q1,1.e tendiam para atri
bui:r ;,. doações, qu..ndo -lQ..Vadas ii .::o1ação, o valor da época da ~.;.o::e_! 

aio (o::fr, Oimaa R. de Oliveira, Repertório _de JudsEr1,1.dên.::!.a do ~ 
digo Civ~l, n9s 708 e 7:10), gllnho.u de;c-isivo êst!ltlul<;t o::om-ã vJ.gência 
.SO atual CÓdigo de Proç(•J:sso Civil, liO determil1llr que os bens li :se
:rem .::on:!'tncido.: n11. partilh11., a1111im como ac aces8Õ~" e benfeitoJ:ia!ll 
que o drmat.ii:rio fez, mejam çaJ.c:ulad;:~;s "pelo valor que tiverem ao 

t(!lllpo da abe:rtlll:"" da suces=il.o"' (art. 1.014, .pariigrafo únio;o). ;;., dd 
cisóea lll'l.t.eriore:o do S11pr-emo Tribunal FederAl, através dll interp~:et~ 

çõio teológio::a e mociológio;a ou evolutiva dos a:r:ts. 1.77S, 1.785 e 
1.792 do CÕdigo Civil {R'I'J, 54/735, 119/233 e. 71/432), ensejando " 
igual.dlld8 ruo pa:rtil.ha, que :l=ia seria al.cllnçndll se, "a Vi!lta do 11..!!: 
gustiante fenSnmno infla.::ion.irio, niiõ fosse con!lide::ado o valor dos 
ben~, l ~poea em que se abri\l a suçessio", se SOlnOU o julg!ldo qo 
'I':ribunal Pleno do Rco::u.r!IQ Extraordin!í.:rio n9 76.454, deçlnundo que 
"o parágrafo único do .. rt. 1.014, <:lo CÕdigo de Proo;e.:;-~~~o Civil 4e 1973 
alte.~:ou o artigo 1.792, c:»put, do-CÕ4igo Civil", juatifi.::a"do" olJ
Ge:rvllçiio de 'l'heotônio Nes-riio <:'!e que nesse ponto, a lei adjetivll, 
segundo a jurisp:rudên.::ia, revoga:ra a GubstantiV-'< (Cfr. Orlando Fid& 
e out;r;-os - :rnventiirio de Jurisprud_ênc:ia do CÓdigo ~vil,, p&gcs. 2. 710, 

N-'< justi!io::açiio da Emenda, seu ilustre Autor não di-
verge de !ller atrib11Ido, JW disliOlução, o ~ dQ bem,. com a iiilpl_!. 
.::it11. atu~lização llonet.iri.,, de tal sorte que, -"tal c:omo oo::o:r:re no 
direito &ucess5rio .::om a fiqu:ra da o::olllçiio", não haveria H_risco de 
inj11stiç~ por efeito de in!J.ação ou de!l.açiio". Al<.1ga, "penaa, que 
"a irnp1,1.taçio das doaç6e11 Pelo valor que tinham ao tempo &t dissolu
ção .::ria incertezll que inibe o direito de di>~po:r, na medida em que 
o alienar.te-donatiirio nio pode sBlJel:", com anteoedência, o valor que 
o bem doõl.do ter i aquele tempo H. Da .i a !1Ub>1ti t11içãc, a seu ver neces
siiria, no Art. 1.703, da expressão Hd~t:sol11Çii'o"--po:r: Hli.beralidado". 
Na hipótese, porem trata-se de dollç.Ões feita_a "•em ti neçes&iirill aut_2 
ri-zaçiio" do out:r:-o o::anjuge. A incerteza resul.ttu:i.a da p:r.Spria :Dtitu
de do alienante. Nio hii, assi.Jl, rllzão pa:ra .. colher a Emerí&. 

Pel.a :rejeição da Emen~: 

~ (do Prof. Couto e SU"!"a} 

Emefi.da Ii9_ 310. Pel-:_ ~ejeiçio. 

Justifioaçio: Não fiá r;;;zão pa:ra que se 

IJ.ubstitua a exp:re.sslio constante no a:rt. 1.703 "doa
ÇÔeB" por Hliberlllidade". A doaçio õ " liberalidade 
po:r e:-:-celCn.::ia, podendo c:on.;iderar-se "" dua" e"pre_! 
sSe.o .::omo oinônilllat:. 

~N9 :lll 
A1,1.tor: Senador José_ Fr.ãgelli 

SulJotituir, nos artt:. l: 704 e seguint-e::, ·"me,!_ 
çiio• por "quota de pa:rticipaçiio". 

11. expressão pr<lposta parece prefe:rivel por 

indicar melhor li natu:rEza do direito tutel.Ado. Meaçio, 
..ui~ dit:so, to~ou-se 1mprõprio, diante dn Emenda n9 
80, que lldm.!.te valo:r de participação diverso de !l'.eta

do. 
Eatll Emenda, qua ap~sento po:r soli.::itação do •. 

Senador Alfredo campos, to i elabo::ada pelQ Profeaso:i 
.J;oão Batista Vilela, da Façuldade de Direito da Oh!_ 
versidade Federal de Minn>l Gerais, constituindo assim.,. 
vlllioaa colllbor&ção dassa Eg:r!gia Cas;~~ ao P:rojeto do 

CÓdigo Civil. 

Sala dll.s Comi.osões, 19 da outub::o de l9B4- Jg 

_si5 F:ragell.i. 

Meação, eatá no Pro,et.Q. QuOt<l de pá:rticipllçíio, pr~ 

tende a ~nda. o Código pci:rtuguês refere-se a~ (art. 1730) 
Ao pugner pela e:-opres,..iio •:men<;=.iio~, eout.o o Sl.lva enten<lc- quo o 
cono::eito de meaciio ã prãprio, e não o de quota, jli. que os .::'ê.n:l_!! 
ges níio têm "1lPenlls uma quota, llle~'"' partic:ipaçíio obrigaoional 
auso;etivel de operações COl'lt.illeis 1110:r:osas e difio::eis". A ~ 
dos bens·do doador consta do art. JJ.2 do Código Civil. Também o 
o~~-:rt. 1576 :refe:re-se ii ~ da herança. No texto revisto por 
CAl<nei:ro Rlbei:ro e Ruy Barbosa, a expr_e.,s.iio preferida ê mctadQ. A 
Lei n9 4.121, de 1962, com a redllçlio que lhe deu Milton ca.,pos 
I 
eita ll\Otllde (llrt. l, que, "" h1pÕtese, não irnpo:rta:ria em 
me&cão, axpreG:são, aliâ>l, co~rentc na&· O:rd~nações (Cf:r., entro 

t..:ontç:>lil exelt'IPlos, Laf.,iete, .2!:!:-~·, p_&g. 67, ·39, e nota 3.). 9.!!2:. 
.E!_ ~ j?ArtioiP<IC.io te:ria sentido, coiao :bem as.sinala o SenadO.~: JB_ 

11é Fragelli, ao subscrever 11. l!:menda e a justificação da lnv:ra do 
~ofesso:: João Batist..:o Vl.lel.&, .se houvesae s.l.do acolhida (e não 
o foi) 'a Emend"' n9 309. Aliá>~, o Projeto, no diso::iplina::r a suc:e!!_ 
síio, prefere cemp:re. a expresaiio ~ (art. 1863, § 29r 1864, 
1868, etc:). E o Código f.rancês, por igl.l!l.l. [.,rt. 1569). A :redação 
do ait. l. 7'õ4, todaVia, se 11.justa .li e:.cpresSio meaSrio, melh-o:: que 
~· e.ia que não há, pelo lliOti.vo cxp.::sto, c:omo· a.::eitar quota 
de participação, já que se. tr .. t.a de divbíio_ em partes iguai>~. 

~ (do Prof. Cotito a Silva). 

Emenda _n9 311. Pela rejeição. 

-Jwa:tifi.::&çio: No sistema da partio::ip&,;iio fina_l doa 
.. qne,tos, c.::1110 proP9sto no Projeto, os o::ônjuges tl!r11 um é!ireito 
expec:tativo re,.l, quanto aos bens que co:apo:rão a futu:ra me .. ção~ _ 

\ 
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N""ao tiim apennB Ulllll.. quota, mer11. p~~oz:t.tcipação obr1gacion~~ol, .. us~ 
t1val ae oper~~oçõaa eont.4bei= morosa= e ~J.f!ce.ta. _P.or _ _.iu:o,_ pref~ 

riu-se dar \lll!ll particJ.paçiio, em prino;!pio, "in natu;~;aM, ;~;azão P.!! 
la q\1111 _Q conceito de meaçiio i p;~;5prio, e niio o de quotA. 

EMENDA N9 312 

~ Senador José Frao;elli . 

o:eguinte teor: 

ftEKclui-se 11. reiv.1.nd.icaçii.o_ se o cônjuge não
-proptietirio a•sentiu n11. .e~liennção.M 

Julltificacão 

Sem a medida proposta. na. emenda, IHI ll.li.en<>ções 
feitas pelo eõnjuge-propriat.!i.rio não poderü•m estAr 
A SAlvo da de:lff•n:imento. Cem " providênciA, o Aélqui -
:nonte çJ.o•o da e•tabJ.l.J.dade do <>to eM.igi".i do Al.ien=

te a. outorga eoojuga1. 

Esta Elr.enda, que apresento por solicitação .So 
Sanll.dOJ:" Alf:!;cedo CWIPOil, toi elMol:'a~a pelo Profeaso:: 
Jóio Batiata Vilela, ~11. Faculdade de Di):"Eiito ~ .. Unive,=: 
sidade Fcde.r..J..de MinaB Gez:a.1s, con,.Utl.l..Úlcio a.!UIUI 
v11lios.a col~oz:ação de,sa Eqz:égia caaa ao Projeto do 
CÓdigo Civi.l. 

Slll.A dll.s Comiuõe=, 19 de outubro de 1984 - J2 
sé Fragalli. 

o cnput do art. 1. 704. autoriza o cõn:lu'iQ lesado, 
Beus hez:d<:!iroB, 11. escolher, entr~ imputai: ao monte o valoz: doa 
benll ali.enados .,_. prejuizo da meação, ou reivindicil-lo:; de quem 
08 adquiz:;tu. A Emenda pretende que 11. es11e artigo se 11dicicne um 
parS.gr11fo Gnico, dispondo que =a exclui a reivindic,e,çiio ftse o cên-
juqe não-pr<JPrietilrio assentiu na alienaçiio". A,;sim não pensa 
Couto e S.l.lva, que julga desnecesaS.rio o Paz:!grafo, ..-uiita ve-.: que 

se houve <::OfUienti.mento do outro c6nj1.19e na do .. ção n.íio 11e eonf"igura 
ll.lien .. çiio em det:r:imeoto da ~neaçiio." A s;u ver, "-niio pOde havar pr~ 
juizo 11e O inter-essado eoneordar eom 4 ~Oil.çiio, e por is11o, o par'ª
qrafo percl.e •entidoft. Ml>s o 11utor dA Imend11 r-edargua : - "Sem. a 
:medida proposta ~ erren(la, a• alienaçóea feitas pelo -o5njuge-p= -
p1::iet6.rio não podeJ:"iam eataz: a salvo C!e desfazi~~~ento•. No seu C!! 
tender, e11s.a providênei<~~ deterlninarii c;u-o "o adquirente, ocioso dll. 
e.etal:lilldaae dQ_ ato, ex.tja do alienante a outorga conjugal." A lei, 
qu=to =.ts clll.ra, melhor, poJ:"que evita controv<irsill.s. 

~ (do Prof. CO\lto e Silva) 

Julltif.Leaçiio• Nilo h!i nenhwna ra-.:ão pll.ra iriclui.z: li.., :re
gra. do párâgrafo Unico li.O a:t:t. 1. 704., W!lll., vez que se houve consen
timento do out= cSnjuqe na doaçiio niio Sfl oçmf'_igura af:Lenação em 
detJ:"imento ·~ .. maaçio. Não pocie h ... vel:' pJ;Cju!":l:o- se Ointez:eailaao· co!!. 

cordar COIQ 11: doaçiio, e por hso, o parl!íqrafo Gnico perde senl::ido. 

t 

'E;MENtli!. N9 313 

Auto;~;• Senador José Frage111 

Suprilnir o parágrafo ünico do art. 1.709. 

J\lstl.fic!l.ciio 

A regra do ~l>;t õ sa11dâvel e niio deve 
invertida só porque ~>lguem impugnou - at! mesmo 
eaprieho ou rnal!cia ~ o dom!nio d~~oquele que tem 
seu favoz: o re9istro público. 

•er 

'"r 
~ 

Est.a Emendll., ~ apr-eeento .por sol i c i taçiio do 

Senador Alfre<!o Campos, fOi elMor.e~da pelo Profesaotc 
João Sat.ist.a Vilela, da Faculdade de Direito da Onivo!: 
sidade Fodoral de Minar> GerAi a, co!l&titui.ndo as"im 

valiosa C:olabO:t:ll.çii:o deusa Egrégin ca""' .ao Projeto do 
o5~igo CivH. 

Sala dll..il Comis.,Ces, 19 d"e outubro de 1984 - J"2 
sê Frl!.gelli. 

~· 

O p ... :~:.!i.gr.afo parece neeessiirio, inelueive para fi:x11,z: 
que, i~_ugnad.a a titulaz:idade do bem :r:eçristrado em ::'Olfle de 

-<ioll canjuçros, a e11te caibll- a provl!. d.a causa de sua a_quieição, ou 
ceja, corno adverte Couto e Silva, se dito bem foi adquirido ,• COlll 
valores subrogado:. de bens anteri.o:r:es ao casamento, ou com rendo:~. a 
ou lueros auferidos duz:~mte o e.e~samento•. ;;! cll!.ro que, eventull-1 -
mente,~ li\CrÕ capricho podez:.ii levar wn dos cônjugea a -exigir do 
outrQ a provA da causa éla aquisição. Mli-S a possibilidade da pz:o"a 
O :r:e~~olmente lita.i.B facil de a.tribuil:' ao· que se sente prejudiea~o 

demonst:r:ar que a aqui.,i.çiio re .. ultou do desvio de renda" ou lucros 
que deviam i.nteqrar o patrimônio c:omum. 

Pareec:r: (do Prof. Couto e Silv"J • 

Elnendll. nQ 313. Pela rejeição 

Juotifi.cação: li: importante 11. manUton.çiio do pa:t:&grafo 

Gnioo do art. l. 709_. No :regime da p~rUcipação ~i.nal aos ag~s -
-tos, os ben" ilnóveis siio registrados durante o c"a:siUIIento em nOJMI 
de cada wn doa cõnjuges; 11\ll..ll pode ocorrer que tenham. sido adquir!_ 
doB, niio eom valores eubro!f~O" de bens __ anterio~s ao c.asll..lflento , 
e ailn com rendas ou luez:os aufGridoc durar.te o"ca,.amento. Nesta 
segunda bipôtose 1 este klem ~ad. j;.l!.rte da futura meação.- Em conse

q~n.cia, ao for impugnAda a titl>1ll-ddada, devo aquele que tem 
o i~r~Õvel :r:agistrad.o em seu noJUe pJ:"OVar a causa da aquisição, po:::_ 
qu~mto só ele é que t.0111 casa faculdade. se sê o pariigrafo for ele
clu.ido, a se houver dúvida a z:espeito ~e o imóvel ter aido adqut
rido COlfl bell.ll ou com 'valerei! P;"OV<lnie_ntos de rendall anted.oz:!!ll ao 
ca~JMIE!nto ou postcriorea, o ónus da prova"serii. do outro cõnjug:e • 
Seria tiio d.ificil D-- Pi:õVa que· 1<'1 podc::ri4- cOn:::iderl!.;~; uml!. verdadtil.
ra Hpz:obatio diMolica~. Por esQe motivo, é necessária ,. man.utell
ç:iio ~o par.!i.g:l!.fO Gnico do .art. 1.709. 

~NQ 314 

.Autor= Senador Josui Frl!.gelli 

~digiz: como se saguo o a.z:t. 1.7l0; 

fto- &rei to à quota de participação não ! reJ\un 
cii!õ.vel~ ceas!vel ou penho:t:!ivel na vig{ineia do n~gi.me matrill'.on.ill.l"--:-
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.Sustific:aeiio 

QuantO À !lllldat'IÇ4 do "flleaçãoM para "quot11. de 
pllrU.•;iipaçiio~, ci'. supra, emenda n9 81. NO mais, 

emenda p:~:"esente manté111 o espírito do artiqo, &neo-lhe, 
porlim, exprer;são que :Se supõe mllis llde<;!U.lldll. O qu._e ê 
., •futUl:"ll ma.-.,.-ão" <;!U<II 'o 11rtigo se refere? SÓ llquela 

q11e não ó ainda devid!l ou tamb.§m "' que r;implesmente 
nlio foi calcullldO ou, mesmo calc;ulada, não tenha sido 

devolvida ao credor? :l'ornente a pJ:i:neil:"a devo estar e~ 
cluícla ela renúncia, co!lsa:1io ou. penhora. E O que p:~:"eteõ!_ 

(!e estabelac;<!lr, cl=art~ente, a emenda, inapirllda 
Ui frllnC<II:a n9 65.570, de 13 ele julho de 1965 ( cf. 

~dii;lo Civil franc&s, llrt. 1.569). 

E!lta Em<:~nda, quo apresento p-ol:" soJ.iciteção do 

senlldor A1frf!do Campo r;, ~oi eÍaboraaa pelo Profeascr 
Joáo Batista VUel.a, dA Fao_ul.dade do Oireit.o ea Uni

W!%'11idade Fede.z:.al de Mina!!' C:erlli_s, coiuotituindo assim 
vAliosa colal:>craçiio deSSA Egri!gia Casa ao.Projeto "-o 

~digo Civil. 

Sala, das Comisaê.G.:, 19 de outul>ro ,de 1984. -

José. Fragelli. 

o a"t.• 1,5&9 do cS4.i9'<> f"arieê,.·, invocado pelo ,autor 

da E111en~a, auim dispõe• .... ~Ouand ~ époux Õht déclaré ~ 111.8.1::I.C:.<:' 

sous lo résime de .!.! partiei!>!:!ticn au.x p.cgué~ chAe:un ~ 
conserve l')!.CJlltniGtra..~n.-& 1oU1'l'8~ncg et l,g_ li.bre disoodtion 

de8ses hiena eeraonellea, ~ Qistins= oe_o_t;r:_e ~ S-!::1 ,____:___ --~ 
:;oppartenaient !:!: ~ ~ ~ gl:!, 1!!,! _so_nt. "-dyenug ~ ~ 
auecesaion 5?.!.! Ubi!.ralit;.i'l :2:!! ceux gu'il!!. acgu.i11 pen&lnt'lemariaqo 

.! titre onêrellW<.. ~ JA dlll:ég ~ mar i.!! se, ~ :.;~cti.JW fq_nct~cn 

.!2!. ~-.!!.l$!. époW< ét.ai.,n.t mdõie ~~~ _ill;l,!..!!~pa_r::A
~ ~·~· ~la disBolution!!!! régima, ch;,ç:lli' ~ époux .!..!..!:!. 
droit de participer ~ moitié ~ valeur ,!!:!:1:!: acgu~t<IG neta 
constatéa ~ l.!:, patrimoine 1 1au.tro, ~ rne!llu:r<;;s ~ ~ double 
.utimation .ru! pat:t"imoine orisinah·e et ~ J?!!trimoine final, -~ 

droit de pnrtJ.cir:>er .!!.l.ll:5. liCilltiD!. ~H.t in<»sJlible __ ~ ~ le rêqimc 
lrt!l.trimonilll r.'eate ~ disBou'll. Si la diascluti<>l'l surv.ienJ; ~ 

.!!: lnOrt ~§pgru;, ~- h.eii.U"n ~·-~~ _a_cguite" ~ 
~.?.!r l 1 11tr.t"a, ~ ~ drQitç s.!!!.~<~~uten,>r•. eo,..o <~~ssin.!, 
la çouto e Silva, "não exi11te lllllll quota antecipadamente, porq,_,., 

ela i Vllriab:llis=ima, e nem 111e aal:>e ae exiati.ri algUll\ dia, pof. 
quanto é circunst!ncia que~aó ae va"ifica ao término do reqilne de 
ben.:". A eaae entendi,.ento se ajusta ,._ ~ição de Ant_une'a- Varela, 
aQ jã invoc ... ~o llrt. 1.730 do _CÕdigo portuguéa:- "A ·detenr.inação 

c:La paJ:"ticipaçio de cada um dos cõnj uges na comunhão t.e.m especial 

mente em v.i!ltA o mol!le!lto da di:uoo~uçio e partilha elo patrirr.ênio 
Comum c não li fiMçio dO- cbjeto do <li:.:ait.O da car;la- um -deles na 

vigênci!l da sociedade eonjug111~ C2!;?:- ,Sll ... 1982, 19 381}. Tanto o 
Ut. l. 710, do Projeto quanto a Emenda preocupam-se em declarar 

que o d.i:reito ~·parte dos bens qWII, na clislloluçiio, devé- Ser cbj! 

t.o de divisão, não ê renunciS.vel., c:csaivol ou penho.rãvel. E 

que diz o eexto francês invocado para justifico~." ,. Emendo!> e acima 
txanscritot - "O direito du participar dos aquestos é ineealiivoJ. 

~q~U~nto o r~ime lltlltl:imonial nãc i!: di=lllolvido". Assim, fãeil 

o:mcluir que " Etr.enda duve sez: :r:ejeit.ada. 

~ {do Prof. Couto e Silva). 

bendi!. n9 31-1 .. Pel.a rejeiçíio. 

JU&tificaçiiol Confo.rme j.!i ae mencionou, não ae a~ 

tou a expreatão "quota de partic.lpação• 1 JMII "maaçiio" pel"'s r!_ 

zõea constante= n11 Emenda n9 311. Na juo.ti.fi.c"'ião, níio ae proato1.1
1 

aterição ao fato, claramente e~sto nos "Princ:íPioa Para a ~for 
ma 'do cõd,igo civil'", de Qlle, na Vig-Ancia do r.gime de partici~ 

çio !inal dos ll<;[l!.estos, cada Uni dos cônj:u.ges tem direito exper;:t,!_ 

Uvo real à f1.1tu~:,e, meaçiio; o que é atual é o direito c.xpactativo. 
N:1io eXiste wn quota antecipadamente, porque ela é variabilbs! 

ma, e nem S(l 8al>e ae exiatir:i alg'-"" d.ill, porquanto i! circunstã.!! 
cill q,_,., aõ :e=e verifica ao término do re<]i..m<! de bens, <'ar ia:t~o, 

hi Um direitO oxpec-tativo, e não uma ql.lOcta, que seria uma determ! 
n;sção concreta. Quota é .fJ;"aç.ão 3obre um patrimônio; e esta fração 

a,i.nda não existe, e nem se sabe se existir:i. A expres8:iio "futura 

meaçãoM e absolutamente oorreta, e "' pretendicla na emenda n9 ::!14 
é inexat,e,. 

EMENDA N9 315 
~ Senador Josll Fl:llgelli 

subs_tituir, no caput do ..._,t, 1.712, a expr<.'!.!!. 

alo '"n<io propriet.!irio" por "não-propriot.!irioM. 

o: elementos da expressiio eon:;t;!.tuem uma Ulll 

dade locuciorlal., como si.ntagma que são, pe.:lem "' 9'~!!. 

f11t c0111 o hífen. 

Esta Em.enda, que apresento per solicitação à=. 

Senlldor Alfredo Campos, foi elal;lo"ada pelo Professor 

Jollo Batista Villela, da Faculdade de Oil:"eito da Un!_ 

vc.raidade Fede"al de Min"" Gel:"a.i:o, conetituindo l'l.!:_ 
siln valio8 a colabO>:-llç.ão dessA Êgrêg-ia Casl'l .!10 Proje

to do CÕd,i.go Civil. 

sala das ç:cmissões, 19 de outubro d~ :J-984, -

Joaé Frage-lli. 

-PJ\.~ 

Silllples en~endll de l'Cdação. Pela aprovação. 

PareCer tdo Pro.f. Couto e Silva? 

E:lenda nO 315. Pelll ... ceitaçiio. 

E"MENDA-NQ 316 

~ Senador Jo-Sii :rragelli 

suprimir do ,e,rt. 1. 715 o .termo "hipotecar". 

J\lstificlle:1io 

o artiS"O diz ~alienar 1 hipotecar ou grl\lva" de 

ónus real.~. Ora, hipotec,e,r é tllmbém qravllr de õnua 

real. A dupla fiqur;~~ção da idl.!ia, acbre lllongar des

necesu.!:lriamente o texto, torna-o menos correto, por 

aug-erir que a" expressões sej= irredu.t!veis entre tli. 

E-llta emenda, que apresento po1: solicitação do 

Senador AJ.f.redc campos, foi ~laborada pelo Professor 

João Batista Vil.lelll, .dll Faculdllde de Direito da Un.!_ 
versidade FOdc.~:al de Minas Gerais.; conati tu.indo ,as
sim valiosa colaboração dessa Eqrêgia{caca ao Proje

to do cõdigo Civil. 

Sl!lll das Ccmissões, 19 de outubro de 1984. -

José Fragelli. 

Kipotecar, como aaainala a Just.ifica.ção, é gravllr de 

PDrec~ (do Prof. Couto e Sil\1-a) 
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Ellletl<:!ll no;> 316. Pel~ ~c:eitaç~o. 

EMENDA No;> 31 7 .---
AUt.Ql": senru:J.or .:rosoli Fragelli 

Subet1.tuil", no _..~t. 1.717, "e>epres8Ão "em 
seu poder~ por ""o!:! sua autorida<:!e". 

Justif"ic:agão 

A pl:"esenta emenda visa a eoltlpatibilizar o a.!:: 

u!Jo 'e<~m a de n9 ss. QUllnto i aub:~t.ttuiçlo de "p!trio 

poder", que o artigo tarwérn emprega, por "at.lto:r:;l.dade 

pa:r:ental", jS foi dete>:llliru:oda pel.a 00\<!nda n9 59. 

Estlit Emenda, qui:! apresento 1;>0>: •olic:it;!lçiio do 

senado>: Alfredo campos, foi el.:t.bo~:.,da pelo Profoasor 

João BAt.htll. Vile!.., da Faculdll.da di:! Di.rei.to d~ UJii

versi.dll.de F<:!dcral. de Hi:taa Gerai$, eon8ti. tuindo ~•

dm, valiosa c:olabo>:ll.ÇiQ de1u'" E<J>:<'i9i" Cll.Sil. a'o J?roj.:, 

to do CÕdi9e Civil. 

S11.la aas ccnaisai5ee, 19 de outubro de 19$4. -

JoaiS l'ragell1. 

A E111<mdl!. me-teceria acolb.1.mento st o relAtO:>: houvease 

A<;:e1to a EmendA ~ 280, que pretendi" a subr~t1tu1.çio da expreuiio 
"pátrio pod(u:• poJ:" "at.1tor1dade parental". RejeitAda, outro n.i<:J po

de se:r:, consequentemente, o pA>:'ecer lo Emenda em eJCame. 

Par~cer (do Prot. couto e S.l.lVA) 

Emenda nQ 3].7. Pel..a rejo.iç.;o:,, 

Just:U.'icaçiio• A mesma dada A Emenda nQ 278. 

~318 

A1,1tor• Senador .l'oaé Fra9ell.i. 

S1,1p~.imir do .11rt. 1.71SI o te.tTUo "h.ipotecar~. 

Justaficagão 

As razõee da AlteraÇão Propoata es:tão il:ld1C:_!!: 

das na just.ific:AtiV,. d11. emendA n9 86. 

Est"- EmendA, qt.1e 11.pre•ento Po>: lll;>l.1Citll.çiõ:>do 

Senador Alfredo Campo!S, foi elabor~a pelo Professo>:' 
João B.ll.t.istll. V1leJ.a, da FaculdAd<\1 d<~ Direito da Uni

verll!idade Federal de M1n11.s Gerai.s, <lon"'U tuindo as

ei.ln, vo~~.l1osA colAbOrAçio de:n1a E<;rr~<;ria casa ao Proj.!_ 

to _dQ_C6digo Civil. 

Sll.lll dlla. Comissõea, 19 da OIJ,tubro da J.984. -

Jo=ê Fragelli. 

A Emenda é aceita pela mesma. rA:r:iio qua ·ju,tifi=u o 

ac:olh1mento da EmendA n9 316. 

~ (do Prof. Couto e Silva) 

Elllenda :t9 318. Pel.~> ACe1t.~~.çEo. 

~NQ 319 
Autor; Senador Nelson carneiro 

Inc:lt.1a-Ge, no p;u:!igrAfo único do art. 1,71~• 

~dl o Mi.ni.stl;l;'i.o Públic:o," 

Justificação 

'l':>:ata o parâ9ra:eo do"· qllft {Xldem pedir 

l.,ção de ato" p>:'aticadoc ilegalmente pel.oSI p.!l1,., 

pn!juizo dos filhos incQpazes. 

SAla da COIIlisaii.o, 18 de setemb>:O de 1984. 

NO'!lson Cll.rl'lf:liro. 

AO opinar pela n!jeição da Emend.,, Couto e Silva ar-

9\UJI<!IntA que "esta matériA 1nteres11a a regulmao:mtação interna di!. f!_ 

mili.a, não Gendo pos:siveJ. que sobre el."- tenha interferênc1a o Hi

n1sté~:i.o PÜblic:o-. Pelo§ único do art. 1719 somente pod_em ploitear 
a. declaração de nulidl!.de dos ~tos Pr.,tioadoSI pelo~! ~is, relativA
mente aos bmw do filbq. ou "'l.t<>nar ou !Jl:"AVar-lhen .<lo <Snuo :reaiO>, ou 

cootratar em nome delQs obrigações quG uJ.trapãssE!IJI os limite_s de 
atmpl.es a.:lm1ilistraçiio, :aem prévia autori:z:aç:io do jui:z:, exceto po>:' 

nec:easidado ou evi.dente utilidade da prolet a) ti.lho; b) 011 herde!. 
rosl o) o repre11entanto legal.. o .. rtigo refere-se, eVidentemente , 

ao filho menor.-· se o f1J.ho e impÜbl!re, é representado pelo pAi. se 

pll.bero, por eJ.e as:ah:tido. Herdoiros, eltl >:"e<Jra, são os P"i"· :e o 
:n.,8 pono&vel le9"al I§ o pai (ou ll. miie). Oc:orre qt.1e o ;!lrtigo se ref.!_ 

re 11. nulid,.de do ato. ora~ o artigo 146 do c5digo Civil d1•pÕe que, 
na11 h~ do art. -J.,s, "as nulidades p'Odem se:~; ale9adl!.s _por 

quAlquer inte~:easru:l.o, ou pelo Ministério Público,--qu ... ndo lhe c:oubftr 

·r-ntervi.r". E õ-jt.1iZ deve prom:in!;ili-las, f:tuando dela.ii ou de seus !! 
feitog tomar conheoi.lllento, "n.io J.he sendo pennitido supri-la!! 11.1n-

1dll a requerimento da• parte:•. Ass1m tlllflbã;, dispõ~ o art. 168 do 

"p:to""3ei.o. O ~to atUAl regUJ.s situ<~ç;io dJ."tintA d;:,. que vive a fa 
lllllia 11011 di.AI! atuaia. pao;-ec:e ao relator que e~e aeq>re ao Mini; 
t~r.io Público intervir, etn defc"A do patrim8ni.o do 'fil.ho, num ta;; 
~em que a Com1Utuiçíio procJ.a:na que a famllia e:atã "ob a pl:"ot;· 
ç&o eapeoial do ESitado. Se o Mini8ti'i.l::.to Público cO pode taz~l;;; 
Ql.lando lhe fo>: dado opina:~: em açio vi."ando a nuliclade do ato, on 

_t&o difioil.mente o farii, <:~is que sua .,udiência Mo serii entii.o "n; 
e<esll<iria quanr;lo o menor, Atingi.ndo 4 ,.,.ioridade,· ple1tear 11. dc:tcli 
raçio d"' nulidada. E se a incapacidade do prejudicado oontinUllrd!:!_ 
P<:lill do completados os 21 .an(U<, di..fi.cil.mente ex.\sUrS. açiio, ou de 

l<a terá =nÍlec:!Jnento o "fi.!:lc:al da Lei", salvo se o pai diesipado; 
nio for o curl!tdor do-filho. A ãtitude pa!Ssiv" do !'linistério PÜbl_! 

c:o j"5. niio se O::::ornpadece c:Otrt ~ miss<io ql.l<! lhe e;abe !la hora prf!een 

ta, quanao oe trata do interesse de i.noapazes. Certo & ~ue o te; 
to ora em debll.to terS. de ajustar-se ao q;ue fo:r- aprovado pel&~. c; 
miseio Espec111.1, quando do _exame do pa,J:eoer 110bro o artigo 168 do 
Projeto, MM aqui fie~ e:-:ll.radA daade jii a opiniíio do reL!r.to:.:;. ~ 
~ dos q~.~,e acreditam, tal _couto e Si.J.va, que ., maté:r:ia diz 
.respeito ii eeonomi."' inte:r:na da fa.mllia, ni.o havelldÕ razão Para. 

que tome o Minill.tério Públi= a in1c:i.ativa de Dublfletâ-la ; apJ:;2. 

c:iaçiio do juiz, AB"iln, t~v111 cão pensou o oodific:ador port_!! 

91lii11. Entre tant""" outra' me<:lidae, de pr<:Jteção aó menor, sujeito 
AO p.5tr1o poder, constante• doa aJ:t.s. l.9J.S, 1.91.6, J..9J.8, dispõe 

- Aeu 11.rt •. 1.920 o CÕdi.go Ci.vi.l, com .10 redaçio que lhe deu o Ce 
c:reto-loi n9 496, de 2S de novE!lflbro de 1977: - "'Proteção ~ ben: 
~ ~- 1.,. Quando a m&. a&nin.l,stração ponhA em peri9o o patr! 

:roôni.o do f.l.J.ho e não aeja caoo de inibiçii<:J do exerclc1o do poder 
paternal, pode o tribunal., a requerimento do Ministêr.io •P§bhço 

ou de qualquer pa:rente, decretar as providências, Que julgue ad..!! 
Çll.lad .. s. 2. Atendendo em especial ao valor dos bens, pode nomeada 
mente o tribi.Ulal exigir a prestaç;;;o de contas e de informaçõ..-;;: 
sobzc " ll.dmini.otr:.çiio e o <>i!tado do pa.t.rimônio do filho a, quando 
e•t .. a providencias n:io forem suf1oientQs, a prestaç<i.o de c:aução~. 

Talllbém não dive~:ge o C~digo espanhol, Cõm a ~dação que o lll:t. 

167 deu a Lei n9 11, deo lJ de mai.o de 1991, - ·~ .!!. ~ 
~ ~ !2!. padres ~ 2 peliaro !:!_!! patdlnOnio del .h!.12• ,!! 
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~' .!. ~.!!sJ. propJ;'iO ~· de~ Millist~io -~ .2. ~ 
~ P"ri'"'!:&~ nm,oQJ::., podr.i ~~ pt"ovi~nc.i:jl" _ -~ 
~ ,oocessa.:<:.U~a ~ & seguriõlld X. rec~d<!!...$~ ~ bi.enes, 

exigir eauciQn 2,_ .ü-llni!i41 ~ 12. eontJ.nua.~OO e.m ~- ad.ministr,.ci§,n~ 

2 ~ nOJObrtu:: ..!:!!AS!l!!inbt.r:a®-r". 'l'&rnbéJn"a.ssim diSpÕe o CSdiqo 
~t41liano, em -'llell-llrt. 334• - Rimozioni do;>ll'{l..;bnl!llnif<t..razlone_- Qua.!l 

do',!!. patrimonio del ltli'l'lO'!e i mal.<~ llmm4'>1-st.ra.to._·il trP?unal. E& 
'lltllbi.l;f.rl{! çQI:I_dU-ioni. '4 ~ qeni to ri ~ at.~omeif;t, :rwll' "'dzr:rni-_ 

bi#trazione _& ~ rimuover'" entr,;up!:Y. o un .!.2..!:9. ru. <!.llll.i admmini$U"i! 
~_l1tesaa ~ p'<"iVali,.!.!!. t),I,Uo s.::!:!!_ pa:rte, d<tl l.'usup:u;:.to l.!:lg~

!!_,' ~_lldmmini.sU'.!Iz..i.QllO! aft:JAata ~,!:!!! <::»J:illt<:>>:e, .!!, & õi.o;poat.ll, 
~ ril!ipz·ion" .l!f. entxarn!;!.;l.! genitori." (Lei nQ 151, d" UI de maio 

d~. l.97Sl. :E doill artigos oi€!pois, reza: - "Proeerllmen_t,o. - !_ ~ 
'dirne'l'lt.1 itrdic;at.i lle9'li 8rti'C.OU precedenti DQnO~--&; ric.or-

'!,g ·dol).'altro gen:l,t:ore, ~ earent:!. 2 ~ pub:!.l.co rnütilf_ter<;:~ !!• 
~.!! ~·.t::At.t~ • ...!ll,-fo/Ql:taZ::e._.del 'hSrazJ,Qn..L_an.tg;iorl ;apcho;':_ ~ 

·creni't:Or(l inteJ:"eseato".· se o cOdigo f:.:-ani:.Sa não inclui a int.erve:!]; 
ção .:lo Hinist.ér.io PÜblico no capitulo II, que- tr,.t .. <14 autoridad<~~ 
pa=ntal relativllllldlnt. .. aos bem• do filho, o a:;.:t.. J75, da seção :ti 

do Cllpitulo r: {Lei n9 70.459, de 4 de junho ele 1970), a que t.J:ata 

da lUISiad!ncia educativa, acblit.EI que ·~ ~ d'u:;qen·o;e, li pro;~ç_u

, !!.B! $._!!, ~publique du lie.T,I 2!! J.!. miru!ur A~ !:.!:_o_\1~ ..!.ll ~ 
' pouvo-:tr, .!_ char<r<!! ~ 11abir ~ ~ ~ ~- .lBSI! conwét.ent, 

.9:!::! :rrJ!m!;.iend::a, t!!Cdifiera Qu rappoter:., 1!, "'"""\Ire". 

Pela aprovaç.ií.o ela. Emenda. 

' Pa;r..,-,.,r (._do Prof. cout.O -03. Sllvlll 

E!r.~da nQ 319. P;la ;t:ejei.ç:io. 

tl:-"' dl ao art. 1.719, permitindo que·o Ml' poass pro"'2 

ver o~~ç.ií.o ee nuli&tde., quando _oa pais aliena:~:"em cu g-r~ 

vare111 de õnus reais iln6vsis do= filhoB, ou contraf 

:.::em, em llOll\<ll de~t~s, obrigações que ultrapassem os 1! 
mites &I simples administração. Estll m::~têrLa- intere!. 
aa ii rogul!!mentar;ii.o interna da fa:m:tl.ia, não oendo po~ 

1111IveJ. qUi! IJObn, ela tenha inte.rferéncla o MP, 

~NQ' 320 

Autor• Senado:r: Nel=n C.arneiro 

subati.tui:r;-se .• no art. 1. 721, I, expressão 

":filhQ ilegl:timo" por "'filho haVido fora. do c"l!lme!!_ 

w. 

Resulta da aprovação de emenda• anterioreo; 

Sala da Collliaaão, 1.8 do aetembro de 198~. 

Nelson Ca=eiro. 

O parec<>r é, favorável., coerente c:orn .111 Opilli~o do rei!:
ter ao Blt:aminar a EJaendn n9 222. 

Parece:!:" (do Prol:. COuto a .Sü.va). 

Ju_stiLieaçiioz A rnss.m" eaaa à %-ejeição da EJne~ 
dl:l n9 222. 

EMENDA NQ 321 (art. ~-• 722) 
- Autoz:: • sen11.d.or Nelson C<lrneiro. 

"CMcelem-se, no zU:-t.. L 722, afl express5es 
~qusndo_ o bru>efiçi.iirio for menor". 

JUSTIFICAÇ~ 

Os. jui.zes de Faldlia têm entendido que o» fil.hos ll\11.

J.ores, que frequentam curso:: secundiirJ.o~ e Wlive_rsi

tá.J;J.OS, e niio tem recursos para prover a oubsistên
cia, podem receber al..iln<:!ntos, me-srno os fi:>eadoli <i:Uan

eo menores, no~ .;1is9Ii:!io:i e>1t.re os pais. A redaçiio 

proposta poderi.i. prejudica>:" e"$:!1e entendime-nto. 

$~!!la. d8. Comi.ssão, ~8 de sf!tembro de U84 

NelsQn c..rneiroM 

PARECE_ll-

A El!1enda resulta da observação de \1/:lll realidade que 
não é dl'I.Õ<=! ao l.egiSlador ignorar: a certe:& de que mes!IIO depois 
ae at.ingir a lll!lioridade, os fil.hos menores beneficl.i:rJ.os dos ali
rRentos· estiio preso8 aos daveres de curso Cl>COlar, em n~vel u.."liver 

sit.íirio, e sem condições, portanto, do assumirem ativiõad:e re~ 
rada com que. poso~ prover à p:rõpria maiiutençãc .. A jurisprudência 
De antecipou, neste oorno em outros pontos de import!i.ncill para 

renovação ~o direito soci.al. .:. õe fam~lia no pats, - õe que const! 

tW..edificante e=>nplc a constrllçiio pr"'toriana dos ~ireitos reco
nheeidO::I da -eonclll:lina, ante a ausêneia qua:s:o compÍeta de regr".as 
legais dü:c:iplinadoras <;lo assUI'ItC:, - à legi,;:lação, 1'1lt:ando el!te:n
dimento que =rresponde, antes de .maU na&., à .realidade da vida. 

E ass,im tem õec.:LdJ.õo, eJI\ linha de coe:rência, que 

õeve:r do pen:'!licn<l!'ll-dnto se este:nde além da maic:riõade:, torual!do 

JliO lim.i.te normal a ~a<ic de vinte e quatro anos dO alimentãrio. I: 
que at& então, em taco <;las d;tretrize::~ do ensino ora vigor:mtes, 
j!II regra ger!ll se estende o Clll::SO un~versitãrio. 

A•.jUlltificação foçal.izÓu apenas. um ~r.cti~ s. eeylicar 

:o._ lleeessidaee da ap=vaçiio da EJI\C!nda. Do.! certamente re,sulto!l • o 

posição de cciuto e Silva. Ma111 tah ali:mentoe não ,;:iio devidos =ome'!! 

te quando se trata de e'lltUdantes. Já. em 19.68, ao COtnelltllr a Lei >19 
5.478, asoirn opinava o auto.r da Erne.nda: 11J1 lei não fixa, outro,:;:sirP., 
idade p.ara que alguem, que necessite, pleiteie lllimcllto= de quem 

tenha obrigação legal ele prestà~los • .e falsa a im?ressão genernli
zad.l:l õe que, com a maioriõade, ~SSll o dever de o::< pais alimenta
rem aos filhos". E ajuntava: "E sahide que 11 maio.::ida.de não tira 

ao filho o direi-to de pedir alill'l>ntos, oo deles necessita. J.i Der.>Olo~ 

ba di:~: ia: - ~~ ~ ~ ~. ~ ~ !2.ll. ~ ~ (:e.l.uJ. 

~ kf. ~. ~ ieune hornrne ~ tl:'ent.e @!. ~ i!!! sexast!naire 
(~ ~ ~ Napoleõn, VQJ.. I.V, n9 48, pliq. 54}. No mesmo senti
do, Ilaud:cy Lacc.ntinerie e Houqucs-Follrcade~ 'trai tê, J! ed., )...908~ 

~l. I:ti, n9 2.0121 Cunha Gonçalves, ~· 1930 1 Vol~ I:I, :n9 
2.19, pág. 4371. oar afir!rl.lir PÕntes de Miranda (~. ~ .E1!.· ~ 

!2_.,_·J! ed., 1.947, vol. III, pág. 208): - "Em qualquer t.ernpo, 

filho menor ou maior, que não tem r<!eur=s e meios para prcve:r 
prôpria subsistência, pode peclir llO pai e ii mãe que os 

(Tribunal õe .:rustiça da Guanabara, relator Dlls. João Co<itlho a.ran

co.- ~· :lJ!S!. vol. cx.r.v, !ase. 1, pãg. lGSJ~ ~o código admite, PO!: 
tanto, que o :t'ilho, qu<1lquer que seja a 8ua 1d4~a, desde que não 

tenha recurso:t para sa manter, para prover .i sua subsJ.stência, PO,! 

.SIA pedir ao p~:~i c .i mãe qlle os supram • .tsse direi.tó do filho 
qual corresponde .a obriçllçiio dQIL);Iah, perd~a até a moree~ (C.rva 

'lho-·Sa:ntos, -Cõdigo civil Ioteroretado, vo. vi, _pág. H8). Vej3-s~ 
a.l.n<!a. o julgado do Tribunal de Justiça d4 Gllru!Mil.ra, relator Oes. 

Martinho Garcoz Neto: - "N.io se contesta, é certo, que os alir:-.en
tos ll\eSJI\0 entre pais a filhos são do!fe.dclos pie ta tis c,:,usa,, ~ .!!!!.
~ssita:t,e_m e, não ~ utilitat.;.m., ou ....mo:o ai-nda !.!!:. voluptatem, p:>i~ 
como disserta Clôvis, Ho institlltO d= alimentos fci criado para 

socor.z:n~r Os necossitados, "não, para fomentar a ooiollidade ou est!. 
muÚr o pllrasitismo" (ComeiltãdOS:; II~ pá-q. 187) • .Mas, também não 
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~e:st:.a a meno~ dÜVi&t que a rnaio~i.&cle do fi.l.ho é i=elevante para 
a determinação ~a obrigaçiio alimentar, que e rec!proea entre a:l;een 
dente~ e descendente:, 11\lbortu.nando-s.,, proporcionalmente, .i nece-; 
si~ade do reo;la.mante " aos recursos ~a pessoa obrigada" {Diário d-;_ 
Jm<tiea, abril 1955, ap. ao n9 97, plõ9. 1.551)". (CJ::J::. , A No;; 

~-~ Aliment.QIIII.., 19 ecl,; p.isr. 43 e nota 461. W'ashin9'ton-de Bar 
:~:os Mont.e'ico eilclarecl! que "a maioridade do fiÍho_ niio põe" ponto r.!: 
nal ~o seu direito de alimento.s• eono::orrendo os pressupostos le
'ifllis, assiste-lhe o direito de reclamar alimentoa dos genitores", 
e reG:alva quo "no:se caao, o._peótido.aer<i. 1'undado, niio no citado 
art, 233, V, lllliS no questionado Capitulo VIIw. (DireitO de ~
.!:!_!, 2~ ed. pág. 260), Outro ni.o iii o ensinalr.ento~s-;; Said 
CMalir- "O dever de suatento .se extingue com a lilllio:t:'lda<:lê, ou mes 
:no com a emnncipaçiio do filho: ao romper-se o vrnculQ do p<i.trio·p2 
der, eesBam os efeitos p<'ls•oais do mesno, entre os quais o dever 
de sustento do filho, e surge o:crr.o única e o.utenorna a prestaçi"o 1!!!; 
qal Çe alimentos, conclicionnda, aqora, ao-<'l:staclo &o nece,..s.idads do 

filho e .ii poallib:!.lida<:le elo 9en1tor• (Coa Al11tlentoa, p!_g. 36G). Or-· 
la.ndo Gomas preH•o::ionll; - ~cevem os p4is 4limentos aos filhos Jn:Joi2 
res, se este= não tiverem bens e não puderem px-over, pelo tx-abalho, 
a prõpria manutenção. Antes de qualquex- parente;- incumbe-lhes esse 
dev<'lr~A lei o impÕe, atenta à circunstáncia ele aerelfl os parentes 
I!Lili.s próximos aqu<'lles que tem obriga,.io de sustentá-1'0:11 enquanto 
menorcrs. Extintil estn obrigação com.,_ maioridade dos filhos, nem 
por isuo estão isEintos <:lo dever de sustento se os filho$ vierem .,_ 
ter neeessid4de do quem o,; alimente" (~ ~ Fam!li-li, :>!. ed., 
p<i.g. 468). 

Nota <:la Rev,l,iliiQ- A Const.it.ui?io,- ..,m-seu -art-. 229L de-clara gue ~o, 

p!l.is têm o d•v~r de assistir, criar ·e educar os filho:ll menores~, 

ma:~ tal disposição deve ser entend.ida em termo:;, sob pena de S<'lrern 
os pai= liberados d<'l ass1..s'ti.J:, cr.l.nr e educar oS filho" maiores, 
mas incapazes. Nada i~npe<:'le, a:sim, que a lei .,::ivil ,_ssegure ali
ll'lflnt.os ao filho maior, destl<'l que, •s.:t.udl>.nte, n.õio tenha roeios de 

prover a :~~ubsisténeia e a educação. 

ftEmen~ll n9 321. P<'lla r<'ljeiçio. (Parecer do 

Profeesor Couto e Silva) • 

. Just.ifieaçio: Niio é posafvel exigir que os 
pai= dev.,m prestar alimento par& ed\lcaçiio tios filhos. 
quando maiores. Se assim fosse, _o:cmo S\lcedeu n'i!s 
ECA, se estabelece:t:ia uma ve:t:dadeira i.ndGil_t;ria da a

dllcaçiio, porque os tilhos j;uw.is deixariam de cursar 
este O\l aquele eurso, a fim de poderer1 obte:t: os ali
mentos ~que viveri4lll, tal\14:0: re'j;'alada:nente, tudo 
à cllsta dos pai•, militas V<'lzes sobreca1:reqados 
as mail! diversa: tareJ:a.s e despesas.~ 

EMENDA N9 322 (a1;t. 1.729) 

Autor• senador Nelson carnei.J:-o, 

~Redija-se a=sim o art. 1.728; 

Art. 1.728. A obrigação de prest:l!r alilM!n
tos transmite-se aoa hereE!iros tio tlevedor, 
na forrna_do art_._l.7~;! ~tt~ cóé!igo." 

JUS'I'IFrCAdi.O 

E n rep:t:oduçiio Cio art. 23 Cl,a ~,i do C i võr
c.io· Veja-s<'l a respeito o Hvro do J\liz ~!llrilÕ Fiibr!!_. 

qas ~o.Div9rcio•. 

Sala &t Cor•·P~~.;;o, 13 de Getembro de 1984. 
Nelson carneiro.ft 

Exc:lui o Projeto, neste particular, uma aas rnelhores, 
inova,.ões da vigente t.ei do Divõrcio, A Emenda visa rest.abaleee-
1a_, em boa.• hora, porgu4rito nlic· parece razoliV<Jl, ou justo, que a 
morte do alimentante interrompa, ~-abrupto, a 4B_sisti!ncia_ presta 
tia _em vida e que, em rnziio do Õbito,, mais se torna necea.sS.ria. -

o do\ltO magistril.do Luiz Murilo "F!iliregas, em" estlldO 
que alia a longa eKperiêilcia do jw:.~ ã clarividência do jllrista 
seropre dedicado .!i :natêrill especifiça do Dire.tto dGo Frun!Ua, assi
nala, em cornentii.rio ao referido d1spollitivo da lei do Divõro::io, 
qu;· •no direito e:;trangeiro, onde existe o divórcio, salvo 
ções, a obx-i.gllçiio se transmite aoa herdeiros do devedor, daela a na 
turez,_ que lhe é atribu!da. " -

;>,ssim no tlireito italiano e a teor do artigo 9 d4 no
v.. lei do divõreio: "Ma tale "-'Ssegn') potri anehe servire como rip~ 
razione pecuniarin, disposta a favore del <::onjuge che há fatto tu.!;_ 
to il possibile per conse"l:v4re ill"tegr.a 1 • U."1ione fal1miare ovVerõ 
ocmme uma aorta di eorrispett.ivo per l'a_pporto personale od eco-no-· 
mico dato dal ~onjuge bene.fieiario durante 14 vita in comune• {104), 

l\ssume, portanto, li divida ali:nimtar cariiter de repa
r.,.ç3o pec\lniãria e, conseqUentemente, transmi.ssiveil aos herdeiros: 
MChc 1 'obbligazione possa transmettersi agli eredi dell'obblio;raj:o 
puõ des"!"ersi dall' art. 9 Ult. pll:t:te d~lla legge in_<'la4rrie, s_e<::óo
do Clli "i.n caso di morte dellH obbli9ato, 11 tribunale puõ d.1'sp0r 
re o::he uma quota·della pensione e di altri 4Ssegni spettnnti al 
conjuga superstit.a si11 attibuita al conjllgi rispetto ai qual!.- cia 
st:.ata pronunciata sentenza di sci?glimento o di o::esuazione élogli 
effetti o;ivii del l:latroRIOnio~ (lOS). 

T"Rlbé.m é 4S.sim no direi to alcroiie onde "El deber de 

al1mentnrse se extingu<'l sieropre qll~ la parte inocente vuelYA a co~ 
t:.:raer matrorr.onio (§ l.SBll, por au muerte 'f por contrato ele renun
cia·, pero no por 111 muette del culpable obligado & prestarias. P'Or 
tlllit:o, los he'redO.res de~ mismo -deben seguir pagan~o la renta". (l.ÕS) 

o:m;. rmn.= I!E:mP.IOr I.EP.M11.-.N:- "'l'Mpxo se extino;l1a por mller:
te clel obli9ado, 11ino que pnsa .,_ loa herederos como de\lda de la he 
reno;:ia, dad suer,te <;rue·aquéllos pandrãn limitar la responsabilidiid· 
al caudal reli.cto". (10-7) 

os· MAZEAUD afirmam que a pens3o aliroent!o::i., tem llm ça 
r<i.ter misto e, o;onsequentemente: wEl esposo clivbrciado qlle haj4 o~ 
_tenido una pcnsiõn alimentilriA puede reclamar el pago de su pen

Sfõi'l a los herederos de su exc cony\lge. Esa oxcepciõn C<'l explica 
por el car5.cter mi:<to de la pcmsi6n alimentaria en <:aso de di~r~ 
Ci.QJ e.s, a la vez, indemni:o:ante 'I alimentãria en ""-"O de ólivorcioJ 
ea, .a la ve~, indemnizante 'I alili\C!nt4ria. En razõn de su cadicter 
de indemniz,.nte grava a loS herderos. No se trata, pues, 4qlli de 
una deuda l.i:nitada a la suo::esiõn; los herederos que haynn aceptado 
p\lra y o:simplemente quedan obliga<:los indefinidamentoft (108) 

Niio é. Olltro o en:~~inamento de COLrN ET CAPI'rANl': ftYa 
veremos ·en aeguid.ot qoo la obligaeién hlimentio;ia que :11e apoya 
wn& Cl.lalidad peraonàl del que la debe tel:"lflina ordina:riamento 
111. vida de ãste, No sucede lo miSJnO o;on. ·la pensiõn debida, en vir

tud del articulo 301. Comç toda obligaciõn de pagnr daiioe 'f preju.!_ 
eiou en r .. zõn de uno de éstÕs ca\lS4do a otro, continlla debiéndoo:se 
al cõnyu';IE! inocente per herederos del ciSnyuge C:llpabl<'l" {109) 

E, finalmente, c:o:no leeion ... ALEX WEILL:- •L.i pencion a 
U!ll fondement indemnitaire puisq'elle est la r.;paration d'un preju 
dieo C4usá. En conséq\lence; c) La pension ne C<'ISSe ~as d'être d~ 
a la mci:t de l'éi;>oux cÕupable; elle p<sse sur ses hõiritiera, 
t.oute ol:>lication de payer dos dowt~ages-intéréts". (110) 

Fiel a essa doutrina "- lei francesa do divórcio, q\lan 
dO-é ele decretado por Clllpa, denomina o enea:!:'go de ~preiit4tion; 
eompensatoires1 se o divõrcio e decretlldo pela ruptura aa vidn. <'lm 
comum, j! o eno::n.rqo vem sob a rubr-ica de "devoir de eecollrs apris 
le divoro::e", • 
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Em ambo~: oa easos a l.ei, expre::n;amente, determina que 
a obriga,..õ:o S<l trançmi.ta aos herdeiro.,- {art..s • .2'76.2 e 284). 

No 4ireito bra=:i1eLro, TiTO FULGtNc:ro :lã anrm•tli ___ o 
ear,liter indenizatól:'io ela pensào que o mal:'ielo eleve ã mulher, após o 
4eBqu1te: "A pen.Bio a11111ent!cia li abonada .;, Jnul.her inocei-.te -e- po
bre a dtulo ele reparaç.õ:o 4o prejuizo que 1he causou o seu marido, 
torn;:~nclo, por aua eond\lta_,. neceaaiirio o de~qu.ite, e privando-a de.! 
tarde dos recur1.1011 com que o CABal!lento 1h<ii autorizava a contar pa
ra viver~ (111) 

A natureza jur!d.iea dos alimentos após o de!_ 

quite o!!i abordada com a habitual proficiência por J01iO CLAUDINO DE 
OLI.VEIRA E CRUZ, e~t~ sllll e:~ece1ente obra. !loa alllnen,toa do di-reito 
dCI fam!lia. 

Vale se tranaer-ev11. o JICU entendimento_, que se coaduna 
001!:1 O espir1to daa 1eg1c1ações est.r11.n~eir11.11 citadAs e o 
a1:tema do nosso dir-eito. 

prõprio 

Diz ele:- "Hn.s a solução acertada, a nosso V<'!r, i 
que con11idera que a referida pensão alimenticia participa de tlll1 2 
~r .!!1!!.!::2 ~-indeni:>;acão.!. ~ ~' f1xando-...ao, A_!!siln, 
meio termo. f.' uma pen11iio AlimendciA de Cllrllter especia1J traduz
se, efetivrunen,te, e1t1 al.l.mentos. Mas a su"a prestaç.io ~e faz por via 
de indenizaeiid, 001110 diaB"' JOSSERAND. Mlls, po:t:" outro lado, ela niio 
deriva dos devere:: que ex1stem entre 011 ed-njuqes, 1111. const!irtci.:o da 
sóciedllde oQnjuçral, que deixa de edstir pelo desqu1te; re~~;ult.a, 

sim, de disposiçiio expressa de lei (art.. 320), que at.ribW. o 
Plllf<IJIICnto ao c6n:)uqe culpado. E1a pesa sobre o o6njuqe ~e deu ea.E_ 

Boll "-O rompimento d11. sociedade con:tuqal. Por outro la<!lo, 11e a 
lhex ê culpada, mesmo que necessitada não terS direito À pensão. 
Logo, não se trata, só, do a1imento.s, poi" a su11. concasHão--niio "'"
ti subordinada t.iio-somente .:oo orit.!l.rio d"' neca11sidll.de elo reclama!: 
.te e dos recurso11 da peasoa obrigada (art. 399). Constit\li "" san,.; 
çio pela culpa do cSnjuqe que provocou, pelo .seu ato ilicito, 
rompimento da sociedAde conjugal; em conseqCiênt:ill, viaa a compensar 
o pr-ejulzo sofrido pe1o cõnjuge inocente pe1o desap .. recim.,nto_ da 
obri.qaçílõo alifllentar e:~eistente na oonstiinoia da :1ooiCdadG =njUgAL 
O dever reciproco de mútua aasiatêneia éi substituído pel11. obrigA
çio unil:t.t.era1 do marido de sUIItent~~.r a.'nul.her (nrt. 320), se esta 
for inoceJ],te e pobrew. (rn e_ D:rvORCro - Anotac§es-"J_ ~' ~--!! a 
.!!~. Deve-se- Sal1.,nta;l;: q.,. a Emenda n:io exclui a iniciativA dos 
herl!!eiros do fale.cido a11IIlcntante no :;entido de que 'POssam, se aa 
oondiçÕe11 o penr.itire111, ineludve e:ICQnerar-ee d.a obrigllçio, na for: 
ma da lei reguladora da matéria. Tal aeonteca, por eXetn?10, oe o A
l1ment,S.rio j.!i 1e apresentAr herdeiro do quinhií.o aufieient"' p..,ra ga 
rantir a p!'Õpr!a manutençio, ou: na hipéi.tese em que o e11p~l1o e o; 
herdeiros, e111 particular, nio possuem disponibflidadea para garan~ 
ti:&" o pagamento da pensão vigqrante, por 1sso que não contem 
renda11 suficie:ttes para tanto. Ainda hoje perplexos antas o inusi
ut.O do. so1uçic adotad11. tlela Lei n9 6. 515/77, os p~prioll julqa<!o-

' reli se têm. detido, inju=:tificAdn.mente,. na ;:~pHcaçio <la regra legal 
ora reproduzida, a partir mesmo da providCncia elementar de eatabe 
le:_er-ae a rese;o:"va, no eurso ao 1iwent.S:rio, <!e_ };,en=: suficie:>tes Ei 
ra o compt'lmebto da obrigação Alimentar, enquanto indivisa ., heran 
ça, a que se ajusta perf~~tn.mel).te .i'!' atribu1çõea "da invent:.ariança: 

A pre;~~t:.aç.io de alimento& é obrigaçio per11on11.lbsima 
que cede lugar, anta a eventualU!II.d .. da ciro::\1I\stineias espeeiaie 
co:r.o a li\Orte do provedor, a 11eu caril ter ~~- ç,rd~ _ _públioa. Embora 
r~tindo, oom a, doutrinA a a jurisprudência então oo=ent<:!/5• Ne!. 
son 'Carneiro anotAva.- "No <!irei to portuguÊi11, falecendo um dos "cil.!!; 

juqcs, o vtuvo tela direito a aer alimentado peloa rendimento" dos 
bens deh:ados_ pe1o falecido. são ob:C,igadcis, nest;.!S!_ ca:s_o, ã pr-esta
ção doa "alimentos Qs hetileiroll ou 1eqatái:io11 11. quem tenhAm · 11ido 
t;ransmitidos os bens, segun.So 11. proporção do meslllR._VAlor· (Código 
Ci.v11, 11.rt. 2.018}. Esse d1reito ce,;s~ se o Aliment.a<lQ contrair _n~_ 
vo ca11mnénto ou 11a tornAr indigno do beneficio pel_o seu comporta

lllftnto moral (idem, art. 2.019). (C:fr. ~ ~ ~ ~ A~ime_ntos, 1~ 
.ed., 1968,· p~g-. 4S e nota 59-A, Piiq, 284.). · 

Com lige1ra a1teração, .,colho a r-edaçiio sugerida pe111. 
]ora. Re\rina ll. de G. Pereira, nos sequintes termos•-

autora:-

"Art, L 128 :.. A obrigação de prest:.ar ."lime:! 
t011 translnite-se .,os herdeiros do provedor, na for!M. 

. do art. 2.02_3, assegur!"ndO-sEJ, em fa:ro;: destes, todao 
11.s medidas judiei..,is de que, em re1açií.o ã matéria, 
poderia va1er. 

"Pa-rãqx:afo ~-Durante c;'invent.!ir.to do 
eapÓ11o do alimcntante, o juiz rese:rvar.; bens que 

g11.rant11m renda suficiente par11. o pagamento dos 11.lime;!! 
toa em vi9or, " 

J;:m defesa do te:~eto sugcr1do, aSsim se ma.ri1festou 

Czmcelll. o projeto, no pâ;ticul.eor o disposto 
no art. 23 d11. Lei n9 6.515/77, que constitui, 
têm reconhe<:ido 011 estudio11011 cio 11.11Sunto, um11. das- "ais 

;audãveis conquistas d.a lei do divórcio._ A emend::~. or11. 
apresent.!lda e evidentew.ente j l.l'!l'ta e encontra p;~;ecede.!: 
tea na legislação estrangeira. Niio parece razolivel que 
a mOrte do provedor i<;te_r!',"OmpA, A~r\l_ptamentc, a assi_! 
téneia"ch que, tli1vez exat..,rnente por is:so, necessita o 
alimentlirio •. 

Ra~o!vel e humano á que S<!L assegure a pres
tação, inclu11ive em homen&qem ao "de cu;lus". 

A eMenda pretende franquear, toda vi:~, 
herdeiros do fa1ecido provedor os meios neces.,ãrios a 

que-po-ssam, "e a" condições o justific4rem, inclusive 
e:~eonerar-se da obriq.:oçiio, na forma da 1ei. Tal scont.!.!. 
ce; ~erra tia, _se _o aiimenta~do j.!i se apresenta 
)lerdeiro de quinhií.o suficilmte plira garantir a prS
;)ria :manutenÇãoJ- ou ..,inda quando o espÕ11o -em ge=l e 
os herdeiro!!, em particular, não fie...,. e:n oondiçêes 
de garantir o provimento da pensiio, por isso qu"e de 
?l!qllena fl!Onta, ou de renda"' insuficientes p."lra tA1 fim. 

POr outro l.ado, ev.!.tan:lo "' perpl.cxidadc- em que 

t:&ii:OOt1tlo,.n>.li~ vezes, os jui~os orfano1ógicos, oferc~
ce deade 1C:çro a·.solução <IIi -re--:-"!e:rv~ de bens, ou renda 
h11.11t.ante _para o cumprimento da obrigação qu~, enquan
to não distribuid11. a herança, naturalmente há de oom-_ 
potir ao espÕ1io. ~ 

"Emell& n9 322. Pela rejeiçiio.. marecer do Profe::~sor 

Couto c Si1va) 

Justif1cação: ·Ainda quAndo a Lei dó Divórcio tenha 
perm1tido que a obrig:u;;ão dB prestar alimento se transmita .110-8 he!. 
deiro11, é for;oso reconheceJ: qu"' é uma obriqaçlio perso,.,alissima. A 

transmissão dessa obriqaçiio aos herdeiro!! onera e torna quase im
pos.,Ivel 11. rea1izaçiio do:s inventários. Por i:o:so, na priitiea, of!Sta 
obriÕ;Jação não tem sido exercida, pois e111. 1ovaiia a' que os inVC!rit! 
rios perdurasse111 ind!!finidamente. $ e:~eata a regra constante no 11.rt. 
1. 728 do Projeto; ""-obrigação de prestar .a1imentos n.iio se tr.-m11mi.:. 
te liO" herdei"'?" do dev.>dor" e não 11. que B<> c::ont&m no ort. 23 da 

L<oi do Divórcio." 

EMENDA N9 323 

~· Senador Jo10i Frage.~oli. 

"Redi<Jir como se 11equc o art. l. 730: 

'No desquite "f.ftlÇr:foao, sendo uirt dOS c5njU<JeB 
·dea_p;royidç:._dç re_eu_r_sos, _presl;a.r-lhe-.i o outro,· pelo_ 
~o eatritwr.ente neces:sário, a pensão lllimenticia 

·que o· ju1:t :fixar, observa4oa· oe critêrio~ estabe1e
"<4dos no >lirt. J.-. 7.:Z2. 
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Par!'il:l:"afo iln:!.eo. Ces11:~r.i o dever a.e prestar 
os aUmentos quando o cénjuge que os recebe se '"11:!! 
t:!.ver, po:t:' .u.. a. .. liberaM condut.a, na condição ~e 

deles nece>ulita:t:'." 

JUSTIFICAdO 

Quanto l. mudançzo de •aeparaç.io lit.ig'iosa" em 
"desq~.~ite litigioao", ef. a justific.,tiva dD emenda 
n9 20'. No mais, a emenda ql.l.!lr-da coerência com 
id&ia. Expre11sa na emenda n9 18, de eliminar o pri!); 
c:Ípio da culpa, uma ele cujaa indesej.iveiB mani~est.!. 
çõe11 o arti'iiO eneerra: COI\dieionar o direito a al.!_ 
mentes i bo,-eonduta. os alimento: não são prêmios, 
nem a BUil exelu:ãci ca~tti.go; para que sejllll atribui
do:a ou negados em !unção do comportamento pessoal 
de quem 011' dava raceber. Pr<:>curou-se ainda. marcar o 
=ráter essencialmente trnnsitório -que devem ter os 
alimentos fundados na "-iruoluçã'o da sociedada con:l~ 
gal. Seu alc.11nce ai i o de proporcionar ao c8njuge 
sem :.:ecursos meios de &ubt~io:~tir dignamente, enquan
t.o nio se int=duz ou se raintroduz na i'oJ::"ça elo tr~ 
balho remunerado. ou não encontra, por outra forma, 
com que prover ao próprio sustento._ Nes8a Unha 
proscreveu. o p.u-asitillmo que con•iste em recusar o 
alimentando qualqu<llr atividilde laborativa, para v,! 

ver confortii.ve:l~ ~"' imo:.:a~ntce a_çxpensa11 4o e><
oõnjuge. 

E11ta Emenda, que apreoento por solici taçio 
do Sanador Alfredo Campos, foi -elaborada peio pro 
fi'!Uõor João' Batiat<l Vilela,' ela -Faculdada· de D.i::cit;;
da Un:111f!rsidade Federal de Mina: Geraic, eonstitu:!.n
do at~sim V4iliosa col~ração desta Egréq:!.a ca .. .._ ao 
Projeto de CÕeli'iiO C:!.vil. 

Sllla daa corni=:õe... 19 da oútubro d<ll U84.
Joalii Fra'ilelli.. 

A EmendA e11tii a me;r;ecer jWit.i.f.icll.dos reparoa, 
pr.imeiro ll4gar, por abandonllr, na estipulação do_ beneficio eloll ~n
~::em c.onseql1âncill da :e,paraçlo 11t.iq1osa, "ideia dll. re~pons<tbilida 
de no dGs.fac~to da farniliA, que o Projeto ~da tJ::ad.uz pela trad:; 
cional noçio ele culpa. Porque-; li.JSsil'l o que ·se ae .. c .. -pOr fazer, aro ült:; 
ma an.iliae, á premillr, imerc.e:!.danente, o <::enjuqe p. que :<!! atribui.u -
il"esponSilbilidade" pela '"'P"-ração, por a ela. haver dado causa. Alé:n de 
5e Bíi.gura:t' uma: !IOlução inj11sta, masrno que :sé veja o problema do ponto 
de vista apena.s moral, 011 soci .. l, tende a criar precedentes capazea de 
'!'.St;l.llllilax, na Pritica, ates desal:lonado:.:ell da conduta, =te a certeza de 
sua ilupuni<:1ada, ele qu:e a pe:l:"da do direito aos Al.imãntoa constitue, por 
certo, ponto de relevante impol:'t.incia. 

!: de ver que COIJ. a exp~e:,são ~pelo·tempo estritalll<'!n 
te nece:::s.irio", tal dhpos:!.tivo nio cwnpre o seu~ de11;1.derito~ 
qUa é o de évitar o c;hamado pa:r:alliti'?mo do alilnentan<io, ao recur:ar llt! 
vidD.el~; labO:I:"lltiva p.:!~.P viver "imo:t:'alrnente is expenaaa elo ex-OÕnjugeN. t 
que assim se lltJ;ihua ao juiZ da causa, de um lado, o poder amplo, rnaz: 
vago e :l.r:tdet'inido, de decidir, em qual(}l4<or caz:o, 110bre esaa tempor;sri~ 
('!ade elo11 al11nent:oB !:!.xsdoB~ e, de outro lado, niio .,.,·oferecem ·llegl4er 
erité:t:'iOII mlnimos para a det.arndtu•ção do que seria, ou poeleriA aer o 
"tempo estritamente neees•ii.rioN i """'- per:nanência, o qu• pode dar ense 
jo a decisóas nenos prudent.<!a, 011 :simpiesmen~e .c~rbit:r:i:t:'i;s=. -

O Pariigrat'o ún:!.eor nos t.<!rmo.s da Eme"nda, d.i:fic1! 
mente podeda =ervi:l:" aoá objetivos que inspiraram seU il"•tr-e autor. t 
<J:""" se ai'i'jlura praticllllicnte irnpoasiv.el a averi'il\laÇÃo dD Ncondu~ deli 
lberadaM de alimentando no :entido de man:ter-rJe na concl.ição de neee:11aJ.: 
t:ado, para eorlt.inuar no gOzo do beneficio da pensão aliluent!eia. 

N:iio poelem, ou não devem. ter os al.ilmletos fundados 
na si.ssolução da soeiedada conjugal o carit.ar t;an&:!.tório a que se >:'e 

fere a justi:fica.çi.o. Cllri.ter trllllOiitÕrio, ou. temporlirio, devem ter o";; 
alimentos fixadoa errt f"avor de pessoal! que venham a a.pres.entar CC<'Id:1çÕea 

capazes. de d.io:~pensii-los. Sobretuelo, em virtudde de terem cond.içÕes de 
prover, com o <!xerc!eio elo aUv:..1ado remuneraela, ad(>mlliS da obtenção d8 
recursos de outras origen11, a prôpria manutenção. 

ll: de erer, poia, que atinjam os lml3mJS nobilltante.s 
propósdtoa eont:!.d0/0 na Emenda, elando-se-lha a seguinte redaç:iio: 

"Na sep~~.raç,;;o lit.igiosa, sendo wn dos cÕnj"gea das 
provido elç recur11011 e nio sendo declarado-.respons!vel pela di&solução
d.s sociedllde conjugal, preo:~tar-lhe-a o outro a pensão alimcnticia que 
o juiz fixar, ·observado o d.isposto nos llrtigos 1. 722 ft l,.. 723. 

§ 19 - Se o_ c3njugo considerado responsável vier a 
necess.i.tar de aliJnentos e níi.o -uver parentes em cond:!.çóes de preolti:
los, nem aptielão para o trabalho em razão ela idade Ou de çomprovll.da e&
fert'111dll.de, o outrO cOnj_uge será ol:>rigad.o a :faz.ê-l.o, .fixando o ~uiz 

estritamente necess!rio e indispens&vel ii .-.ua subsistência. 

§ 29 - O juiz poder.i :fixar alimentos em c:ar&ter ~ 
por.irio, ql4ando o oõn,ug., alimentando est.iver em 1.ciad.a própria para o 
exeiclcio de ativ.idade remunerada, ou bal:lilit<~çio pro:::':l.SIIi.onal com. que 
pos&a buscar meios de proV<:!r a prÕpl::"ill manutenção.~ 

Em seu parir.gr11.fo 19, a Subemenda vi.sa <XIlocar, em te!. 
mos mais rigorosos, li generosa franquia elo§ ~9 do art· 1.732. T;r;at.ar
se, neste oaso, de cõnjuge <;>;rlSidcr.:ldo eul.pl>&> na ação d., separação jl4d.i 
ci.al, ou. no próp::i.o divórcio d:!.reto. e ç:ue, aegundo ; trad.i.çio mes~ 
ele d:!.rei.to brasileiro, perde o beneficio _dos alimentos. ~ o aband.ono da 

noçio dÕ c_ulpa, a que alude expre~aamente 11. Emenda, em prol da idéia da 

neeess:!.dllde, a :justific= a j!avor-le§41. 

P~~.reoe razoÃval, entretanto, ql4e neS!'ll hipótese a 
fixação de alimentos BOtr.ente se dê em v.i.sta de pecu1.1a:res c:ondiçóes P"'.! 

-soais de aliJnentando, condizerit.es com ãu-a :idade, quando avaoç .. da.- ou SQU 

eatado de saúde, qua.nelo em raz:.!io·-a.e c;;o:nprõ'ltadaenfel:ml.dade;-n:;;o-teriha Dle.!, 
0"11 de pro11er, c:ont o trabalho, . a s.iropels Bl.lbsistênc:iã. 

A Subemenela •e mostra, d 1o11tra parte. justificadarne_!! 
te inovadora,, quanelo preteJlde c:ria:l:" a figura doa Ali~~~entoa temporários.' 
ou :fixados para vigorar enquanto P alimentado n,;;o e:neontro oportunidade 
para prover a manutenção·com o 'tl0Jt:o de se\1 trabaiho, ç:ue é, eoo•titi1Ci.!?; 
nalment.e, Wl1 de-ver social. Não parece---a. e b~ ju"tiça q'-le ae at.ri.buA 
alimentado jovem, por <!IXernplo, alimento• que po8ilam, d:l.re1;-a ou 1rntre~ 
te, fomentar 11, ociot:~:!.elade. Nem se afigura necesnirio e:st.Abelec:er "lirne::!. 
t.o:11 parnuinen_te,. em favor de quam, habil.l,taclo Pl:'Ofissionarnente, ou que 
venha a obter ã"soa blll:lill_taçãc ao longo de curto ou méd:!.o prazo, prati 
=mente denencor.c~jando-se li at..i.vi.d.o.da de um ci.dad.ão em c.ondiçõea de :e; 

Útil a si mesmo a á necessielacle. Tal aol"çio, da objeti"vos nobilitantes, 
aervi..ri, .ao oontriirio. Para est.imular o trab.o.lho do11 que preciaam traba 
lha>:', coi.bindo .._chamada "indústria el;o.s ponsõaa", que tantas e tão pu.: 
ced'entes objugartórill" tem merecielo ele qw>nto11 r;e inter<IIGsem pelo aas~ 

<o. 

O § 39 dA, subrnenda ii concebido '6ot:l er;Qe Pr<:I1?6Si to.· E 
na ecpera.nça de que, no trato do problomll em ·nivel de d<IIOiiôiÕes forcn
:::ec, por Cel:'to saberia oa julgadol:'e.!S encOlltrar as linhas da Prudências e 
equa~i:nidadto nece'sslirias 'a que ato di ao preoai to a santidada o o alCll!!; 
ce qua estão em su11. verdadeira 1.ntenç&o. 

A ideia, aliaiÔI', nãQ .S nov~. ~i. a.admi.Ua..o Projeto 
Orlando Gomes, 6l'll. aeu ""t. :zn:·-::--aSe um doi< o6nju9'es deaquitado.s 'Yier 
a nec:es:oitar da alimento:, o o_utro poderii sar•obrigl!.do a concorrer p4ra 
o seu sustento, r.~adiante o paganento de pem1,;;o :mtõdica .fi;~~:aela pelo juiz 
c:a&:o não tenha llqu"'le p.:.rente em condição da prastã-loaa, 

Pela aprovacão, nos tormo11 da. suQ-smancla. 

aEmenda n9 "Jza. Pttl• re'je:l.ção. (Parecer 'a..o 
Prof. Couto o Silv .. ) • 
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JUIIti.:-.io;:açio; Ne1u1a emenda, proo;:IU'a-sa lll:ibB 
t.itui.r 1>. exp>;>ea.::io lleparação jud.1.dal lit.1.g.1.o 11a po; 
de11quite; mas a<;~t;a denominação nio ~oi AClGita 
Projeto~ a nada aconaB.lha que agai.m. ae faça, pelo 
sentido depreci.at:ivo do terll\0 4asquite. Al<im di.::so, 
a Emenda :~:"ep::-oduz o qua 11e contém no :u:t. l. 730 <!o 
Projeto. Dfl.l.xa, porim, <!e consignar o requ.1.,..ito do 
o cônjuges= ino.:ente, Qomc> ae contém no art. l-700. 

Adelllaia, o Projeto a<lot.a a separação por c:ulpa e hi 
pót.esea de aeparação aem culp,l'l, de !llorte qua a; EmaE;: 
da nio pO<la ser eçeita. ~ 

8MENOA NQ 324, 

Autor• Senador Jo.ué Fragelli. 

"Sub&tituir ncs arts, 1,731 e 1.736 a expressão 
~separadA!~ judio;:ialmente" por "desquitadoe~. 

JUSTIFIÇACJ}O 

08 motivoa desta emenda estio declinados na 
justificativa da 4e n9 20, de q~e ;; um complemento. 

Esta Emenda~ _que apresento p-or sol.1.c:itaçi.o 
~o Seru~.dor Alfredo C=polf, foi. <Üabo::-ada pelo Profas
SQI:" João Batiuta Vilela, da F.sc;:ul4ade 'ae Direito da 
Universid~!~de Federal de. Uinas. Gerra.:U<, constituindo a.:! 
sim v.sliQse colaboração dessa Egr<iig141 Casa ao PrQjeto 
dQ c.Sdigo Civil. 

Sela das Ccmissões~ 151 de O.\ltul>.ro de l.5184 -

ZJ'oaii Fr!lgelli. 

Me,;-ec;em ratificada~;~, em ::-elaçii.o à pr<:~sente emenda, 4s 
razõe::~ que justific:,.r_= o p11recer em,i.tido no ex=<~: da...Eir.enda . .n9 

lli• também da .s_utori.a do eminentii,Sen.ad= Joai gra_gelli. :E! que 
cm .smbas ""' e_Qgit!l. apenas d.r~ substituição da ou:pressão ~:~epara

ção 'udicial~ por "desquite~, 

PE:LA REJEic1!.:0" DA EJ:IEND-A 

~EMENDA N9 324. Pela rejeição. (Parecer Prof, Couto e 
Silva) 

J<.1stifiçaçio: Não se tendo açeito o termo deaquite, 
nio hi como subatituir a expressão, noa 4ri:II . .1..37~- e 
1,376, "separ.e.do judic:.l.almente" pQr "d•squitado~,, co
~ pretende a Emenda,~ 

~NL.lll 

AutQr: Senador Nell!lon Carneiro 

"Substituam-se, no art. 1.732,, 4B e;o;prcssões 
'!;:ulpado na sep4,;-açiio judicialM peles seguintes: "re~ 

ponsii.vel pela separaçio judicial". 

JOSTl:PICACJS:O 

A Lei do Divórcio já não 11e reter-e a c:8n:@ 
ge c:ulp.sdo, !Mlll a c:ônjuge respQnsiiV<'ll pela zsepa::-;!_ 
ção." 
Sala da Comissão, l8 de setembro de 1984. - Nelson 
carneiro. 

E:n linha de coerê.ncia com o pareo;:e:r expe::~dido a res
peito da ~enda n9 n3, a!!_:dlil c:emo ...,. c;ru1;-;-i:>~ Fll.usos dt1 pl:eaente 
e:~tudo, aioda que nào se pretend11. abolir a id~ia de .;:ulpa 
<Usaoluç~o ds soc;iedade o;:oi>jugal, melhor pareo;e que seja subau-

tuida pela da res;ponsabilidade da parte nc:asa di.sao:Luçiiõ, 
.~orme enten..::ime.nto pre-domin=ta tlesde o .1dvento da Ltoi. nO 6.Sl.~/ 
77. . . 

PELA APROVACÃ9 DA, EMENDA 

"Emenda oQ 325. Pel.s rejeição. (Parecer do Prof. Cou
to a Silval. 

JuaUfi.caçào• A Emende viaa e substitu.1.r no art. 
L 7J2 a expressão "c:ulpo1do na separ.z.ção judicial" P.!. 

J.a seguinte:• ",;-e:sponsiivel pela aepa.ração judio;:ial•. 
Na verdtlde, aac:itan4o~se Os do.1.s tipos de aepa~ação, 
por c:ulpa e sem c:ulpe, não hi .;:omo deixar de adotar
ae a reg,;-a de que llln dOJ'l o;:Snjuges. pode ser culpado 
na separação judici ... l, Da outro lado, a expressão 
;respOrisával em nad4 mclhorar.l.a 11. :situaçiio. • 

Autor • Senador Joaâ Fragclli 

"Sup,;-imir o art. 1.732." 

JUSTIFrCAcXO -

, .. 
nec:esa.1.d.z.de sobrevinda .z.pés .11 dissolurão da ~;~ocied;!_ 

de o;:OJ\juqll.l. Não pareCi! r.z.zo.ii.vel. Os alimentO:J entre _ 
c:ôn;1uges s.ii.o uma çompensação pelo dcs;~~parco;imento 4o 
dever de mutua aft.!listêno;:ia, que se extingue o;om a ex
tinçii.o dll soçiedade eotre eles exitltente. O qUe se 
pusa dai para fre!'lte eno;;ntra os <!oie ex-c:õnjuge na 
situii.Ção de juridicilmente astranhos wa .so out:~:"o. aubm.!. 
tê-los, ainda assim, ao dever roc:Iproc:o de p::<.~star 

alimentoft fora convertar o cas=entc em instituição 
esQ: prãVidên~-ia social vit41Icill. e mant"er" unidQs: pe! 
SQ.!IS: que :a própria lei, na palavra do ju.1z, dec:larou 
separadQII~ 

Esta Emenda, que aprésento por SQlio;:itação do 
Senador Al.f'redo campos, foi el.sborada pelo Prqfes::or 
João Saptista Vilela, da Fae:uJ.dade de Direito da 

Olliversidll.dG. Federal de Minas Ge,;-ais, <XIns:tituiodo ~ 
Gim valiosa o;:olaboração dess11. Egré,.ia casa ao Proj,!!_ 
to 4o eôd.igo Civil. 

s_ala e_s Comi-ssõea, lS de outubro de 1984 
Joaâ F:ragell1. 

O caput· do art. 1. 732 objetiva a hipõtesc 
freqUente em que não tendo obtidO o bencf!c:io dos aliment.os ii 
época da separação, litigiQsa -ou não, vem O céiil.ju9e -,- d;e1ãS nei:e_! 
11itar, s:e, no pri~neiro .;:aso, oiio fQi CQns:iderado responsável P.!. 

111. sepnr11.ção. Nadll. mais justo, ou CQnsent~eo com Q esP.Irito de 
Projeto em matér.ia de al.imento ... 

POJ: isc.o mesmo, não ~ocado a c:r.ftiça- áspe!l:a 
com que o emi.ru~ntQ 4Utor da Em<:lnda pretende a aimples extinção de> 

proc:Qifo _Constante de ·sau textQ. Se o ç8njuge nãO f9i c:onsiderado 
're!"ponsive1 pelo deafadmento da famili4 o ajustou á desistência 
doa 41lllentoa, na Sleparação consensual~ ou oão loç::ou obter -o ba"!. 
f!cio an conseqlliin.o;:ia da decillíio juái.cial que daç,;-etou a separaçiiC\
neat~ Último casó certll.lll<l!nte por nio haver pedido, sen.iiÕ por CC!! 
prova4a desnec:e'llai<iada, nada obgta 11. qU<O o pleitei. Desde .que o2 
servadQ, como se a:figu,;-a Ôbvio, o pre•u:.upoato 9eral de au4 necea.a! 
d!tdo c 4a poss.ibi1idadc dp al:irnant.ante. 

o Parãgrafo único do .srt~ 1.7l2' çonsub•tan, 
ca prac:eito igualmente 1ustitic:No, em s:ua-:o,;llânc:ia, aind4· quo 
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pareora. maia ajuatado C:Ol!IO p.!lr.!i.çp:•afo do art. ~. 730, no$ termos 
rigOJ:oaoa da emecda, óu sullemenda aubat.itl.lti.v:t. of<lreo:::ida no pal:'!! 

aobro. a ~ ~ ll.!· 

Emecda n9 326. Pa~., :rejeição (Pareo:::er QoPrQf. 
COlltO e Silva). 

Ju"t..if1caçio1 E:çta E:men<!la Vl.11a a o.uprimir o 
..rt. I.73:i. Ma.a ei.c, no a1atema dO Projeto, é a.baol.l.lt.s 
mente nocea-.li.rio, Ollpecialmente o parágrafo Ün.io:::o e;, 
qus s:o prev8 & po•u:il:>iUdado Qe o <::Õnjugo <::ulpado 
ter ;r,U.me~:~toa, proençhi'elu certa .. coneliçÕeJI, .,enclo 
uma delaa a ele niio ter p.lrentea em cond.1çóea de pre.!!. 
ti.,1oa, a out,l:'a, ae nii.o t..iver aptidão para o trabalho. 
Ol>a~~Srve-•a, pQr igual, que, nease "&!""• o.c a.l.iméntoa 
aio .oa eatritlUl'lf!ntft neco&~sãrioa parA a auba1.::tênc1a. '' 

Auto$: SánD.dor Nalaon carnen•o. · 

~Subo<titua-ge 110 p&r.igrAfo único do art.l.732 
aa o~eaaôea "conaider,.do culpado" pelas sequintea: 
Mz-..fponaável peLa aepad.çio jud1c1Al" 

JIJSTlJ'ICAdiO 

A Loi do_ Divõrc;:io jã não 11e l:'ef'eJ;eo oonjuge 
culpado, ma~;~ aliO oônjugs reapon><ãvol pela separação • 
MSala da Comi.ar=ão lS elo. fletcmbro ~e BS4, Nel.,.on C..!_ 

ne.f.ro."' 

~ aubs.titu1çio daa expl:'es11Ões :!.ndi~S 
bleno;lA C:OJ:re.t~por>de a enten.:!i:r.anto m&n:!.fe,~;tado pelo Rélatc>r inclut~!_ 
- em outros diSpQa1tivo: do Projeto. Caberia, portanto, no pr§_ 
pr1o '"cllputM do .!!.!:• .!.:..IB.• onda aparec111 a exp:.:e1u1io'"con:ai.d.erado 
cndpado n& sep;u-aç.io judicial", e n;;:o apenAç em aeQ Pu:liqrafo !l!:! 
~. cbjeto daat.A )'!4ondA. -

Cumpr,tl aalient..'l~, todAVi&, que a =tiria dis 
oiplina.:ta no l'Arigraf'o fini_co do S!:.• !..:.,ill, ji foi exlllllinad; 
no [i&rece~ om.J.tielo lltltl rel&çio i Emenda n9 323, e p.ll objet.o de .11uE; 

,e:I!Cind ... 

~ APROVJI,CJ\O da aub11titu1çio proposta, em 
:raferánci• ao "oapUt" do art. 1. 732. 

~ PREJUDICIJit,lDMt;, quiUitO AO Parlisrafo 
üni.co d.o me•mo .!fi· 1.732. 

'"Emenda n9 327. PeLa rejeiyão. P..re=r 
p~. Ccruto e SilVA, 

do 

Juatif.icAção:.A Ellenda v111a a a.lter"'r a e:!. 
pressão "conaideraelo culpAdQ" prevS.ata nc art. 1.. 732, 
pola ":.:oapon.ci.val" pela. aepal:'açio jueli.c.b.l". A reje1çio 
i Enlenda tem jur;ti.ficação 1gual i Çl& rejeição dA Eme!! 
da n9 325. 

Auto!."• Senador Neh:on carne1ro. 

•Õâ-~;~e a 11egu:!.nte redação DO "art. l. 733: 
Art. 1.733. Par.;:. obter a.llmentos, tarnbém.oo fl.lhoa 
hAvidoll .fo!."a de caaament.o, e cujo111 .,limentos tenh= 
sido f1xado= _jud1c1allnel}tc1 1 nio necess1ta p:tt>por 
açio de inve.-tigAção p.IIJ;a •er reconhecido pelo gen.!_ 

toJ; condenado, cabendo, porém, aos 1nter<>Bsados O. 

dil:'e1 to de i.mpugnar A filiaç;;:o." 

JUST:IFICActi.g 

o =t. 49 -d:. Lel n9 aS3, de 194!f, pos•ib11! 
tou a todos os filhcs, entio chamados ilegltlmcs, 
r.>.iio s6 aos aduJ.terino.s, mas t;;a:nbém. aos incestuosos, 
C) direito ll ali.lncnto:h A esse par.igrAfo <leu o =t· 
51 dA L<:'i do Divórcio, em Em.ó!nd4 do relator e emi
JtCnte :Senador Hei. to!." Dias, nov# e ma1c jur:ta .red.ação, 
esteiando ... presente Erne.!d&. o r:egredO ae j\lst:i.ça Mo 
te.m :nAi!l razão de se:r ex1gido, em quaJ.quer tempo,em 
virtltdc do Emenda n9 32, ql1G ctmcela o art._ 1.624 do 
rrojeto. 

SI!Ü.a dA CO!J!i=são, 18 de "etembJ;o de 1984. -

Nelson C&rneiro. 

o exmne ·=1» detido dtls e:nend.as relativa!:! à 
Guprlls.,i.o <!lo~· l..l;24 do P=1"~2. inelusivc " de .J!2 lli• de 

noo,.a autoria, efetivlll:!ente acaba por auto:fiZAr a co!'!eluoiio da 
d.eaneees11idado ela presente iniciativa. 

Desde o JUOmcnto em que, llf'astada A elh:t.i!! 
çiio o<llosll entre os filhos chllmadoa legítimos e.1lég1timos e, 
'sobratudo entre oases, a 0111inoaa <::J.~U~sifi.e<l.çio dos adultel:'inoo 
inces~osoa, se aSS<lg"Ur"' A todos ele8, ex-v:!. dp ell.apo;>l:to no .!!..!:..:. 
1. 722 o • .:eguintes do ~ o dire:!.tq ao11 Al,imentoll, - ro!Ouu!_ 
tA elispena.iveJ. a !."egra do .!/:.!• ~· mogrno com aG . :Ju.ct:J.fiç:_"-<laa 
correciies desta Emenda. o que =e ga!."ante, no.c liln.itEI.IIõ abrang-ente11 
da ext1nção deBSIUI diferenças ll1nda presisten.te.a n.a 1eg1daçio ~ 
a1onAl, é o direito amplo à &ssis:t<inci•.al..UnBntar, aom qualque!." 
restrição. No cat~o do.a fil.hos havidoa f'oJ;a do ca ........ ento, llp(:llllll 

em dec:orrênci.A do recoMao:::imento dll. f.i.Uação$ ou da regulaJ;izo~~çãc 

de t'Uil situação juridio;:a. 

De.llto modo~ a p:c"ÕpriA regl:'a do ~· !.!..Zl1 , 
na redação da Emenda, ae afiq~.~ra, :lifin.'il-, • supirilua. ElnbOJ:a 
ob;l<l!t:!.va al:!l:'1g&r, no te:Kt.o do c0di9'o, um elos prec<l!ito4 lllll.i.a S-"lut.!, 
res da vigento Lei do. oivõreio, de11tinado a di11ciplinar a1tuaçõea 
qUe perdem ag.:>ra, com a· neva d:!.acipl1na .!!c:A60 vitorioaa, a _ve.>:el~ 

_'_ "déii:'a :c"oi!Zão dG •er. b!pÕe-.. e, conseqlientemanto, a •xcJ.lU!ão no Pr.9: 
jeto elo ru:t. 1. 733. 

~ APROVAç1iO ª EMI':Nru,, para o fim de e~ 

cluir-ae do l'):'Ojeto o -.rt.. 1. 733. 

~:&menda n9 32S. Pel.a :"~je1çiio (Parecer do 

l'rof. Ccruto _a Silva}. 

•Jll•tif.i.cação; O art. 1.733 Jii .maU .o~~n.ll.l,Lt;.l.co 

eseJ.arec:en.;lo a11 s1tUD.ç0e.s cm que i poiu•iva~ p!."cpor 
~~;ção de inV"e.llti'i!ação pAra fins alimentare,~;, enquanto 
q>le a Enlenda Alude-se, apana:11, a filholl havidos fora 

. ao e~"'""'ento, não se sabendo sa c• inco,;tuoso-.11 teriam 
essa possibiJ.1dade." 

NQta da RevJ.aitc!.·_- A.aprovaçio da ~nda ha:;: 
:mo~:~io:a-:~~e oom o 'di11postc:> no art. 227, § 69 dA Cons~itu1çio de 1988. 

EMENDA N9 329 

Autor; -senadõr Fermmdo aenr1que Cllrdo~o. 

"Supr1m.a-SCI o artigo J.. 733. • 
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JUS'l'IFICAcl!iO 

POr coel:'êno;i.a, com a aupressão do Artigo n9 
·1.624 do Projeto, propo,;ta w:n outra emenda, 

S&l.a. das Corn.izaões, 15 de outub:.;o d(! J<I"A 

Benrique Cardo,;o," 
Ferr;a~:~do 

Pelas razões expostas s'Uacintamente no _parecer relat.!_ 
VOa Elr\<!11<.\f; ill•- IQltP& de Opinião que O di&pocto n9 art, 1.733 do 
Prgh>to já nio tem oportunidade~ face i zupre111são do .. rt. 1.624 

prao;oni'lla<1a em outra" <UIIJ!lndaa, a ;; re9ra predol'llinante <1o01 ~ 
l..722. ~· 

Pela (lprovaçio da Eraenda, faca ao parecer sobre 
•Emenda 329. 

"Ememl.a n9 329, Pela rejeição. (Parecer do 

Art, 1,735. O,; parentac podam dgixar de exe!_ 
cer ma:11 não podem renunciar o direi to ~ alim~nt_o:ll 
nem' poda o·respectivo_crédi.to aer objeto de cara:ão 

t.ran11ação, componsaçio ou penhora". 

JOS'I'IFIC.'\CÃO 

A legislação dos povos n~o ;admite a renÚ,!! 
cia doa alimentos entre os _parentes, o'!"" nio ~ entre 
o~:~ oônjuge!ll, porquanto, nii.o são parentes entre si. A 

P=ição do Projeto poderá gerar interpretações con!lita!!. 
'tes, notadlllllE!nte em faca dll. dollt>:inll.'e jurisprudência 
-de nos!lla t<lrr.,, qu" "'"e1ta:n n :t;"eoünci" Õ.<:>'> "l.i.locnto" 
entre os cônjuge~:~ q~~anclo, na_ sep11.ração eonsen!llu~d, têrr. 

condições de subd!llt.;!..~; - seji!l. através e.o trll.balho ou de 

rendae. 

SALA DAS COMISSÕES, 15 de outubro de B64. 
Professor- couto e S.iJ,va). Fern.,nao ,Henrique Cll.rd.oso." 

Julltifio~~oção• Na.1:11& Emonda via11.-ca suprimir 
o .art. 1.733, mail ela i nee.:~c:aãrio e.aat! de 11.co.:do 
Clom o 1<i11tema do Projeto, conforli\C &a verificou em 

divers1n1 opClrtunidade,;, e especialmente rua rejeiçiio i 
Emenda. n9 328." 

BMF:NDA N9 330 

Autol:": senador Josi Frage~ll.i. 

"Supr.imir o art. 1.733." 

:rus'I'IFICACÃO 

NClta da Revillãor O p~~oiecer eno;ont.ra, ji "'gor .. , re.,pa,l 
do conlltitui.ci.onll.l. (art. 227 ,. f fí9 da atu.l1 -c~ctituiçãol. 

o artigo tornou-ge dGollnecaaair.io diante da 

emend,. n'>' 40 a da emanda n9 43; que propõem a s~e.! 

d.o dos liml.tea, previatoll r:.o Projeto, p11.ra o reeonh!. 
e.t:nonto do• adulterino= e il)ce:~>tuoso::~. 

Esta emenda, que 11.prssento por soliClitação 
do Serua,:l.or AJ.frado Ca:npo11, foi elabor11.d11. pelo Pro!e!! 

11or João IJati.sta Vilo~ola, d11. Faculdade de Direito da 
Un:!.vera.id.4de Federal de Minas Ger11.1.01, C"onatituindo "'!. 
sim Vll.l..:!.osa crolabor~~.<;:ão deiUIII. Eç:roi';qia Casa ao Projeto 

do eódi9o Civil." 

S11.b. "-"" Corn,iuÕeB, l.S de outubro de 1984. -

Jo11i Fra9elli. 

~-

Pola aprovação, pel11.1> J:II.ZÕ.U e:Kpoataa no exame. 

PELA APROVAÇÃo 

"Emend"' n9 330. Pel.a rejeiçii.o. (Parecer do 

Reacende a Emcncla o debate e 11. controvérsia que 11.:Lnd"' 
·hoje lavra e:n rel<"lçiio "o problelM da renunciabilidade, ou da irrenunei.!:tbJ, 

l.id11.de dos alimentos entre os cônjuge~:~. E so alinha ent>:e os que = ettte,B 
dem que 11. i=enunciabilidade ê princ:!Pio 11. se aplicar apenas em referê!!. 
Oi<ll aos alirr.entos decorrentes do p~~.rentesco, ou quando so fl:'ãte dos a~i
mentos .~· !llangui.ni.s. 

Do out.:ro lado se encontrrun os que, ll.tento!ll a superiores 
objetivos sod..Us e humanos, os que.i:elil :!.rrenunci.a.ciaveis, ainda no caso 
especial dos aco>:dos de sep11.raçii.o judicill.l concen:~u .. ~. Na linha de ente!! 
di.me~to da "i;W..uJ.a lli• .do EQ'rãgio Supremo Tribunal Fcderll.l, segundo • 
<:!U.'ll •Ao a=r:!c de desquite nii.o !lle- admite :.;enWlcia 11.0s alirr.entoa, que P2. 
derão ser plei.t.aados ulteriormente, verificados os pre.ssuposto!ll l.e
gaia". 

E11s"' parece !!ler, em Última an.iliso, 4 melhor orienta-
ç-ão, elll ,que pes~ "' opinião oontr.iiria de eminentes juristas bra!llileiroa; 
ent.r<> o,. quai" o in,.igne ~ .!:!!! ~· S melhor comp,eender:iio o ,.eu 
just:!.ficll.do ru;erto aquel.es c;tue acaso ~êm ou u...,eram oportunid-;;,de de ""'!!. 
t..ir, em contacto com a ativid-'lde forense .• o drama do cônjuge, - ·qua,e 
eempro a mulher, - que apÕ!II reniincia mzmifestada no ae.ordo de g.iparaç-tio 
judicial, muitas Ve'!les aoaba ..._tingido pelo infortÜnio da pobre~a, ou da 
penurill.. E então, levando vida honesta, volt"' a n<>eessitll.r d~~o ~ssistêri.ei"'. 
~terial de que ll.l:!riu mão _sem medir os oleatórios e "'" tant,;1u1 ve2:e'1 te,:: 
riveia ourpres.ac da vidll.. 

Opin.,ndo pola rejeição da Ernenaa, o ilustre profea.So~ 
Couto e- Silva observll. com ·ra:z;ào que. ftNo direito b>:asileiro, de h_li_ ~muito 
tGlllpO, tQlii-SO ~amo irrenu<:.ciavei= os alimentos, níio só em razio -dO par"C!!_ 
teso;o, cOII'.o tamb!111, em razão do ca11ame;nto, e ll.inda apõs a su11. cess~~.Ção. 

Foi objeto da S~ula n9 379 e atende li "ooi:t.Ccpçã:o sooill.l dos 11.limentos v! 
9ent.es no ~ .. !!11. Seria um retrocesso a ll.doção da 11.l.udida EmendaM. 

T11.l entCo~tdiment.o correspondo, enfim, .;, nclhor tend.<!incia 
d0 Pro:jeto. Sobretudo apÕ11 a val.iosa cont.:ibuição que lhe vem dando 
duas Egregias Cas~~os do Con9-~es!IIO Nacional. 

Protecs:or 'couto e S:!.lv&) • •EJ<lend"a nQ 331, PeLa. :;ejeiç-~o. {Pa%-eeer do 

J'u.t~tific~~oçio• A me111na jullt:!.fioeçio d11.c Emee 
dll.a anter.1.oras." 

~·~-ill 
Aut.OJ:, Senador Fern~U~.;to Henri<;~U-e Cardoso 

Professor Couto e Silva). 
JUiltificaçao: No dire;l.to b.t:ll!llilei~, de h.S. 

IK1lito teJ:IpO, tem..,;e como irrenunci.iivais oa alill'.ento:;, r.i:l 
cô em razão do parentesco, como t.v.lbém em r"'"'ão do CB.II"
:merito 'e ai.nd.4 "'PÓ" a sua cessação. Foi objc.to dll. Súmula 
-n9 379 e atende bem .ii concepção social doa alimentou v.!_ 
o;entes no pa!:11. Serill. um retrocesl!o a :..aoçio d.o ,il-uo;?-id" 
Elnenda," 
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EMENDA ~ lli• 
~: Senado>: J011é Frag'eUi.. 

•Aeresecnt.a:.: ao al:t. 1.. 7:35 pa.r&g:r;afo 
segui~:~te taQl:': 

"t valida., porém, a re!ltinci.a aos alimentos 
eo acordo de de:Gqui te. 8 

JUST:tFrCACXo. 

A natlu:eZil dOlll alime.~toa que aa praJStlltn 
, no acordo de desquite re11ulta ante• do di.J:eito ob.tigacio 

nl\l que do direito de f>1111llia. s&o niio mai:l qua uma obri' 
o;ação de trato IIUCeas:!.vo que 1111 "parte• l:!.vr:!.mente eatip§. 
lam. Seu volU!no e foma de paqM~ento i>.iio guardam neett.!. 
sariama1:1~ qualquer corJ:elação co:~~ as neee.ss~.ade!J de 
quem os recebe, que podem até mesmo :!.nexistir. O dever 
de os pJ;eatar niio eon.figcu:a, portanto, ~ coacn11zef., a 
propóa:!.to, SCFIEPPLER, Franz. Q:!! AJ.:!.mentation~mflieht 
~ Eheaatten. Mtlnchen, Sehweitzer, 190~, s. 22. AII!Jilll, 
11111.19rado a aGlwla 37~ do Suprei!IO Tribunal Fede.tal, J:.!_ 
:zÕGa dez ordelrl jur!d.ica e moJ:al fal..II.IU fJ;;meamen.te = f.!. 
voi 4& renunciabi.lidade d011 al:!.mentoa de que, naoõ!l!'fl C.!_ 
so, ae euida. 

Elltll. Emenda, <i[Ue ap:t:"e~Jento por lilol...l.c.it.ação 
do SenadOJ:: Alfredo campoa, foi. el.aborada Pela Profe~Jsor 
João 3aptista Vilela, da PaC1.1ldadcz do D:!.reito d11. Unive:t:" 
aidade Feaer""l de M:!.naa Gerai,, c:onJStitlti.ndo •uJa.illl val.i.-;; 
sa colaho:;açil:o des11a 2g"régia c.u.~~, ao Projeto <lo Côdi.~ 
Ci.vi.l... 

Sala do.= COitl.lsJJÕell, 19 <!e outubl:o de BB4. 
Joaiii F:r:.agelli. ~ 

h razões eXpoctu, cm s:tnte=e, em. .rel..aÇiio i Ernellda nQ 
.lli• eaba aduzir, nelilta oportun:idade, qu=to 11e poll<lo!lrou ~m r~eiai 
Ertonda n9 l!a2, no que di:r: resPeito à aub.llt.itu.t.çio da eXprellflio •.llepar! 
çio judicial~~ do Projeto e do vigente.do Divórcio, Por "dellqui.te". 

•ltnzenaa nQ 332. pela rejttiçiio. (li'.areeer do 
P.rofesaor Couto e ·sllvll.). 

Juatif.t.caçiior Ain.:l• quando em outros pai 
ae11, aeja p0s11Ivel a :r:enilneia aoR al.illlentoa ~ raziio d; 
caa.,mento, c Di.rcoitc ar.,s.t.leiro aaotcu uma ori.entação 
mai.a mode.rna e mab social. Ni.n,guéra .i'ilnora que, ~ prl.!! 
e!pi.o, .a :lurispru<lêne.l.a b:r:a~~i.leira adm:!.tl.U a renilnc:i.a P! 
ra, poatCZJ:iormento, não J:za.iR admit:.I-l.a, o que foi 11111 pJ:O 

gras.so. êa a.l.imento.,, hoje, niio detêm ~aia o eunho .t.nd_! 
;vi<lull.lilltA de tempo• at:r:áa e de alqumas le<;ialaçôe•. No 
~irei.to Brllllil.eiro, os aliznentoa pc>sa1.1em 11.lto cariite1: 
aocial. N.io fora eaaa coneepçiio, ter-ao-.i.a uma ai.tl.III.Ção 
talvez di.f!e.il de aar contx-olada. Até CGrto ponto, =!! 
&isto ~ previdência aoeial. no sej,o d;r. fan~Ili.AI a-. .por 
eaaa raziio,- er~tl e01:1:eta a sGmul.ll. n9 379 do STF, 9:ua Pl:.!. 

vi .a ir'r.anllnc.iabil.id.,de doa all.roemtoa. ~ 

EMENDA N9 333. 

~· ~n.~or Nelaon Carnei.x'o. 

oesneeeasârio a eol..idente eom o art. 1.737. ·-

Sala aas.Corrls:mõe.~~, 18 de setembro de 1~84. - Nelson ~E 

nciro. 

-~ 

Hi av:1dcmta confllto entre as dispc>sições do11 ~- ~ 

a 1.737 do i'rojeto, em ponto .fundamental dG seus textos. O art •. .b.7l!. 
pr~ua que •enquanto viv= cm coneubinat:.o" o alimentando perderi. 0$ 

al:!.mentos f.ixados em seu favor, e o .5!· l. 737 e~Jtabeleee, a seu turno, 
fiiUO ~ o concubinato do c.z:-edo:r: da pens:ão al..t.ment!eia detarm.inarli. a sua 

extinção". 

No pr.imei.ro ea~Jo, embor.:o. se estabeleça, de~Jde J.ogo, 
sU11pensio do benefie1o, 11.0 meSll\0 pa~J.so se abre a Çlossibilidade de 

ret~tabal.ocit:zento. No ~Jequndo, extJ.ngue-se iz. obzcigaç:õio do provado.z;-, af.:t.!. 
tac1a, ao qu,. ... deve 1.o9i"'a:nent• eonel.\li.,, quaJ.q1.1c,. opo,.t\tnida<lo de "'"" 

tauraçiio. 

Hii, ain&z, nos texto• cotGjados, i.ncU.sf.,rçavel cont.z:-_!!. 
di.çiio, de.Bdo que e111 virtude da rneoma eausa, o eredor =a perda o benef! 
eJ.o, em vi.rtude da ext:!.nçli.o, =a se vê dele pri.vado temporariamente. 

A11si.m a. doutrina eomo a ju:r;.isprudêneiD. nacionai.a, 
tôm. conjugado na tendência paeiHea da. perda à o direi to ao pen.siomzmea 
to _do eredo:çc que haja cont:r:a!do nova união, a que o Projeto ,.tr.1bu:1 
olaDa.ifie.açiio iJCniôrie" de coneubinato. Nem pa:tece jUato que tendo Pfl!. 
d:ido a pcns:õio elO virtude & uniio eoneunin<iria, - eOIUO ocorre, qúe 

lM.io:t:"ia de razões., elll virtude de novo casamento, na forma do .!!!.!:· !.:1.!Z. 
e do viqentGZ :~rt. 29 & LGi do Divórei,o., - venha o credor, ao depoi&, 
pleÍt.eur o fa~ le;;l e11 con.seq.Oênc.ia do seu desfazirnento, reencentaE_ 

do-;'tal.vez, no futuro,_ tentativas que repugnam'"~ iU.l!IPlilli 11onao moral. 

PELA APRÇYA@ PA EME'NJ?A 

"Emenda n9 333; Pela Rl!jeiçíio. · (Parocer &l 

Profass= Couto e Silva). 

Jw.tifi.eaçãoo Ne11sa Elno;lndá·, quer-se a 10\lb.! 
ti.tuiçiio d.D e:~epressão ".se_parado, jl.ldieiallnente,. por "d~ 
t;~u.itado", ma• e~ta de.nom:Lnaçâo niio fOi aceita no Proj~ 
to, o e.spee1allnente pela LGZi dO Divórcio, nlio bavondo 
razão par..i retornar-~Je a anti.ga denomitlaçio, ali.ii,. com 
~raeterht.1ca11_ !fjnominio.sa.a." 

... ,.,., ll•..ad-"' Nelson Carneiro . 

...... , ••••.• ,.dlll o II.J;t. 1.737: 

.,,,. l.JJ7, o novo eailamento de ~nju!lEI/ 
devo<\,_~ ....,. ,..,

1 
.... .,. • obrlgaçiio eonst.o~nte da aentença 

<!e div...'.-..:, ..... 

f! • f•l•ruduçiio.dci a.rt. 30 da Lei. do Divó:;: 

•'~"••· 
h l• "" c~us<i.o, lJ de setembro de l934. 

Ne~son C.t.""....,lroJ,• 

Repet1~o • ._•Ir" ~'Urtt1d41 izo !!!." lQ.. da ~ .as_ pivór-
.E!s!.• ~~~~ a ·~onda de "•a•••l\l••r•. •• to.Y<Ir do cõnjll'iJe credor dos al! 
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'llll!!ntoa,- t"'l. ÇOJIIO ja o-!!1."~" "•nbr<!dltlllei t~spec!fic"' elll :t:"el.aç:io 
IJ.':IIJ cUreitos e aeve:nJIJ do• ~~· .,., rn1nç.io llOII :filho:; por c=eqll.iinci.a 
do d1vórç.1.o, __ -, .a ccrte:-11. c1.a_,, .. ,.~.,çÁo nl111ent!ci"' preaxiatante "'o 
C.!ls.&nento. Nem poderia ser d• outrn tormoo, o;erto como é qu• "'brir ens~ 

jo a novo cas~eJ:l~Q_ ~ prov•dor o,_ •o II\Oolt!O tempo, dispensS.-lo das 
obrigações re'jl'ul.arrnente cor'ltrllfd•a ..:"<Hno o cOnju'jl'e "'nterior, t!quiv.,leria 
a translo!;'l'l'.ar o divórcio "'"' ln•tr~montC. de punição e injul!ltiça incomp_!!; 
t!veis o::om as sua• alto~~• t1nnlidndo•, 

Bem por is .. o, • z:,r6pr1"' Lei n9 6.515/77 vai alem e ao 
'ponto de prescrever, coi'IO ro~uidto nir\<1 9.!:!!_ a~ con~eraão (la Geparaç:iio 
judici:J.l em cl.ivôn::io, .,·pr_ov"' do cwnprlrnonto da .. ob:.:igaçõe:; a=swn1.d.!:til 
na rsepnrnção,. entre ~u1 qu,.is, <IIII Unha chr natural. prioridade, a p:.:e!:l-t~ 

çio dors nlirnentOI> em viqor • 

tta:~:io 1111111•to, tcdovit~, !lO iiuatre prof. couíg:!!. ~ 
ao proferir "' rcdaçP.o do art. 1. 738 do l'ro:lctO, a que i.neqlllvco;:arnente ae 
re:fe:.:o a emenda, por ser •maill ampla, tendo Gil\ virot-'1. que a obrigação 
'al.ii:ICnt.:.r nem nmnprc 'dcp<:!ndcr.:i d!l ~entcnç.o. de divór.;:io•. E.fetivamen_te, 
'ial'IOO ço.voe aa divórcio dircto, a obri<Joçiio alimentar resulta da scp_!!; 
raçio, ou da oimplcll açílo do 11lilnEintoe. Ncm. <!i neo;:e11:s~io qua os alilne.!); 
toe já uxadou uo convalidem com o. divórc~o. Especi.!llmente no5 

~e mer" o::onvcr~íio dn ~:~cp.!lroçKo judio::illl, em Cjllel nio "" di:qute, norJM.! 
lliDlltc, 0 prob]uJna dos alimcncos l:levidoa I:!O cônjug-e .;:redor. 

"E;menda n9 3'34- Pala xejeiçio (Parecer do 
Prof. Couto o Silva)-

JuatLficaçiot A Enend!l r<~fere-se ao ;u;t, 
1.738 do Pxojeto, nA quAl ae lê A seguinte regra• "se 
o côn:lu!ife devedor dA obrigaçiio vier a CASAr-=.e, o 
caaamentc nlo alt:.erarii a sua obrigaçio. o art. l. 737 
previgtc na Emcnd11 tem c l'lleamo. signifiCado, o!livergindo 
Ulll pouco na sua, red:lçio• H o novo caB.,mento do eõnjug-& d2 
vedar nio e>o:tingue a obri<;ação con:;tante o!la sentença 
4e divórc.tc•, Paz:e~ ,ser toJühor ll do PJ:oj•to, urna 
que C. ma.111 'ampla, tendo em Viat'" gue a óbri.gaçio al.ime!! 
t!t.r nem SCllll?l:e depender/i dJ: =entença de divórcio. Pcd..!:!_ 
:z:S. exist.ir com a =imples aentença de 11eparaçio, razão P.!:!. 
la qual nio õ exata· a proposição con:stante da Emenda n9 
334. o ciSnj1.1ge separado poee n.<io requerer o divórc:io, 
01.1 ~alecll!r no per!odo em que ainda niiP tem a poslllibilid.!!; 
do de p:z:opc:z: a aludid11. aç:iio. Nesaea oaso11, não poderi 
dizer que a obrigação alil'llentll.r dec:or:.:erS. da sentença 
do divórcio_. Ela ;oore11ultA dll. ac:ntença de separaç:iio. 8 

Al.ltor; s~=dor Nel:on carne.iro. 

"Xt,-clua-rse, antes do art. L 739; 

Ar-t.. • A mulher nece:sai tada e que 
niio haja rsido reJ:::ponsS.vel pela dissoluçiio di!- uniio livre, 
existente per cinco "'ncs, cu que d9}a __ ,~nha fil!:)os, pod,:._ 
:ci ple~t.clar do homem que a abandonou o n .. cesaário .. o seu 

111.1s.tento.• 

o egcis111o masoulinc, as dificuldades para 

a legali.zaçio das uniõea l.ivres, a ignorincia da lei, etc::, 
=iu. situaçõea inj1.1sta11 par"' a l'llulher, e que nio podem. 
'CIOntinuar deBc:onhecidaa pelo J.egislador, quo, aliás, já 

aasegurcu .35 ecllllpanheU"'s direito ii. p<~nciio e ao =aliriB: 

-f~lia •. 
so.lã da Comisaão, 13 de metel'llbrc de 1984. 

Nelson Carileirc."' 

A presente Err.enda constitue, c:ertamente, nll III!: 

té:z:ia dll alifllentos, de que trata o P:.:ojeto, a liiUa filais .i~ortante .1n2 
vação. E rep:r:es,..ntll, st!m düvida, um grande Mpaçso ã f:.:ente~, por 

asai~ dize:z:, em toda a parte do Direito de FantUia, aÍ.~da nesta ..;po_;: 
tiUlidade e desde o textc do l'.NTEPROJE'I'O, injUstific:ada:nente fechado a 
diretrizes tendentes ã rcgularnentaç:io juridica do conçubinato. Sem 
o:mbargo de conter em seu te>o:to, cOll\0 _c.oisa que pass.,sse desper<::ebida 
i semp:z:e atenta V'igilincia do:; chamado= d.efensorca da fa:milia leg!t,!. 
m_A, dispositivo cDll\0 o do incJ.so t:tr, do a:z:t-,_1..-824, qua equip:o.ra _o 
testador, ca:sadO, mas sepa:t:".'ldo de fato hã maia de cinco anos, ao :iE.. 
dicial.rnente separado, para Uns de atdbuição do! beneficio de her~ 

ça 01.1 legad.o, ao próprio conCI.lbino._ 

Conl a e>o:pressão Me neeeaslirio a seu -SUiltento", 
visa a E111cnd11, cm Última ..nS.line, a::r:S~egurar em favor da cornp..nhei:z:a, 
entendida. c.cmo t1ü ., mulher livre que se une~ uxorio, ao homem 
tl!llllbêm. l.ivl;'E!, a exemplo do quo ji ocorre em ::-elação i pensão ~ 
~ o ao salS.:.:io-famllia, os alimentos necessários a seu sustento. 
E reproduz em oatágio mais adiantado da evoluçio do [:lensarnento n~ 

cdonal, seJOOlhanto inio;:iativa com que o seu llutor há muitos anos i!! 
:;irstia cm abrir essa simples cl.,l;'E!ira n11 "a-alva selvaggia~ da inCO!(! 
preens'iio xeinanta, 

Coln efeito, seu primeiro pro,eto de n9_122, da 

1947, equiparava ii esposa, -pllJ:a !ins de alimentos, pens<io, rnontepio 
e meio soldo, a o:q:>anheira do solteiro, desquitado ou v.iúvo", sus.cita!! 
do desde logc ruidoscs debates dentxO e fo:.;a do cOng:.;esso Nac:icnal.. 
Como aconteceria cem várias outxas proposiçõeS -do então deputad.o p<ala 
Bahia seu critico mais ardoroso e constante foi MOnsenhor Arruda Ciim~ 
r.,, gue em quase todas as iniciativas, com erudição-e tenaeidad.e, vil! 
sempre o divórcio disfarçado, ou peri.<JOII 1lnediatolll· para a familia br.!!: 
sileira. (Conf. A:.:ru,da cãm .. ra, De!'esa--S!!_ Farnilia ~ da= Trad.icões, !:!, 

!!U1!:!! ~ ~). 

So não cricu maiores embaraços i aprovação d4 

Lei nQ 083, de 1949, :face is éoneessÕeG feitas i BU"' postulação, 
rnninente sacerdote n:O.o tava c:oll\0 evitar que n"' Lei 1'19 4.069, de 1962, 
fcssem incluldos, embora c~ restrições, cs arts. 59 e 21, d.e amparo 
Õ!D comp1mheiras. MIIS, ncs11e campo, a grande divergência oco:z:J:e\1 qUll:!, 

do da votaç'iio, na cãmaro~~ dos Deputa-dos, do prc~eto govern~~rnental q~,~c 

se eonverteu n"' Lei de Alimentos (n9 5. na, de 25 de juiho de 1968) • 
Dars 34 emendas oferecidas em plenirio, 26 eram do autoria do· jS, ent'iio d~ 

putado pelo 1\io d.e Janeiro, E _dentre as aprovadas, eJnbora com I!Ubemenda:;, 
pel~ Co:nis=iio de Constituiçic e Ju':ltiço~~,Ugur~va a de n9 21, e que seria 
inc.oluida scb o n9 27 no text_o enviado ao exame d~ plenS.rio, ape:11ar d.o P:! 
reccr cont.rS.rio d.o J:QJ.ator, o que assim dispunha: - "Art. 27 - A 
panheira do solteiro, desquitado o_u viúvo, que com ele viva por mais de 
c1.nco a~];O~ cu dala .tenh"' prclc, poderS. valer-se do disposto nesta lei, de§; 
de que prova, prelil'llinarl'llente, a dependência econômica e enquanto Mo 
contrai:.: nov!!l. união, § único - 0:: deferimento do pedido leva:z:ii s-empre em 
c:onta 01.1tJ::a:s pre.:~taÇÕe$aliment.!cia:s li que porventura est:ej" obrigado 
c:levedo>:,. " 08 anais da _Câmara recolherwn os rlrnlorosos debates tJ::avados nas 
SCBIIÕas d<11 29 de abri.l, 14 c 15 do ro.aio d..'lC[uele tino, e de que P"rticiparlll'll 
.Arruda Cãrnara, Raim1.1ndo Brito {xelatorl, Nelscn Carn~ro, :!!rito Velhc, G~ 
raldo Freire (l!dcr), Mar1.o Piva, Hermano Alves, Joio He:z:oulinc e o Pre
=idente José Bcnifácio {cf:t:". Nelson C..rneiro, ;'l: Nova~~ Alimentos. 

"'Ed.itora Freitas Bailtos, 1.,, Gd., piigs. 199/250) _ O art. 27 foi excl1.1ido 
do P>:ojeto per 131 votes contra 122 e 3 abstenções, "porque comput: .. dos 
voto:; obtidos fora do plenário onde se feriram os deb~~s, e colhidos, na 
fo:ema. :.:egiment.'ll, nas Cbm.i.i:lsôeS ell.tâõ reunidas :n:o ·anexo do Palíi.cio do CoE_ 

gres!lo" (idem, ·pag 33) _ No cu:.::so do-S -deb.3:Eõ!s, iic-ra'"idO- Freire, A:.:rudA ·c§. 
ma:z:a e BJ:i to Velhc declarllJ:am que a BOl.uçic es-taria ::nelhor si tua da no D±_ 
reito das Obrigaçõe-s. Nelson Carneiro fe~-lhes a •VOnt.!lde_.. .Apresent.cu, C.!! 
t:iic, o Projeto n9 1.363/68, na :sess'iio de 22 de maio, e de que foi rel.!!, 
tcJ:, na Ccmis.siio de cOusti.tuição e Justiç.,,. MOns,enho:z: 'Arruda ciimara, que 
ofereceu substitutivo aprovado por aquele Õrgio -técnico íicl:em, p!i.g, 280, 
nct:as 36) _ Desde então Nelscn- C=nelro-··eem- pro·cu-.:<ao!lo fiem ii:xi to tqrnar re!!. 

lldadc aquela proposiçiio, quase nos mesmos te:z:mos do S!$sti tu ti vo dq rsa~ 
do11o pa:.:l.amen.tar pe:z:nal'llbucano. 
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ser.!i tAlve:., uma conqui,ata c~ a qO.Al o legislador pitrio 
aindA tenha corno justamente redilnir-ou:t, ne~~;te particular, de que se ll'le 
podo "'rguir, com razão, CO!IIO verdadeira fa:t.ha• o desintere!lt~e, ou falt"' 
p:o deci'111iio para criAr as nor~Ms de um regiii\C jur!di_cc;o o;lo concubinato, em 
seus v.irios aspactos, e não 11oment.e no de que trata,· a bem dizer, ti:nid.!!, 
ID-Cnt.a, a :&ID-enda. Ainda que con~Jt.!.tua 111ero detalhe de imenso problema s2 
cial das uniõe.s concubiniiriu no P;síc. Prot:>len.a que continu;s a desafiar a 
inteliqência t1 o espírito pÚblico doa qua por vent:gra ae propõe-m a dAr 
Wll.oi 11oluçiio c.on•ent.ânea com progreaso do penslllllento jurid1co el!l 
<U.II.II., Na tentativa, j& t;srd1a, de entrentllr, no_ $rol?.it.o nacional, o fen§. 
mcno que ilustre jw:1ata :frm:u;:Éis di;sgnoati.Cilv.P. =mo a roodern;s "revolta 
dos fato: contra 011 c6d1..9ol!i". 

O eminente prof. ~ ~ ~ se- opõa 3. idõiill 
de que o concubinato possA gcrar dir-eito 11. aliroentoa. E al.ude .._ que 
et~ta niio tem ~>ido a orientação n., lllaioriA doa paisjl:s, 10al.vo Aquelell 
que admitem um ca.<a:nento de direito co:nulif,~comm.on- lAw·~naJ:-riAge-, Tal. 

opinião contudo não se compadece COI'II A melhOr tend<inc.ia .:lõs e><tudos 
re1ativoll ao ass11n!:.o, entre as qu;sis se hão de arrol11r noto!õve1s de<::i
sõea dos t.r1bUnais, aqui COIIlO ;slhures, desde os memor&.Veiii jul.<;illiiiE!n
toa da Corte de CAt~sação i;u'r. França, ii. tril.ha pioneira dos tri!:>Ul'llli.ll 
brasileirO.!!, ele que C<lnt~titue edificante exe~~tPlO a'~ 2.!!.Q:• coro 
Ç[UO o Eg"régio S.T.F, f'iJ:ItlOU "- poaição defi:lit1va da -JustiÇii.-no reco·-
nhecilnento da. !I!0<::1edada de fato entre os concubino:; e na fixaÇão dos 
di~itos resultantea de 11ua dist~oluçio. Mas ignora, JIQbretudo, a ter
rível realidade nac1onal, e111 qua as uniÕe.ll deli !la n;sturez~ -"" contll.lll 
em 111aioria e&!llaqadora entre a.11 formac UsWil.lõ' de constl.tui.ção da faro!
J.ill., E faz tÍbua r11sa <!e um;s realid~~e soollll. ainda b<::oje i.n.a.faetãvel 
da t~ituação aõ<::io-eoonõm1<::~ e111 que vive o Pa!s, CO!IIO d.e resto outros 
poVO:! em idêntico grAu ele desenvolvirner..to ... ~ot;sdlll!lentc na América do 

Sul,_ e qua t•O jW!Itlllllente :!.nd1gnava renornad.Q juristll argent1no 
au$lina.l.Ar, e111 reLII.ç:io -~ seu pAis: 

MEJ. re5peto que me:t:e<::e el ma't:i:"imon1o, la neces
sia.Ade de digni:fica.rl.o, ne nos pe~itan olvidai que hay p~ 
vincia= argentinas em q1-1e el 4Sl de loa hijos 110n n;st.ural.ea. 

Lo= hornbres o;Õroodea, que tienen temer a 1lu. responaat>il.idA
de.s cin:yug.al.es, vacilariin um poco cuando nue.!!!trOs tribuna - -
J.ea 11:igan l.ll.-'1 ensen~nz.~ de Franci"- :y da ItaliA,-Ç[ue aunque 
aparentemente aparezc;sn prote9ien<!o el. concubinato, 
definitiva t.ienden a ilnt'oner juata11 cargas, pr-eci:o:amente 11. 

quienes mantienen una sitUAcion !Zregul.ar para librarse do 
el.llls y no rest;r:inqir sua caprichos." (In E1 Reqimen Juri
dico __ del. .Concu.b.inato,_ .ll.--edicion, 1940, pág. 2l., Carlos Ame 
glio Ar>:eno)." 

Deate modo e nesaa linha de penuunento, será 
ao rev~s de concluir-•e que A regr;s contida no texto da :&ID-enda e111 ex.!!. 
me se af'io;u.ra tão opo:rtllnll. 001110 a :te<jullllllcntaçio da un1íio 11vre, 
que pll.rece ainda relegada a .futuro .tE>IIIOto. 

PELA AI'RCV,II.CXO DA EJ.mNDA 

MEmenda n9 335'. Pel.a rejeição. (Parecer ao Prof. 
couto e S1lva). 

JUOJ_t1.f.i.cação• A Enencla prevê 1;1m d1apos.í_t! , 
vo novo que exa:t:a a :;eguinte zeqra• "A mulher neeesa!_ 
t.a~a e que não haja :lido responBivel. pela dissoluçio d.a 

Ullião livre, exi~>l:.ente!ii S anos, ou que del.A tenha f! 
lhoa, pot!:eri. pleiteAr do home111 que a abandonou o necess-ª 
rio ao seu au•tcnto; ~ com ~:::a emenda, o concubinato 'l'!:!. 
r11ria direito 11 alimentQs. No entanto, não ,tem sido '~ 

:!!i,lrl a or1entação na maioria, aer:iio na totalidade dos pai 
ses, .ii11al.vo AqUeles que ad!nitem um. casamento de direito 
o;:omum "co:r.mon l.a.w roArriAge". VAle aacl.arecer que, noa 
Estado11 Arner1=nos que pOssuem eata illatituLçio a" tendê.!!
Qa ê e:>e;clul-1tt em favor do casamento_, seg-undo a J.ag;(~ 

l.açáo. Nio plll'éce oportuno que =e rcigule -a união l.ivrc, 
atribuindo alimentQs na hipêt.ese de sua ext111ção.~ 

Nota da Revbio -:-_.Q art. 226,_§ 3 dA Con.!. 
t.itu.içlio coloeA .ii11ol:> A pro-r:.eção e.ii11pecial do Estado 
unilio !!l!otãvel que vários dipl01n4s l.eÇ!ais ante:t:.1.ore,;. ~ 
fi.n1ram COD\CI aq~>ela que pcrdu:t:a por cinco_ anos> e a que 

=e poderia ajustar, como prOva do inimo dei co:nti.nuid;sde 
das reh.çõeJ; oxt.ra41!"-triJnQni.U= a e:-tistênc:Lil de f.1.lho 
c:=or:a-=• Até qu.;_ 11- lei =ioplementar re'1Ullllll<mte. a ,...Mur:t1io 
eatS.yal.~, n:io h.!i porque C<lnl!und!-la com 11.11 OJimplo!ts 
rol.ãçôet~ :$exuais fora do CAIJiliiiOIInto. 'O te:>e;tO cl<' Projeto 
(llrt. 1670, V), jã_aHEit~ se antecipo1.1, de "'l.!Jl.UIIa tor~M, 
a e:sa provável. di.stinçlio. Ao contri.rio do que conclúi 

M1guol Reale(Fo.lha da Tarde, l.7.0l.,B9), não hii como ev!, 
tar que a lei repi til a exprassio concubinato par11 dif,!t 
rencJ.i-l.a da "1,1n1iio estlivel". -

Autor: Senador Nelson carneiro. 

;;.Inc_J.ua-11a, antes do art. l.. 739: 

Art. -. 11, rnu:U.~'!::_grivid;s, .-"Eim meios 
'de prover o seu suStento, poder4 -re9;u .. r ao pai Cio nasci tu 
ro, conceb.1.do fol.'a do caa.....,.ento, o neoe=::1ãrio .i prépri-; 

' subsistência, durante Oll sBi'111 mcse= Mterlor-to$ e pOt~ts 
riorea ao parto," 

Disposiçlio seii>Olhante figur;sva na legial_! 
ção portugues;s, de l.9l.O~ A prestllçio, no ca:o:o, nlio ii dev!. 
da AO filho, roas à sua geni_t:.ora. Ma_., r-e:ul.ta, afinal., em. 

~ benaileio d_o filha:. 

Sal" da Comissão, 18 de setelllbro de 1984. 
Nalson carneiro." 

"Enlen<!a n9 336. Pel.a rejeição (Parecer <!o 
Prof. Couto e Si.lva) 

Justificaç:Eo: Pretende-se a inel.us~o de um 
'llovo ;srt.i<;ro segundo o ·qual A mulher 'P'4vid~ pode pe&r all.
:no:mtos. Ql!l função do naacJ.t.ur.o-- Segurrdo as d;ispo:içõe= da 
parta Ger;sl, art. 29 "~ per11onal.idade c::ivil·do hQlUem con~ 
ÇA do ~to, ,_ a lei r>&. "' Ml.vo 0:1 di;reitoll do nasci.tul;Q". 
Entre ·e~ d1..reitos, estal;;IA...o de slJbsl.st.iincia, cuja proteçio 

oSbviA. It~to, entretanto, niio_ impede que aa deva prov;sr que 
aquele, contra quem se 'prO:.tendem.'al..Ui'entos~ é 0 futu::o pai. 
O artigo suporia um processo que· dur11ria -muito mai» do que 
os 6 meses. Com bAtse no ut-.- 29 do Projeto ao Código Civil. , 
e através de uma medida cautel.~r, se poderi;s prover, p;sra lo 

--sro-, a aul:uoi-atên<:J.A, uem neC!'II:Si.dadO'I ele inc~uir-ae Ulll nov;
;srtig-o, cuja reall::açiio prática. lévaria muito tempo, o tempo 
normal d<i: um proce11ao ae al.J.Jnentos. ~ 

O Decreto n9 02, de 25 de dezembro de 1910, <!e 
~rtugal, dispunha. eJU. seu art,l.Ç!o 38: -'"A açiio de investi<;ra
çao de maternidAde i~eg-Itima pode .também ser proposta; aindA 
antea do ~sc:ilnento do f.i.l.ho, pela mãe gr!iv1dA, elll' n01ne dele, 
contanto Ç[ue'faça verificar previll.lllente a gravidez, nos ter 
moa o::_ pelo P;:-c>cesso_ do art. 650 do·cõclig-o de Proce:o:ao Ci.vi.ol";' 
ma= a ação fic;srá :nv;la, ae o filho nio nascer co:.. vidi.." e 

figura humana, ou se a respectiva CE!rtidio llio for junta. AOll 
autos dentro (l'o prazo de trinta dias do na..,_cJ.!IIO:!:nto •. 

Ero. a Ação do filho, do nascituro. Ji. o art. 47. 
re~~-ava .,_ ·a.ção d" l!lãe dQ filho, do ~scituro• - ~o pai tela 

obrig11ção de pre~>to..r 1111mentcs à mulher pobre de qu~111 houve 

. u.ni filho il.~g!timo e, para esta efeito, poae aer demand~.do , 
a part.ir do momento em gue lhe é l.Icito propor a açiio r<!f'eri 
dA no art. 389, seguindo-se os termos gerais do proce·s11o s~ 
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bre alimento11 provisóriOJS e deficit.S.rioa- e llplieando-se o 
lli11po11to no § Gnieo do art. 4;1Q. - § único - ;Eata obrigaçào 
n~ e:1<i11te ou cessa, so a ~nuiher, notoriant!inte, m.i conduta , 
Q(l a•, durant.G o per!odo log~~;l da qravi~:z, tive:!:" not~illto.e.!! 

t& rela'i'Õe11 ••x=i• eom outro hotnem~. 

Vasco AU'ifU:Sto Pereira Nune", .,·centuava que ~o li!. 
re.i'\o que a mãe )?OIISUi ao11 alirl.ento:~, assim como o direito ã. 
indeni:za'i'iio da11 despe11a:~ com. a q:~:"avidez e o parto (art. 48}, 
!Ião direitos pes11oai11 e pr6pl:'io11 dl!l. mie e não direito" do 
filho iloq!timo. UWI coilla são 011 alilllentoa da mie, outra 
a que tem Cl.i..:..ito o fil.ho, rcfcrindo-iie o =t. 479 .. os pri 
ma.tro11 e o 11:rt. 329, nQ 2, e 44.., , § único, ao11 se9Undo,. i'IX' 

itu;o, a mulher pobre, mii.e de um filho ilegiti:mo, pocl.e propor 
a açio do art. 47..,, Clll\ aoll nOJM próprio e niio eru nome e çoruo 

.repre11entante ().o filho~. E, ma.is adiantei - "A obrigação de 
o riu prastar alimento= é f•mdada aqui na prooriaçii.o, ao 
p~~;sso que nas hipóteses dos art11. 1. 72 e se9'Uintea do c.§ 
().igo Civil, no parent.eseo, <1, nos =soa do!l arts. 29 
IICg'Uintes do Decreto de 3 de noveMbro de l9Bl., no casarne!! 
to. Ao réu .c:~e_ a obrig11yii.o do art. 479, por te~: ger.aelo 
o :!!ilho e d1;1.do, .as•im• caus& i gravielez, ao parto e 
nascimoni:o". (Comentií.rioll i ~i de Proteçii.o eloa Filho11, 
2.., ed., p!9a. 710 e 713). 

Senador Nel.aon Cllrnei.ro, aprovado pel.o Senado Fedaral, foi 
.enviAdo, hã vlirio11 llnOs, i cimara dos Deputadoa_; onde 
ao enoontr11 arquivado. 

O direito a aUIM!ntoa, como tentou cxpl.ic! 
tru:: a j1>11tifica'i'.io, i da mulher grãvid.o:, que age em seu 
própr.l.,o n0111e e nio como reproaantante ou em nome do naac! 
turo. A El!lenda fixa Q per!O<lo dena obri911Çiio, seis m~ 

ses antes e aei.a mesec depoi• do parto, e o pedido_ pode 
ser forll\ulado pela mulher, representante do nMcitu~o, 0,2 

mo parece entender o Profonor Couto e Silva, ao :!.nvocar 
o art. 29 do l:'rojeto, que apet'l.lls ropete, Sem o neccssS.rio 
aprimoramento, o preceito do art. 49 do vigente có4igo 
Civil, AO J.eçisl.l>dO:r: Ci.vil' conpete a norl'lla substantiva. ~ 
O que taz a Emenda Cumpre i:. lei proceasual. ori11r, 
efeito, 11 disposiyíio ob:letiva, que assegure, de11de logo, 
a subsistência dll liiUlher necoasitada,, p..:ra evitai:' a11 d~ 

l.ongi!UI que tol:'n!U"iam l.etra llQrta o dispo11itivo em qll<!lstão. 

J'ELA' APROVAc!O DA EMENDA 

l!MENDJ\. NQ l37 

Auto!:': Senador Fernando_. Henrique carclollo 

•oã-se a lleljluinta reddçio ae art.. 1.7:\91 

Al::t. l.. 73~. As prosta'i'Ses alimcnticill15 ele 
qUalquer n~~tu~::e>:a serão co~::rigidas lnOnetariM~Cnte nll for

flll da atuali>:açio dll remuner.ayiio ou renda• de a:l.imentante 
oU, obedecer i variAçilo nominA1. da Obrigação hlljUIItável. 
c:to 'l'esouro Nacion~~;l. ft 

JÇS'l'IFICACÃO; 

A Ma,aacranta maioria doa bra11il.eiro= não 
tem EltlUll vom:J.nilnto11 reaj1>:2clos pelo11 ~nd·i~s da ORrn. 
Ad(rmllis, ae noa apresenta mll.is con11entáneo oom a re.11.lida 

>de 11; correyiio de acordo • nA ~~~~~~a Ilroporçii.o dos aumento; 
dll. remuneração {remuneração i gênarõ ele que são espâcies: 
sal..1irios, V<'lncilnehtoa, aoldos, hon~iirios, subsldioJS, pro;> 
l.abores), ou, se proprietário= os lll.intent;:mtes, daa ro!! 
daa recebida:~. 

Al~.b, e11ta tem llido a tSnica dali interpre 
tações pretoriana:~, da! porque a redaçào do ·eaput d~ 

art. 22 da Lili do Divórcio se encontra abst•al:da 
Cortas Indl:gonasR. 

... 
. SaLa daa Colui.JIIsões, l.5 de outubro de 1984. 

Fernando ~nrique Carl.lo~o. • 

• A c:ircunat.iincia cle afastei, ontre os crit-ª. 
rios de atualizaçio da pensão alimentrcia, o !ndice das 
obrig-ações Roajustiivei= do Tesouro Nacional, por extintas 
coai o advento do chamado ~Plano Cruzado", não autoriza, 
só por 11I, a aceit.a9âo da Emenda,como conclui o prof. Co]! 

to o Sil.va. Cabe:~n em :~:"el.Açiio 11 so.u tex.to reparos de maior 
imPOrtância que. justificlllll, afinal., a sua rejeição • 

• A primeira observação 11. fazer-= e diz reapei to a que ai 
. est.abel.ecet~. eondiçõeJS para 11; correçio monetária da penaiio e ae despre-::a , 
- qu11J.quer hil:>Õtese, o aibio c:ritério do juiz, que deve ser, em cadA C,!. 

IJO, 11. mllill jUIIta mediela. PrinÕipal.ll\ente em virtude das doeisões llleAtódu 
do Governo Federal. em roLaçiio ao• dive~::so11 !nd.ices apli.cã.veis !i correçii.o 
lii0Mtliri11 1 em consoquênciA dll. politica administrativa ado_t.ad!l O!ll __ d.Lfe~::e.2. 

toa eonjunturaa. 

_Por outro lado, o. emenda confunde a correçii.o li'IOnetiria can 
a a.tualização decorrente doa aumentos dos qanhD<l do provador. E JSubmete a 
pen~~ão paga por propriotlirio atravi§s de auas rendas, ao erit&:io da pr~ 

porção elesta11, o que na pr.S:tiea 11e mostrA q\l~~;SG l!lcmpie imposs!vel, em f~ 
ee da naÍ:ural .:lificuldade, ou i.mi?ossibilid11elo memM do =ua llPilra'çii.o. 

O que se torna aconsel.blivel, e corre111pomle à experiincia 
diuturna do foro de fam!l.ia, O quo a pensiio seja fixacla em base )?eJ:'CCil!!, 
tual doa ')'anhoS do alilnent<mto, quando e11tes são conhecidoa {sálar1oa, ~ 
cimentos, suba!diou~ por exemplo} , ou suaccpt!veill de apl.lrl!l.çâo e exat.:l.fl 
leaçiio. E assim' aumente, ou diJoinua conforme as gacilaçõos oco=idal!l 
rend.!.mento:~ do provador, a~oitindo o alimentã.rio, c:omo se afiq,.,ra just.q. o 
de11tino do al.imentente. 

De11te moelo, ali.montoa 11io estabelecidos em quantia 
ecrt.a, a sua a.t1111l.izaçii.o se hã de fll>:er por lndieos vigorantes i ·.il!poea 
de aeu reajuste, devendo caber iJQ jui.z o!! p~errogati\ra do deterlitinar 
apl.ica.'i'ão do que eonsidP.re jloat..o,_ incl.uaive q.&r. p1::oporçlío doa aumentos ":!!. 
fericlos pe.Lo alimentante, sa poss!vel. · 

Facil. de var, pois, c:;ue o -,-,.,put do art. 22 da Lei do DivS_;; 
cio não ae afa:~~ta, iintell ae- Coaduna., C::Olll ""' IIIE!lhoros soluções adot<:;ollo!l' P.! 
los Jubos eapeoializlldo,, desele que deixa 110 critirio do julgador_ a aol.!:!_ 
ç.íío a adotar-se em c11cla caao, OJon.ente indic:Ando os !ndiceD da11 OR'l'Na, h!?, 
jo irl.pretBtáveill, uoo casos om ;ua outro sej& o entendimento do mn91.11traó:.. 

Por tais ra:zõe,, preted.vel. adotar-se, em substitu.içiio 
A EJnenda., dispositivo c;oue posaa abran'1er, ele m11neira elá:t1ca, a.11 ao 
l.uções que se mostrem aconaelh.!ivei" i épocn dll fixaçáo da obr1')'11Çi~ 
ali111entar, ou d.e =ua JJOdificaçii.o, e. que se bas~tien., :sobretudo, no 
critürio do jui>: e do Gxam!t de IIUll. oportunidllde, A este propóllito, p~ 

:reee ri!I.ZOá.vel, CQII. lig-eil:'ill modificação, a 11ugestlío encaminhada 1:1 osta 
Bg. caaa pela A!Jaocia'i'ii.o do Ministério Públ.ico ().o B:stlldo do Rio de J_;. 
ceiro, no!l seguinte" te.1:11l0ll • 

•Art. 1.739. A:s presta.'i'Õe= .aliment!ci11:s, 
de gualquer natureza, serão 'monetariamente reajustadllll, 
devendo o juiz, Olfl fv.nçlío ,ela!:~ peculiarielad.es do caso 
e &la circunat.Ãncias verifiCadas ii. õipoca. do aua fix;; 
çãç, e11tabel.ecer o critiirio de col:reção o _per.1od1c1d;! 
da ele .. -ua. llplieação. • 

O puceito assim estabaleoido toria, ademais, a 
de de mencionar 11 pariodic.idll.llo da ·incidincia do !nd1ee adotado 
jui::z, o que, n• p~::itica., IISIIUlae cocsiderã.vel import.incia. 

virts ,.,. 
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~r::menda n~ 337. Pela ac:e1 t:u.io (Parecer 
do P.ro!. Couto e liilva) , 

JUEitificaçiio: A EI:Ienda ao art. 1. 739 do 
ProjetQ vi.sa _..~~xel.Ui>: que se aplique li prest .. ção al! 
mentar as variaÇÕell da ORTN, eQllf"orm:e -fOi estabelec,:!.. 

do pela Le:i 6.5~5, <l.e 1977. con "doç.ão do- cru:r.ado,pelo 
De<:lreto, n9 2293, em 27 de .fevere:iro da 1986, não tJ! 
mos ~aais ORTN, raz;;:o pel., qllal deve ~:er adot11da a Eme_:: 
da prcpoota. w 

Nota d= Revisia - NãO bi guo falar em OTN, agorA e:>:tin, ... 
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PARTE. V 
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EHENOA N9 338 

Autol:': Senador Jodi Fragelli 

MSub'lllt.ituil:', no 11.rt., l.. 745, ., e:~<preosi.o ~até que 

filho= <:ompletem mnioridadofi por "enqUII.nto hoi.IVel:' filho 
incapaz~. 

JUSTIFICA@ 

O espirito do artigo é o de pror:t:"Ogar a proteçio 
do .tn:stitu.to pal:'a além dA vida do:s d)njugec, e111 homenagem 

op estado da dependên<:in em que .e.indll 5e podem encontr4r 
o:s filho=. Mas, pnrn 1'11180, :1\UI. formulaç<io i inadeqU4dll., já 

quo eobre !U i.noapa<:idadec doa 11niore= de idade. A emenda 

procura c;:orrigir a falha, pon,;.o, de ;~:e'lilto, o artigo em si!:!_ 
tonin <:Olfl o 1. 751. 

Estn emenda, que llpr'esento por so11eitllção do Scn~ 

dol: Alf1:erio C!!!mpOa, f"O! eHiboradn pelo Profeasor Joio B~ 

ti.:::ta V.ilelll, da Fa<:ulllllde de Direito da Univer,.idade Fed:!_ 
ral de Mina= Gerais, coo5ti.tu1ndo, ll.ll'lllinl, va.l.iosll cola.bOl:-11 
ção des:sa Egrégia Casa ao Projeto do código Civil. -

sàJ.a das Comiuões, 19 <:le outubro de _1.984 - JosC 

F1:age111." 

o pal:"ecer á pela aprovaciío da E;níenda, pelos motivo= 
expoatos: pol:' seu iluatre autoJ::. NO mesmo :sentido é, al14a, o pr2_ 

ounc.iU~ento do Prof. coutO e -suva. 

~ (do Prof. couto e Silva) 

""Emenda n'? 338. Pela acc.itayiio.~. 

&MENOA N9 339 

Autor• Senador Jost! Fragelli 

.. oe,dobral:" em dois, eom_ a re&oçiio que se segue, 

par&9'l:'!lfo ünico do art. 1. 749• 

"§ 19 COltl o falecimento de ambOs 08 ci5njuges,a admJ:. 

nistração paas .. rl 110 ma.i.::: velho doa filho= capazes. 

§ 29' Se e enqunnt.o niio :fOl" poasival observar o di_!!. 

po:~~to no par.!igr!!I:Co anterior, ficl!!.l:'á a l!!.dm!.n:!.straçio 

cargo do tutor ou Cl,lrador do filho ma:!.:~~ velho." 

JUSTIFICAClSO 

O P.:ojeto a.bre miio muito cedçl &o prefer<incia, que 
tnmbém ao!lota, pela' admini•tr,.ção por pa1:te de nlgum dÓ.s fi 

lhoa. A emenda propõe Cl:itõirios maia flexivei.s e que rea\1,!. 

t.am e.m 8.111Pliar a= possibilidade~ de rever a !ldm.in.istl:aç.ão 

Com ca pdipdo= meml:>ro11 &o familia. E provê a= situações 

· que o Projeto deixa em abel:'to. se o :fl.lho ,mll..is valho foJ: 
~naic...:-, porém .inenpa:r:, paJ:"!I quem vai a ao!lminist.l::4çiio? o_ Pr2_ 

jeto nio responde, a emenda sim. 

Esta, Eml!no!la, que llpl:"esen':O por aol.ici_tnçio do ~en~ 

c!cn Alfredo campoa, fo:!. •l'aborao!l~~; pelo Profe11sor Joio II:! 
t.ilCt.a Vilela, &o Faculdao!!e ae Direito dn Un.ivel'aidade Feda 

r~l de Minas Gerais, oonstitu..indo ,;.niltl valiosa coLabor; 

çíi.o d•ssa Egtégia Caaa ao Projeto do CÕdiq(t Ci.vil. 

Sll.la dn:l Cc>1ni1111Õe.11, 1,9 de outubl:o de 198' - 'José 

Frll~lli. .. 

PARECER_ 

O art. L 749 do Projeto inelui par.!igrafo único, .!I,!. 

sim redigido: MCo:n o falecimento de ambOS os c8njuges, ." admini.!!._ 
traçíi.o passllrli ao filho mai11 velho, se for ~Mior. caso contrário, 

110 tutor". Entende o Profe::~.sor Couto e SilVa que a Nt<Sri.ii e·Ct:a.s~ 
f.icientemente :uegulada no aludido parig-rnfo, n~o e;.(iatindo assim 

;azlio para o pleiteado desdobrmnento. E a!.i:r:rna que a '"Emenda ê , 
pratic=ente, do redaçiio, eis que não altera em nada os preceitos 
cd"nat;:rntes no ProjeteM • .1\.zlaim não pensa o relator. O ~l:'ojeto lõaln 
em filho rnaic velho, =e for lmliol:". A irncndl!!. at1:.tbui ,.. adminis.tr~ 
ção do bem de famil.i11. liO mais velho d.o= .f12ho11 <:apazea, o que ê 
difcrenta. 'rambêrn, pelo Projeto, se o filho mllis velho ·for menor', 

4 t..am.ini::~t:t:açlio do~ pass4 ao aeu tutor. A Er.lenda tambêm 

confere o encargo ao Curl!!.dO.t: do filho ma.i= velho, se este fo:r: 1E. 
7e~d.it.o. A Emendll é mai:ll llbr;:rngente que o texto do Projeto, cmb2 

~:a a intenção seja ,.. mesma. Melhor, porém, que fique exp-ressa~ ~ 

lll !1-p:t:"OV&c-ii:o. 

~ (do Prof. Couto e Silva) 

"Emenda n9 339. Pela :t:cjeiçiio.-

Justificaçiio< A mab5ria jã se encontra áufi<:ient~ 

mente regularnentad11. no art. 1. 749, ·em seu pal:'iigraf'o único, 

nÃo havendo·razão para"" fazer o aludido desdohl:amento. 
Aliás, a Emenda é, prati'cament:c, de l:"edação, pois não alt_! 
r11 <m1 nad~ o:. [>"l:"eceitos constantes do Projeto. 

__ EMENDA NQ 340 

Auto>:: SCJW.dor José Fragelli 

"Suprim.ir, no pal:"ágr .. fo único d'? art. 1.757, a C;! 
-preas<io '"aindll que o menor se ache sob pátrio podar, 

tutela." 

JUSTIFICAC1i,O 

Comprende-se 11 eo.::reta .intenç~o do Projeto< qual 
quer que seja a situaçiio _de autoridade sob que se encontr~ 
o meno1:, poder-lle-lhe designar .;l,lrador Cl!pecia.l n .. hipotc 

ne pre:vista pelo '!>arãgl:",.fo. Ou seja; a autoridad~ do pd 7 
POl:' e:~<elfiPlO, não .inibe a do eurador especial: o múnus ee 
wn eonviverii com o de outro, observados os limites <la re~ 

pectiva eompetência, A aoluçiio C de interesse do menor 
deve ocr mantida. A rcdllção, porém, não ó fel h, Quase se!!! 

pre, ou rr.eamo 'lilempre, o meno1: estar.!i sob U!M. õas duas :d 

tuaçõe= previSt"'"' pá;trio pode.- ou tutet....' Até mesmo qu,;; 
to ao 1nfante expo:;to Gel:" ia d.is.=tivel afirrnl!!.r-se 'que níi;; 

esteja sob o pátrio po?el:" õe algu5rn. A supressão do se<Jme!:!. 
to final do parãgra.to elimina, sem qualquel:' prej uizo de 

eonteüdo, a iloq.icidade do texto. 

Est11 Emenda, que npre:;ento por solic.it11ção do sen~ 

dol: Alfl:"edo ca.mí;oos, foi <Úllbora<!ill pelo Professor João Bll 

tbta Vilela, da Faeuldade de Dire.i~o d" onive=idade Fed; 

ral de Minac Gerai,, oonat.ituind.o "'""im valiosa eolaborll, 
ção dcasn Egrégia Ca"" ao P:t:'Ojeto do eód.igo C.iv:!,l. 

'Sala da:; Co!lli'IIIGÔes, 19 de outubro de 1984 - José __ 

Frllgell:i. 

O· ilustre autor da Eme:-~dll entende desneces!I-Sria as 

expres~~<Õe= finais do pariigrafo ün.ieo do art. ~.757, pelas razões 

-que expÕto. Mas a es.11e5 argumentos redar-gue o Professor Couto 
Silva, ao sugerir a rejeição da Emenda< "O parágrafo único do ro:t.. 

l. 757 deve ser ma_E~tido, pOrf,!uanto eael.are<:e que ,. curateln espec!_ 
al. pode ocorrer ainda quando o menOJ: elStoj,Õ =ob p.itr.io podel:' 
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tutela. Não !o11se, asllilll., poder la haver diivid!!- ue, nesue.s casos , 

se f!l-cultaria, ou nii.o, nomear Ulll curador especinl''. O Pt;ojeto 
aU.ü, :repet.a o texto do puágrU:fo único do nrt,. 411 do CÕdigo C.:!:_ 
vil. Pontea de Mirandn refere que "o Côdigo Civil não nrt.iculou = 
funções do c\lrndor especi&l, mas a IIU& naturezn mesna AS indicmn". 

inClaga "'" o curador especial pode propor em Juizo nções, qu..,nto 
a estes bei'UI, em favo:r: do menor, ou de!endii-las, para concluir qu::: 

a "c:~>rndo:r:ill =cria inõcua, ae não tivesse a :função de ~_os 
ben.s dilo herança ou lega"-o~, ainda que a fizesse o t.ut.or. Seriam 

"do.is repres~ntantea ou ll!l.Sil!ltent.es", e invoca ainda o n9 II do 

llrt. 1~4 do estatuto c:,ivil {Trntado do Di;ceito de Farnilia, § 279) • 
.1\.s exprell:sÕea impugnadns espancam po1n:iveis dúvidas. ~la re1ei 
xão Oa Enenda. 

~ (do Pr,of. çout.o e Silva) 

"Eme~da n<;> 340. Pela rejeição." 
Ju::~tificaçiio• O pa;digrafo único do art. 1.757 ds-va 

!l'e:r:' mantido, porquanto es.clarectt que a cu:r:'atela especial 
'pode oconer ainda quando o_ menor esteja aoC pi trio poder 

ou tu:.ela. Ni.o !oss~ ;u:aim, poderia haver düvida. ao, ne_! 

11011 ca:;o:;, se fli.Cilltaria, Oll nãor noi!'IEiar um cürtodo:t esp!!_ 

J:iam e=cusar-se Cla tutela. Referia-se indi.stint.mnente ao homem e 

. ii mulher ao relacionar "o!5 que tiver"m familin numerosa" {art. 305, 

I:t). Mas a distinção ressuscitou no Anteprojeto Miguel Reaio:i, de 
1972, em se" art, 1.1142, I. Contra essa discrininaç;;io entr<;o mal'.:!:. 

do e mulher, insur9e-se, oorn razão, a Emenda n9 341. E, de'i't~ _vez, 
c:om o aplauso do Prof, CoutO e Silva. Pela aprovacão da Emenda._ 

~ (do Prof. Cout-o ·e Silva) 

"Elnenda n9 341, Peb "'ceitação.--.. 

EMENDA N9 342 

Autor. Senador José Fragelli 

"Substituir, no art. 1.761, a expre=siio "parente 

.idôneo, con=angüineo ou afim, por "pe11soa idônea, oarente 
ou afim. • 

JUSTiFl:CAçi'iõO 

cial. o Projeto extrema bem o parentesco da afinidade. A 

emenda n9 35 empenhou-se em Jllpnt;er bem destacsda,; as dulls 

noções '= ndvertiu para o equivOco que se contêm na idêia 
EMENDA N"' 341 de parentesco por afi.n.idaclo. E just<>mente nele que o PrO~!:, 

Autor' Senador José'FrAgelli to agora incorre .•• Uma reproduçiio liter~_ e infeliz Cio 

art, 415 do cóC:.igo vigente. 

"Eliminar o inciso I do a.rt. 1.760." Esta emenCla, que apresento por solicitação do Sen!!_ 

JUSTIFICACÃO 

Embort~. se oriente pelo principio bâdco Cla iguald.!; 

de ent~:e o homem e a mulhe:r:, o Projeto deixA preValecer 

aqui e ali re11quicios al.' concepção patriarca~. Neste inc.:!:_ 

so, por exemplo, Para o Cõdigo vigente, a que, no p"'rticu 
lar, o Projeto accmpanha, 'achou Clovis de e;.:plicar a sol; 

çiio e_om ""' eequintes p=l.avra:ll': "à lmllher não coage n lei 
a que llCeite a tutela. J"ulgando-ll c:.pa;- desse oficio, pe_! 

mito-lhe, que por =ua. condição .ilcicial, pela educaçio, pelo 

qénerQ de vida que 11.dot.e, por =e conser\l'ar' no reeesao do 

lar, es.t.rAnha ii vida axterior, resolva, 1ivrer.lente, se se 

acha cu niio em condiçiie11 de cons"aqrar a11 opulências e 
delic-"d<!:zas do .teu =entimento cm beneficio do menor, cuj" 
guarda se lhe ofercc:e•. BEVILAQUA, Clovis. CÓdigo Civil 

dor Alfredo campos, foi el=borada pelo Professor João ll:i!, 
tista Vilela, da Paculdade de Di"reito da Universidade Fed..!:!_ 
=~ de Mi.nas Gerai I!!, oonsti tW.ndQ assi!n valiosa colabOl:"!!. 

ç~o dessa Egré9ia c=sa ao Projeto do CÕdigo Civil. 

s=la das Comissões, 19 de outubro de 1984 

Fraqelli. 

A J\latifieaç_âo ,da Emenda resaalta o equívoco q'le se 

constata na iàéia de parentesco por afinidada. Cota ela, concox&t o 

Professor Couto e Silvl!-. P"ela ..,;:r:ov<>cii.o da Er.>ende. 

~ (do Prof. Cout_o_ e Silva) 

c:\0111 Estados Unidoa do Bra:o~il Comentado, v. 2, lla. ed. "Emenda n"' 342: Pe~a aceitação.~ 

Rio de-.JaneUo, F. Alvell, 1956, p.J22. JS por ai: oo vê que 

não h!i motivo para continuar excepceionando, na l!lllté~:ia, 
mulher Cll.llada. EMENDA N9 343 

Est11. Emenda, que apresento po:r: uolioitação do Sent~. 

dor Alfredo Cnmpos·, foi elabort~.da pelo Professor João B;: 
tista 1/'ilGb,, (!.., Facu1dad<i1 d<1 Di~ito da"Unive"rddlide Fed; 
rt~.l de Mino!la Gern.l.s, constituindo assim valiosn colnbori 
ção dessa Egrégia Casa ao !>:::ojeto do cõd:li;lo Civil. 

Sala du: COJJia.11ões, 19 de outubro de 1934 - José 
Fragelli. 

o n9 I do are. L 760 do Projeto da cinara dos Dep:!! 

tndos inc.lui as mulhereB c=sadllll entre -a.ll q~>e podem escwurr-se da 

tutel'a. Até a .~ei 4.121, de 1962 '(Eatatuto Civil -da Mulher O>olada), 
dependin de autorização do m:uido a aceit.açi.o, pela mulher casada, 
do encarqo'd~t t_utelt~. (art. 242, V, ~o CZdi9o ·civil), Jã o Antepro 
jeto.Orlando Gomes n!io incllli., a mul.l'rfi clf~lf<lfitre 08 que poo!!; 

Autor< Senador Joaé Fragelli 

nsubstituir, no n:::t. 1.768, a expreociio ~oportuna~ 

por "t.empestio;.a~." 

JUSTIFICAÇ:tO 

O adjetivo oportuno pode siqnificar providenciado 

no tempo c:erto. Neste sentido é sinônimo <!!e te!IIP(!Stivo e !!_ 
~ no artigo. Mas pode tambCm lli9'llifica'!'" justo, adequado 
feli~- Conquanto o juiz deve empenhaJ:"-sto por que sua nome!. 
çiio aeja oportuna no= doi8 sentidos, se'í::ia iniquo fazê-lo 

responder direta e peasoalmente por eventual desacerto 

escolha, ri11co de que ninq'llêm está livre. A enenCla eorriqe 

a peri9osa llltlbig!1idade do texto. 

Esta Elnenda, que apresento por solic:itação do Se"!. 

do:r Alfredo C.:nnpàs, foi elnborada pelo Profe,,._o:r Jo.io B~ 
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tista Vi1e1a, da Facu1dadc d~ Direito da Universidade Féd!_ 
ral de Minas Gerais, com•tituindo assim vallolla co1D.bQração 
daua EgréCJia Casa ac P:t:ojetc:> do cód:Lgo Civil. 

Sa1a dll* Comj.ssães, 19 de cut-ub.t:o de 1984. - José 
Fragelli. 

Qual "- expre11s"ao que deve fiqura.r no texto do .. a.~:t. 
1.76!1 do Projl!:lto? OportWlll-bi.>. tempeativa? A Emen&J. quer tempestiva , 
o Projeto e o PJ::ofessor Couto e Silva pre1'erem·oportUna.O art. 421 
do ecídigo Civil reza: "A responsabilidade se:.:-.6 pessoal e clireta 
quando o juiz tivex nomeado tutor, ou. quando a nõme .. ç.io não houver 
sido oportuna". o jui.:< de ór.fãos i obriCJadc ., dar tutores aos men2_ 
re11, dentro dQ pi:~u:o c1c Ulll. mêt, a contar do !alecimentQ de seua pah:, 
nomeando-os de aua autOJ:idads, confirm~~n.eo ou ree<rnheo:;;endo os 
houverem a1d.Q nomeadoll em testamento. Nio eu1:1prindo o ~uiz de 6rfâos 
este dever, o jui:r: de direito em correiçii.o dar.i os ditos tutores". 
Era .e~ssim no direito "'nterior, eomo ensina Lafaiete (~.clt., p.!i.g. 
271). A nomeação ser1!l teJr.éestiv&, se Eelt11 no pra:to ou"tipulado. MIIG 

nem sempre seria oporeun11, porque no cul:'so'~os· tr;l,nta diliB poderia 
ter havido prejui,.;o p~tra c órfão, por hlt& de qUem 2:elasae pOJ:" 
seus dircitca. O ilustre li,Utor <l:a ED:cn<l:a eae1:u:ece que o adjetivo 

OF>o>:tuno ~poae dgninc:li::.:- prQvideneiado cm tempo certo. Neste Sent.!,_ 
do i sinónimo de tempestivo e !lea bom no a:r:ti'lfO! Ma:~ pode ta.mbém 
signifiea:~: iusto, "'dcstuado. fe1iz"~Poia éi ,j.s!I_O .OOsn1o que o legislo!!; 
dor deve e:l<igir do juiz. Peb. re1eic;io da E:nendll.~ . · · 

Parec:er (do Prof. Couto e Sil.val 

~Emenda n9 343. Pel.a rejeição." 
Justif.ieo~~çiio: O termo "opoi:tu.no~ previsto no art. 

1.763 é o 1ndio:;;a<!Jo e não o "tempestivo". Aqui 11e eog1ta de 

u11111 noli'IE!I<>.çio quando suceder wo11 s1tWIIçào C:J.ue aâa:iin"O e:-~ija, 

n.iio só tcmpora.lrnente, rn&• em ~o <!e outraa circunst~ 

cia111 port<>.nto, o· ter:no "Oportuno" sei:ve melhor a ess.n ffn!!. 
lidado do que o "t.ernpelltivo". 

EME:NDA N9 344 
Autor: seru•dor José Fr11C]el1i 

"Dar 11.0 art. 1.769, a se9Uinte redaçiO; 

"Ar~. O• bens do rncno:c serlo ~treg-ues ao ~utor ~ 
diante termo que ãGsc:-rew ·., índ.ique- seua -villoreli; a1nd11 que 
os ps.is tenham dispensado. 

ParS:gra1'o único. se- o património do l!iéll.ór t1ver v" 
lor considerli.vel, pod!llri o juJ.z o:;;ondicionar o exerc!o::io da 

tutel& .ii prestaçio de cauçio bastante.~ 

JtJSTlFICACM 

No Projeto, falt4 lõ redaçio do caput o neéess.!i.rio 
apuro d., 11ngu49em.· ·auanto à dO parli.gr~>.fo único:~, ê Wlnife.!!. 
tarnentn prolixa. 01z CIU<'I o juiz pode e!<!igir a . cauç:io qU<'I 
pode dispensii-1a, Or.o., quem pode exigJ..o::, pede tambêm nã.o 
exigir, o que dli. na dispensa. 

ESt4 :t:men,;a, que apresento por solio::itação do Sen! 
dor Alfr«:do Cl!Jili?Os, foi e1abor-!tda pelo Pi:ofesStir-Toào ~ 
tist4 Vilel&, da 1"4culdado do Direito da Universidade Fe~ 

ral do Min&_s Gerais·, eonst1tuindo 4ss:L,.: V4Hosa coLabo.o::llçio 
-dessa Egrégis Cll:~~a ao Projeto do CÕdigo Civil. 

Sala d.lls Comissões, 19 ~ outubro de 1984 - Josiô 
Fragell.i. 

A Emenda deve ser dividida em duas parte:J. Qu=to 
-"0 caput, o simples o:;;onfronto entre os doJ..s "textos Co da l';~;ojeto 

o da .Emenda) lO'!l"O aco.,selha a aceitaç.õ:o desse ú.ltimo. A ilegunda p4.:_ 
te d!!- E:nenda pretende 4 exe1usio das expre!:<sÕell :fín&is ~po_dendo di!!_ 
pensã-1a (4 cauç:io_l se o tutol:' .for de reconhecida idoneida4e•. O 

til:'Ofessor COuto e Sil.v& cheg4 11 Ulll.a cOno:;;lus.io. (flA Emenda visa a e~ 

o:;;luir esta Ü1t1m, hipótese; de 1t10do que só med.14nte cauyão i§ que 
"poderia ncrnaai;" um tutor~) que 11ão est.§ n4 .intenção, nem na 1e.t::;, da 
Emenda.. Ao cont::ã::io. o 1lustro auto:: da Em.maa af1l:"ma exatamente o 
coiltd.riõ• •Quanto i do parágrafo único, é manifestamente prolixa. 
Di-Z que o juiz pode exigir a caução (e) que pode dispens.i-14. -Ora , 
quem pode exJ.gir, po<le também não "exigir, o que as. llll dispensa". o 
d1spo!.<'itivo nii.o obr1gll a cauçS.o, qua;1qucr que- seja o tutor. Tanto 
que U04 a expre:!lsão flpod<:ll"li~, facu1tando ao Jui:l! exiC]i~la ou não. 
Nlio hi assim razão p4rll 0:11 temere:~ do ilustre mestre_sul.riograndenlle, 
Pela .,provação da EmenAA· 

P4reeer (<:to Prof:. couto e silva) 

ftEmenda n9 344. PeLa rejeição." 
Juati:C.ieação: No art. ;!., 769, descrevem.-.se o: ~u!. 

aitos ~a entrega dos b-in!l do momor ao tutor; e no . p4r.SQ"r_!!. 

fo único prevé-!le wna h.l:põtcse de dispensa quando o tuto:z: 
for de!: reccnhde.ida ido.neidac!<i=• A Emenda visa a e:«:l.ui:r;- "'!. 
tll últim4 hipõtese1 dé modo que aó n:ed.iante caução <i · q~a 
!Je poderia ncmQD.l:" um tutor. 0-l:"~, sob esse pre"ii$up0oJ-i:.6 ·---- ge_ 
:z:ia dific:!.1 "ce:!.tar o encargo de tutor. se 4lguám,;; .con.,7 
derD.do cOmo. pe!lcoa <.le 110tôr1a idone1d4<ie, niio have~ia 1010t~ 
VO p4N e><.igir~se delo wna c .. uçã"o. D.ifieu1t.D.ndo~se, em e~ 

-ces..-o, 4 tutor.La, "nã.o ter! e1a apl1c4çio prlitica. 

EMENDA N9 34S 

Auto.r: SenadCir Jo:sé Fr .. gell:!. 

ftAc:reseenti!jr-.=ao 11rt. L771 os scguinte11 incisos~• 

~vx - p.ng4:r .as· divi<lac do menor. 

VIJ: - A<;:o;it4r, por ele, heran~-!ts, 1eg4doll e do.e~ç5e.s 
puro!l. • 

JUSTlFICAÇÃP 

'l'rat .. -se de eVidente rigorismo no controlEI' de tu~ 
Llo, condiCiOnllr O pagamento Qe d!vJ.clac à 4UtO:t:iZI!.'õ'i.O dO 
jui:r:, como ~az o·art. 1.772, .inciso r. Rigo~ismo que, vi!_ 
to pelo reverso, acab~ re_su.ltando em laxismo re1«tiv~nte 

aos o:;;redoras. o:tvidaa P"gam-se. Não carece autorizli~lo. N.! 
tura1mente !la hCiuver ino:::e:~:teza quanto liO cbjet"o, qWIInto ao 
tempo em que dcVa!l !ler atend.i<!!o!ts, eto:;;., o bom_ tutor tO!DI)Irá 
&S preo:;;41.>Ç1\es que· a hipótese rêe.omerictü·; podendo rr.esrr.o 
IllOtU propr.ic, submete~:_ a so1utio, g;>a entenda_cabfvel, a 
autor1zt~ção prCv14 ·do jii.fz. Pelo que respe1 tll ãs l-iberal i 
dades, .sô ·~s quof cont1verern el:leargo devem est&r aob contt-;;. 
le judicio.! obrig4tór1o, impcndo~se, por conseguinte, dê~ 
dobr-!tr o inciso li do art. 1.772 para exclu1r do 1:e9irr.e ae _ 
autoriz:~.Çã6 ·nacess.iri4 0!1 neg6o:;;ios grD.tui.to" puros. Nio 11e 
quer afi:rmllr, quanto ao,; último!!, que ·a aceitação este:)& 
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l.iv:~:Ce do :l:'isc:os J><lll:"a o menoJ::. Mais uma vez, porém ,; de a.o 

confiar no prudente éli:;cernimento dó tutor ~ra avaliá-los 
e deoidiJ; aU.no.l, OQm ou sem .autorizaçil.o prévia do juiz. 

'Eata emenda, que ipresento por lfolicitaçio do Sen,; 
dor Alfredo'campos, foi elaborada pelo Professor João B;! 
tista V1lel!l., da Facul<!lade de Di::eito <!la Unive::si<!lade Fed.!!, 
ral de Minas Gerais, const!.tuindo as:irK, valiosa colabor;! 
çio dessa Egrligia cas11. 110 Projeto do código Civil. 

Sala daa COlllisoões, 19 de outubJ:o de' 2964 - José 
Fragelli. 

Ji õ ãrt. 1.771, J:II, autod:z:a o titor a faze~:" aa 
de8pe>Sas de assistêne.ta e eduoaçio, bem oomo_as de admin.tstraçio, 
oonse:r;vação e melhol:'amento dos bens <!lo tutelado. Pretende a Emenda 
que f1que tambéR o .tutor autorizado a "paqal:" as cl:!vidas do menoJ::" 
aem refel:"il:" a natul:"eza, nem o valol:". Ao con~enta.:: o art. 42"1 do CÕd! 
90 Civil, Pontes <!lo Miranda invoca a observaçiio de Al.rlleida de Souza, 
Notas de uso pl:"!itioo, :r~. § 15, em favor da prévia pu_tol:"i 
zação jud1otal. {Q!:!,. e vol. cits., ~ 276). O~lando_ Gomeo~ em seu 
Projeto, fu..-ia 4 enumeraç-Bo, para dillpol:" no art. 297: "Sem autoriz_!!. 
çiio do ju;t:, não pode o tutor pJ:ati~ar ato.s que exc:edem a admini.!!. 
tração ord.in&r±a <!la bens, nem deles <!li111por, Ainda qua a titulo_ on.!!_ 
ro.so, •ob pena de nulidadett. Se niio merece aoolhi.da a Emenda, l:"el,!!; 
t±v11111ente ao pretendido inciso VI, com maior razio <;iio h!i oomo ace! 
ti-la no que tang'e ao inc:iso VJ:I. Nilo a admitia _o <!li::eito anterior 
(Lafayette, ob. cit., § 153). Nem o vigente Código Civil {al:"t. 4'27, 
IJ:J. o mo<!lel:"no ct!<!ligo de Pol:"tugal, também exige autor.i~ação do tr! 
bunal de menol:'e:s, para que o tutor pOSIIIA "aeeital:" hel:"ança, doação ou 
lega<!lo". N;:~. jUI!Itific:aç-.iio, o eminente autor da Elnenda l:"eoonhece a 
posllibil1dade <!le l:"illo_os para o·menor, mas c:onfi-a "no p;I."Udente di.!!. 
oernimento_ do tutor pa.::a .. valili~los e deoidir afinal, com ou 
a\ltorhaçiio prévia do juiz". Contra a Er11enda taxnb&ril- opina, o Profe!_ 
sor Couto e Silva. O p1u;ec:er é pCla l:"e1.;icKo da Emenda.. 

Paioec:er (do Prof: couto e Silva.) 

•Emenda n9 345. Pela rejeiçiío." 
Ju11tifioa.ção z Hã certos .. ~s que o tutol:" sô pode 

pratici-los 11ediante autori;açio' <!lo jui~. Bxis.te urna nl.':t,! 
<!la di:tinç~o entre pag11r as <!!!vidas do menol:", previ11tas 
IU't. l.772, 'It, o (jue depende da autol:"1zaç.1io do juiz~ 

fazer as daspc11a::1 ela subsisttlincia e educ:açli:o, bem oomo 
<!le adninistraçiio, oonse:z:vaçiio. e melhoran~ento de oeuo benl!l, 
o qua o :e;ut:or pode raali~ar aem a neeasl!lli.ria :e;ut:ori:z:açKo 6:> 
juiz. Do memno modo c:omo sucede em m_at!iria de inventÁrio , 
hi situaçSe:s em que o inventariante, adrni.ni:st:radol:' da h!!,_ 
rança, pode pratica:~:" atos s<>111 nece:s11idade de autol:"i~ação 6:> 

ju;t~: e outl:"a::l, em que ossa nece:s11idacle se .tmpõe. Desde que 
11.1!1 ouide dé dl:vidas de outl:"ll hatue<'l~a, isto~. n.1io relaoi_g 
nadas c:om deopesas de subalst.ência ou ed\lc:açlio, nem para 
conservação ou li\Glhorarnento de seus b~na, e nec:e-=:slirio que 
haja autori~açio do j\l.t:o. Tamb&n quanto aos demaia ates 
previstos no art. 1.772, oa mail!l_iiiiBO_rj,_ant~s, impõe-stt 
autorização Cl,o ju.t:o, Não seria CUl:"ial que todos es~ a tos 
pudessem =er pJ:atiC!'-dos sem autol:"i~l!l_ç!i:o, 00r110 se pJ::evê na 
Emenda n<;> 345. 

EMENDA NQ 346 
Autor: José Fragelli 

'"No a.::t. 1.772, eliminax- o .inciso J: e da:: ao inciso 

:II a segu~nte n•daçâo:" 

•Aceitar, pelo menor, horançaa, iegados e doações 
c0111 enoarqos. ~ 

· fJUSTrFrCAcACl 

Eota Emenda, que apl:"e.sento por solicitação do Sen:! 
dor Alfredo Campos, foi elabo::-ada pelo ProfeBSOl:' Joi!.o B;! 
tinta Vilela, da Faculd<>de de Direito da Oniv~rl!lidade Fed,!! 
ral de Minas Gerais, oonstituindo assim val.iooa colabOl:"_!!. 
ç'ào des11a Egregia Cas.& ao Pl:"ojeto dÓ Código Civll. 

Sala das Comissões, 19 de Out:ubl:"O de 1904 Jos'é 
F:r:agelli. 

--.. 
O :fato de se:l:'em, no art. anterior, a11 heranças, 1.!!, 

gados ou doações puros, e no art. 1. 772 onerosoo, não liiCldificam 
posiçio do relator. Pela reieiçào da Bme:n.da. 

~ (do Pl:"of. C<;'Ut:o e_ S1lv;e,) 

"Emenda n9 346 n9 346. Pela l:"eje:tçiio.M 
Justificação, A c:onstant:e na Emenda n9 345. 

EMENDA N9 347 
A\ltor z Senador José Frnqelli 

•substituir, no art. 1.775, a expl:"essão "não 
pOder cobra~:" pol:" ftlho n!io pode~: oobl:"al:"".ft 

JUSTIFrCACJI:Cl 

A clal:"eza pede aqui o pl:'onome objeto expresso, c:cmo 
est.Ji, de ~:e:sto, no art. 430 do C6digo em vigor, de que 
presente ê, em tudo o .mnis', l:"epl:'odução liter"'l. 

Esta Emenda, que apl:"esento por oOliC:itação do Sen,; 
dor Alfredo campos, foi elabol:'nda pelo Professo:~:' Joilo B;! 
tista Vilela, da Faoul<!lade de Dil:"eito ela Universidade Fed.!! 

ral do Min;e,s Gerais, constituindo aosim, valio:>a colabor~ 

.çào dessa Egr!igia Ca:sa = Pl:"ojeto dÕ CÕdig'o Civil. -

Sala dao Comisoões·, 19 de outubro' de 1984 - José 
Fl:"agelli. 

Simples emenda de l:"Odaçiio. O aut.OX' invoca a atual 
re~ação do art. 430 do c<Sdigo Civil, mesmo apôs a l:"eVisiio da Ruy. 
precioziismo, oomo penoa o Profeosor Couto e Silva, ou n!o, me 
l.hor ser ii.. mlll\tol:" a rcda9iio atual. Pela a-ol:"ovacão da Emenda. 
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P!O]j:.;><:,:er {I'.r.of, Cou.to e SJ.1v.a) 

"Emenda n9 347. Pela ;~;ejeição,H 

Justificaçil:o: E evidc.nte pr!!"<:iosismo querer- substi 
tuir 11. expre,são "não· lhe poder c:obrar" por Hn&o lho pode; 
eobrar". TAl dispoaiçil:o n&o .z~.tende li .situação .stuAl do 
idiomA que i lllgo vivo. 

EMENDA N'õ' 3_4 6 

Aut.or, senlldor Joaé Fragelli 

~suprimil:' o inc:iso v do art, 1,791." 

JUSTIFICACJto 

A prodigalidade, COli\O a avareza, poo;!em 
no:; limites da no-=alldade ou delc:a tr11.n11b0rdar. No primei 
io c:aso, ã urna =rac:ter!stiell peaaol!.l, <:jUO deva se:z; l:'=pe! 
tnd~, tlllltO qullnto out'1'o qu ... lguer at:z:ibuto qUe inte'i/>:11. 
noc:::o modo da sel:'. No :aegundo c:aso, constitui manifectaçiio 
de cnfc:z:-midade menta.l e, po:z:tanto, j5 ecta.ri alc:an,:;:ad.a I'! 
los incisos I ou III. Individuar 11. prodiqal.idl!.de ecniõ >:"!; 
ziio p.r.ra a C'\lrlltela é t-io deap~:opo:::itado <:juanto fa:ziS-lo<Xlll 

Obse:rvaçio• A pre=ente emendA imPõe ~:ever a Pll>;te 
Gel:'a1 do Projeto para excluir o p:~;Õd_igo dentl:'e 
pO!!>:es. 

inc;!_ 

Estll emencla, <:jUe llpre!Jento por 110licitaç~o do Sen_! 
dor Alfredo campos, foi elabOradA pelo P:~;ofessor Joi!lo B;! 

tista Vilela, da Fac:u1dacla de 01re1t.o d& Universid.sde Ped:;; 
r11l de Minas Gerais, constituindo llBsim, valiosa cola.bor;!!: 
çS:o de11:::a Egrégia Ca:::ll. ao Projeto do Código Civil. 

Sala d.u=: Comi11:1Ões, 19 de outubro de 1984 Jos.!i 
Fxagelli. 

A Emendll pretcru:le ex;c:lui:~; os pródigos dentre 
<:jue estio =ujeitos a c:UJ:n-tela~ Mlls,· c:oi!IO obce:rva nll Just1fic11ç:\o 
se\> conceit.ulldO autor, li ino;:lua~o ou niio doa p~:ódigos entre os inc! 
pazes depende de lil\la exclusão_ na Parte Geral do Projeto. Com efeJ:: 
t.o, o art. 49, IV, do Projeto r.eL'!le.ionll os p:~;6diqoa entre os inc!!_ 
pazes, relativamente a certos atos, A Emenda n9 1, da llUto:t:ia dO 
nobre Senado>: Galvão Mocteato, embor.a mantendo a =ituação atual, PS! 
dcrÃ lev,.r a out:t:a conclusão o ilustre Relator da Parte Geral. A 

uniformidade, que deve p:~;esidir .!i elabo:~;aç.io legislllUva, explica 
que o parecer sobre a E:menda n9 348 fi<:~ue na dependênc:ia da aprOV!J: 
çio, pela Comisc.io Especial, da Smend11 .n9 1. 

Vale referir, to"-avia, que o cédiqo Civil do ~1 
em seu llrt. 495, e<:juipara aos dissiplldoros o::: ébrios contW11azca 
os t.oxic:Õln.snos, ao ~:eqular a curatelà a <:jUe estão su!]eitos. Em CO;l 

serJUênc:ia, ? rarec:er é pela apreoillç.io c:onjunta dlll.l duns Emenda:~ 

(n9s 1 e 348), 

Parecer (do Pro!. CoÜto e silva) 

"Emenda n9 384. Pela rejeição." 
Justificação: A curateln dos prõll.i<JOill é tradic:ionaJ. 

no <!!irei to brasileiro, e necessiria. Não oH! v& ecmo ::~<:! prg_ 

tenda ext.in<]Ui-la. S.er.La nec:essiirio rever " d.l.spoaiçiio (la · 
Pa:~;te Ger41. <:jue a consag:~;ou: mas não puece !ller esta a 1<1.!::, 

lho r soluçiio: os pr.Sdigos precisam, real!<tente, de uma_ cUJ:'!; 
telll especi_,l, pois e~a se ref~re apenas a ce:z:toa ates, 

EMENDA N<;> 349 
Aut.or: Senador José Fragelli 

wsuprimir, no 1nc:isO III do .r.rt. ~.793, a expres.são 

Os menorec são também ineapll:zes, salvo A hipÕtese 
ae emancipação, <:jUe não deve cst..i:z; c:~mprecndida pelo inc.!_ 
se. COn'-!êm dizer-se, pontanto, il~plesmente "incap.szes", 

Esta emenda, <:jue apresento por .!!olic:itag.io do · sen!; 
dor Alfredo CampOs·;. foi -ci.,borllda -Pelo Pl-ofe;~O>:" João B~ 
tista Vilela, da Faculdade de D.ircito da Universidade Fed.!:!, 
:t:al de Min..,s Gerais, =nstituindo lls=im, v.aliosa c:ol..,bOr!; 
ção deRsll E<]:t:êg~a Cllsa ao Projet.o do CÕdi.g'O Civil. 

Sàladaa Comis=ões, 19 de outubro de B34 

Prl!.ge"lli. 

~-

As expl:'"essões "menores ou" são reAlmente desnc<::es 
sárias. "Inc:ap11zes" diz tudo, inc:lui menores. Pel.a aprovacil:o. -

EMENDA N9 350 

Aut.or' Senador José Frllgelli 

"Dar ao caput do art.. 1..799 "seguinte redaçào,• 

•o cônjuge, nil:o e:o:t.ando de'ii<:!Uitado nem separado de 
fat.o~ é, por di:~;eito, o c:UJ:'ado:.: do_ outro, quando interdit.o~. 

QUai)tO ii sUbstituição do "sepa:~;.r.do judicialmente" 
por "desquitadoH cf, Emenda n9 20. A inc:lusão da llepllraçlio 
da fato COJIIO circunstância que também inabilita o c:i5n~uge 

.a =er, ope legis, cul:'ador do interdito .&l~r_ece de todo r~ 

zoJive1. !:'ll.l.ec:-e; então, a ~ncia prea~ida de intet"e;! 
"es, Aas.im CO!fiO a prasumida recip:~;ocidade de afetos. 

Eat.a emend11, que apres'ento pol:' solicitação do se~ 
dor Alfredo CY~pos, foi el..,bo>:"Ma pelo .Profes!"or Joiio B.!_ 

tista Vilela, d.!l. F.sculd..,de de Di:eito dll Uni":erddade l:'ed!! 
>:"al de Mina::. Gerais, constitUindo a.ssilu., valioaa c:olO!Ibor!; 
ç:iio dessa Eg:~;égi" Casa ao Projeto do CócU;ra CiviL 

S11la das CoraissOes, 19 de outub:t:o. de 1984 
Fragell.i. 

José 
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EK<:l.u!da a protendida rein.;l.usão na lei çiv1l. ~ 

expressiio c]o;:,sguitada, a Emen_dll mere.;e ser ar;:eita para a1111esur~~:r 92, 
mente ao e8njuge não sep&rado (!loja de direit,o, ueja de fato) na 

cur&tel.a do outro. A lei niio pode des"-onhe<::er o fato de n<io est.eorem 
vivendo juntos mal:ido e mulher. P&I a aprovlleiio da Emenda. com 11. se 

suinta redae<io: •o ellnjuge não separado é, de dire.ito, curador do 
out;I;'O, quando interdito~. 

~ {do Prof. Cc;outo;o e_§_i_l.vll.) 

~Emenda n9 350. Pela rejeição, 

Ju=U.fic11.çiio: Não se adotou no Pl:ojeto, a sub~ 

tituição pretcndid11. no te~:nto "'selJ_arll.doH por "dcaqu! 
tado"', r<r.:r:lio pel11. qual " Emond11. não po<1e ser li.Ce,!. 

"'· 

EMENDA N9 3 51 

Autor: Senll.dor Josê Fragelli 

"'SUprimir o parãgrafo único ·do 11.>:t, l. 803. • 

JUSTIFICAC1i:O 

A no.11.tér111. jli C!lt!. por inteiro, disciplinll.dll. no 4rt. 
1.802, O pa:.:Sqrafo é, -asllini, dispensável. 

E:~ ta cmand<il, que apre11ento por so:Licl t11çiio do Sen.!!_ 
dor Alfredo_Campos, foi elaborll.da pelo Prof'eaaor João B,! 

ti4ta VilelA, dA Faculdade de D1reito da Universidade F.!!. 
deral. de Minas Gerai.s, eonstitu1ndo a::sim, val!.os11. eol11.b2, 
ração dCIIII<I. Egrégia C;:~.Szi ao Projeto de CÕdlgo Civil, 

Sal<r. d11.s Comissões, U de outubro de 1.984 
ll'r,gelli. 

José 

O a.rt. 1.802 di.z que ~,. auto:r:idade do our11.dor est:en 

de-se .i peasoa e be'i's do:: f.tlhos 00 oura..telado, .nasc.tdos ou nase~ 
tu=s". E o § Ún.!.co do art, 1..803 diapõe que "se a mulher eqti.ver 
interdita, seu curador se:rli o do nasci.turo". A Emenda sustenta que 

a seg\lnda disp=iç!o é de~neceaaári11., porque a hipótese está previ_! 
t<r. n<r. primeira. Com isso nlio concorda o Professor Couta_ e Silvio.. Ao 
ver do relat.or, sem t'II.Z:il.o, Se <r. müher est4vll. interditadll. não tinh<r. 

o pátrio poder, fale<::ease ou não, dur~~.n.te 11. grll.vide:r:, o p11.i do na_! 
c.ttw:o. E, nease CII.SO, .,- .autor.i.dade do our11.dor- se estende aos f! 

lhos n11.scidos ou n11.:110ituroa, soluçS:o prevista no 11.rt~ 1,802. 

Pela ao:rovaciie da Emendll., 

~ (d_o P_rof, Cout,o e Sil.va) 

"Emenda nQ 351, Pela rejeição." 

Ju::=ti.:fio11.ção: A matéril. não se eneontr11., como sé 

propala, nll justj.ficação i Emendll. n9 351. No a::t. 1,803 

-... qut::~~e refere esSa Emenda, -dão-se 11.s condições para que 
se possa dllr =r ado r ao nll&Ci turo, eldgindo-s-e- que o P":l 

tenha falecido, estando a mulher grS:vi.da, e não tendo es 
ta, ainda, o p.!itrio poder. Estas .;ondi.ções não estiõo cons';" 

gradaa no art. 1..802. Em razão disso, não:;. se pode dize; 

que a materia do art. 1..803 do Projeto est.S: toda ela re9E 
l4da no art. 1.802, 

lrnENOA ~9 352 

Autor; Senador -Josõi Fraqelli 

"'Eliminar o art. 1.806,"' 

JUSTIFICII.Cli:O 

A P.mend" nO 106 pr<>coni:r:"- a eliminaç:io dll curt~tela 

dos pródigos. se ~Qr accit<r., não havcrã raziio p11.ra que o 

11.:r:t. 1,806 sUbsistt~. 

Est11. emendll., que apresento por solicitação do Sen_! 
dor Alfredo Campos, ~o i elaborll.dll. pelo Profeasor João B!!; 

tist.a V:llel11., d11. Faculdade de Dire:lto d11. Unive>:!lidade Pedg: 

r11.l de Minaa Gera:ls, çonstituindo llSsim, valiosa colabor_! 

çiio d~ssa Egrégia Casa ao Projeto do C(!idiqo Civil, 

Sal<r. dll.s Comissões, 19 de outubro de 1984 - JoaiÕ 

Frag-clli. 

o parecer d.a _ Emandll. n9 1. 806, está ligado_ .!i de n9 
348, e devem as duas serem .aprectll.das eonjuntament:e com a Emenda n<;l 
01, pelo R"l"t-oX' d"- Parto. Geral do Cô.-liqo. 

Pel<r. anexaçiio .!iu -Emend4S n9s 1 e 348. 

~ (do Prof. Couto, e Silv<r.) 

•Emenda n<?-352. Pela rejeiÇão.~ 

Justific11.ção' Mllnt.tda a =ratela dos prÕdi.gQs que 

se impõe venha a su.;eder não tem sentido 11. Emenda proposta, 

pois el11. Villll. supri:nir o ll>:t, 1.,806, que regulll 11. curate111. 
do pródigo. 

EMENDA NQ 353 

Autor: Senador CarlO& Cliiarel1i 

No t.l.t:ulo J:V incluam-se os sequintes 11.rt1gos: 

wAr.t. 1.808 Após S (cinco) llnos de v.ida em 
comum, eomo a e fo&sem marido e mulher, presumem-ae ser 

de .ambos os eoncubinos os bens aclquiri.dos a p11.rt.tr da 

coabitação, _<r.inda que figurem em nome de um só del.es. ~ 

"'Art. 1.809 Se Ulfl ou .unbos o.:~ eoncubinos f2, 
:rem casados, ã nec:ese<irio que a sua aepll.rllçiio tenh<r. 
s:l;do decretAda há mais de 5 (cinco) anos, ou que 11. 

sep11.r11.ção de fato do cas11.l dure, ininterrUptamente, 
>;~or igu<r.l tempo. 
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JUSTlFICAÇJi.O .dias recentes, em livro escrito em colaboração cem o P~:oíe<>aor o,=: 
ólando Gomes (2!2. ::!.!· pdgs. 88/llO, nota 4Ô~) Vide anexo n<;l 2. 

Cerca de )llCtad& d& população bras:ileir&, ou 

quaae i.s.so, se orga~:~.:iza em tamillas n.-b,raia, criadas 

e m~tidas i mar<;rem dai! .formalidades .l.aga.iil:. Sendo ~ 
11:1nt, aeri.a fechar oa olhoil ii. essa realidadã -soc:ial 

deixllr ele étar cell$eql'iênoiaiJ ao menos patrimOniais 
tnis uniõou livre~ com o oar!i.too>i:o ele pe:r:manênciae real 
aparánoia ele oasa~~~eneo, 

A jurisprudê-ncia brasileira j~ oonsagroti 

Siimula do Supremo Tribunal Fecleral o direito i meação 

doa ):lcns adquirido= na const:.incla. da...aoci.edad9 que se 

estal:leleC<a ar,UQ_ cOAcubJ.nos. 

Por outro lado, o primeiro posicionmnento da 
CO!II.iDDio Redato:ra do MtQ,O>rojeto do C6"<!T90- C:iV.!.l: foi 
no ramticlo de &a11Wlar este ;~~Q•mço.- A .tedãçio 

prop:>sta OOl:':ret~potlde i. do primeiro te:>:to apresentado, 

pois, a IJegunda v<!lnão do Anteprojeto, certamente ~ 

dando a infl.uênc:i-11 de set.or'"'' mais c:on.servad.orcs, r_!< 
troc:..&:r!u ell'l- rel.aç:ii.o lii !1\ai:..:Õl:'ia, el<pu~:gando Ol' artig-os 
anta .. mcnc:ionado.s, que não constam da,íorma .final en 
ca:ninhadll pelo sr, Ministro da Justiça e, finalmente 
suhmatidll ao Con9rosso Nacional. 

A incl.uali.o dos diaposHivos ora prop'lstos no 
novo CÕdigo cstal;Joleceria a p::-ouunção leg.lll de aquisl 
yão c'Cil'IJ'illnao patl"lrnônio ampo~~.llw.do na =-natâ.tl-cla da 

união, o que se constitui hoje, à falta de previsão 
l.eqal, matéria d~t extensa a penos~ prova a i-t:r prod!;õ 
z-ida, Ctt.IJO a caso, p<'!r .. ntc o_ J'u~O- .----Silllenl:.e=t;___ 

que, :POr exemplo, no c:ampo da lagislação previdenci! 

1:0ia j.!i. abr ... 'lqe & hipótese, par" dar à situ.eoção de co!! 

cubinato e!eitos no que tal:l.ge ao deferimento de pea 
:são e assistência nSclico-hoap1talar, 

Sem embargo desse entendimento, cwnp~:e salie!! 
ta:r que a diiJciplJ.nação das decorr<lncias pat.r.U.Oniais 
do c;:onc:ubinato desprestigiari.._ o casamento solene 

fo=al, criando :~:iscos de previsão le9al são :r:igol"2_ 
sm:. !{Olõsa intc.nyão não i dar c;:Onseq.:kncias juridicas 

is relações eventuai8 ou clandestinas, Sendo casado 

Ull\ doll int .. 9rantcs do par, é preciso que esteja, 
menos, separ:~do de fato, h ii pelo menos cinco Mos, 

pa>:a que seja reconhecido o direito .i~~-- dc;>o "'í!tle;!, 
to~:~, pois a re1aç~o que ::1(1 bueca Pl'otogere--~- aquél.a 

com cll.t'ac1:.eristica.l de petlnanênoia e dti é:>:.i:lUsiV.Ldãde 
no relacionamento e, nã.o o chamado conc\Jbil:.-;:.to adul

terino. 

Sala da Col!lissio, 18 de setembro de 1984- C3.E 
los Chiarel.ll. 

:t - O i1ustJ::a Auto..: d.a. Elllenda :~:enbr(!., OOJn s.ua reconh;; 
cicl~ lucidez e senso de humanidade, wn del:laee que o relator deste 
livro suscitou na C!i.ma:ra dos tleputadoa, poucos diaB depois de 

sua posae, oom a apreeentação de Projeto n9 122, de 1947, e que 

QqU.ipal:'tt.V-!1 à esposa, p-!lra o.s fir:ull de all.Jnentos, pensão, montepio 

e meio solo;'lo, " eompanhoirll do homem so.Lte.t:~:Q, desquitado Qu viúvo. 

A rumorosa ~das correntes. ~a6ru t<..ão perm.tuu:a ~da pr_9: -

posta na legi.slatura que findou & 31 de janeirO:-~ 19~:1:~="""-- :J_u,!l 

tificou que a proposiÇão foase BIIIPlamente discutida dentro e fora 
do congresso Nacionlll., nas faculdad-es, nas ãssociaçõea, a:trave.s 

do11 meios ele divu1qay'ii.o, naa co.rourtidadas, dividindo a õpfrlii"O- p§_ 
hlic101 em todo o pah:. _Em_ll_52, aob o n9 2.5~0 .. - o Projeto :foi roc.pr!! 

santaelo, com longo~~. justific.açiio, que o autor dcpois ~:eprodu:tiu na 

!nJ:.eqra, c;:omo s!ntese da evo1w;:io do conceito tle cone-Winato até 

2- Em 1962, na Lei n'? 4.069, que dispunha sobre au 
m~nto de vencimentos dos .s<>rvidores da União, Nelson Carneiro l.e_ 
g:z:-ou J.ncl.u.ir do.l.G dispositivos que ;~:sseguravarn ã lflUlher que vivia 
ooro hOlr.cm l1vre (sol.te!.ro, desquitado ou viGvo), com quem não 

podia casar, direito à pen.s:O:o e saliirio-familia. (arts. S<;> e 21). 
Mllis tarde, por iniciativa do mesmo parlamentar, foi ã companheira 

autorizadll a continua:~: a locayão do companheiro !alecido, e se il!, 

segur:-ou ao eont:~:ibuinte do Imposto d'e Renda incll.til:' como depende!! 

te a mulhel:' com quc.'II vivi-!! como cas!'ldO,--Passo importante íoi a a!: 
torização l.egal pa:.:-a a oompanheira usar os a~lidos do companhc! 
o:-o, .se não os usasse a ex-es:posa, desquit<ida. (L<;'i !?-.'? 6,015, de 
31 de deo:eml>ro de 1973, art. 57 § 29). Fi-nalmente, a Lei do_ tHVôE, 
ciO- (n9 6.515, de 26 de dezembro de 1977), garantiu-lhes a possib! 

udl:i(ie dO escolher o l:'egirne de bens quando da legalização de sua" 

uniões liv>:es, quaisque-l' que fossem suas idacles, desde que vives-

SEm juntos hã dez anos ou de sua união houvesse prole. (A.it. 

-451. Passado" exatam.ente qt;arent" anOI! <!lo .P=jeto n9 122, o Co,E_ 
grasso Nacional ainda não assegurou a oomp<~nheira o direito a al!. 
IIIE!ntos, quando injustaroente abandonada pelo ho:nem a quem dedicou 

anos de vida. Esse inf~_eol. debate, que se prolong_a por quatro 4:!, 
Cênios, teve seu ponto alto qullndo dO eKaroe, na c&m=a dos oeput!! 
elos, do projeto que resultou na Lei n9 5.~78, de 25 ele julho de 

1968. Naquela Cnsa do con9resso, Nelson carneiro apresentou a pr.e_ 

posição governaroental emenda que tomou o n9 21, ns8.im redigida;-"A 
eomparJleira do solteiro, desquit..,do ou viüvo, que com ele vl.va h.i 

:maio de cinco anost ou dele tenha_ prcle, poderã. vaJ.er-se do d.ispo§_ 
to nesta lei, desde que prove preliminarmente a dependência eeonõ 

lliica~. Eis a justificação; - ~As uniões irl:'e9ulares enredavam, .;:;;; 

1960, mais de seis (6) milhões de pessoae, A le_gislação e a juris 

PrUd~i\cia vem as!l-isti.ndo " companhei,:-a, que não se confunde com a 
.D~.!I.Sill do homem casado. A ass:ist.ência i I!Ullher, depois de longos 

-MK>a de-oor>vi.vêncill, cor>stitui medida de amparo social, que não se 
confunde com divõrcio, que é dissolução de vincul.o matrimonial. A 

le:i nãa: pode ficar 4qu~mda realidade. A eroenda é oautelosD. e CX! 
qe prova pt:Oeliminar (e não simples afirmação) de depcndl;ncia eeon§. 

_ ~ca. Acre::~cc que eflt.a éi uma lei que visa a ampar"l:' D.S faro{lias 

pobreu, que nem sempre.:- por 11\0t.ivos diVel:'sos, alguns até respelt! 

veis- se constituem atravês do casamento cTvil". Aprovada pela C.e_ 

miosão de Cconstituição e Justiç...,, a Emenda, inclu!da no SUbstit_!:! 
ti v o corno art. 27, dispunha,_ ~A oompanheira do sol te iro, desqUi t!'; 
o!lo _ou vi.Üvo, que com ele viva /1\il.is de cinco anos, ou ·dele tC:nha 
p:t:'ole, pode:.:-S valer-se do disposto nest4 lei, dcsde que prove pr~ 

_limin:~rrnente,. dependência econõmioa, ~ en<!u&nto r>iio =~:>-trair no 
va união". Oe .1\nais guardam os a9it;~.dos debates que o t<ill<tO s~ 
tou em Plenãr.io..,-_.inioiados por Monserihor A~:ruda C1imar .. , e de que 

participaram, e~trc outros, Nel.~od carneiro, Brite Velho, Raymundo 

Biito lrelat-or!, Geraldo Ftel.re, Mlirío PJ.Va, João HcrcUlino e He_;: 

ln-!lno Alves. O Art. 27 foi excluido do Projeto pol:' 13~ contra 122 

e uma l!bstcnção. CPiã.rio ~ Con9resso ~· Seçiio -I-, dias 1-5 e 
16/05/1963, págs, 13/23 e l'f/'24, respectivamente: Nelson Carndro, 

~Nova~~~· ·la, ed. pdgs. 199/250). Em meio _a leng:,._ 

discussão, travou-ee ainda un. debate setoria1- Nelson Carneiro prg_ 

C-Urava distingui"' na união livre a companheira d.a concubína. Ainda 
naquele ano, o aludido repre,.entante ofereceu projeto de lei req9_ 

lando a concessão de alimentos & ooropan]!eira, apr(iV<ido hos termos 

do subst.itutivo de Monsenhor Ar:~:uda cãm.=a pel& Comissão de CoriSt! 
tui9ão e Just:iç&. Acolhido na Câmara dos Deputados, foi rejeitado 
pelo Senado Federal, Out:r:os, semelhantes, do Sru).ado Fede:.:-al não 1,9: 

grarMt aprovaçdo na Câmara dos Deputa elos. Certo é que até hojo<i niio 

_!!'!assegurou alimentos à COit'lpanheira, que_ Nelson ca;-neiro sustsnt~ 

va, em 1947, ndo ser "a ll.."r.ante cl_a_t: aventuras fu9azes, m11s a mulher 

livre que se dedica inteiramente-" um hOJIIem livre, como se !o~a 
su"' esposa, e vive sob :-:ua d<;:_pendenoia eoonômica~, definição .,oe!

ta pelo Supl"<!mo Tribunal. Federal em julqado da lavrll do Mini!;ltro 
Antonio Gonça.lves de Olivelra. Relator do Projeto n9 122, de 1947, 
,na Comi.s5ão de constitui.;:ão e Just.i.ya da Câmax-!1 dos Deput:ados, nã:o 

diverqiu i::diJardo Ouvivier:- ~Entende-se por oompanheira a mulher 
H.Vl:'c, que tendo _vivido ra.atrimoni&l.rnente com homem que, sem 'usta 

-c:ausa, a abandonou, ou o::om o falecido, Ihtéirament.e dedicada a ele 
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e !>Ob !liU!l dependêncin econ.S'I'ica, du:z:ante, pelo menos, o;inco anos 
11'11ecliata:nente ante1:1o:z:e: ao aban<:l.<;mo, ou os dois que tenha prec~ 

dido i!. morte•. [Orlando Soare= e Nelson Cl!l,:z:nei:z:o, ob. Q.it. vol. l:_, 
pligs. 232(240} . --- ---- - -

ApÓs II.Bscntar que ~descll.be o direito " lllimen.tos 
t1t'l1lo ll.e conc'l1binll.to~, discorre Cllio M!ir-io dll SilVII. Pereirllr-'"l'ern
sc, entrc~11.nto, reconh~cido di~eito i sepllra~4o; qu-ando ocorre o 
:Z:Oitlpimento abusivo, quando o amás:Lo havia prometido caaamento ' Mlante, ÇjUII.ndo ocOrrera a sedu~iio d<tlll, ou meSJI\0 aa ao trata de 
II..!J>::<egurar "' velhice da -!lntign amante eleixada numa fase da viela em 

qun nào mais teria ponibilid'l!de de angariar a subsistência pelo 
trabalho. H4veria llqui uma obrism:l!o natu:z: .. l, ecnve:z:tid" em obriga 
~ s!ill• base.11ndo-sc o reasa.rci~nento n.!io nn rutura ero a;i, d.11s 
relações;, porlim nas circunstâncias que A revestem~ [Instit<licOcs 
~~~· vol. V, pS.g. 37). 

Depois de SU:!Itantar que, em realicl.4de, os c:oncubinos 

nii.o pretendera 'fa:~:or umo. socicdacJ.a, quando iniciaram a vida em e2_ 

mum, .invor;ando S"'v11.tier quando doutr_ina g_u.e ~o ativo social repa! 
t~vel níio i mais que o excedent.e das entrada:!! uma vez descontados 
os o;; as tos do ~ me:n_~q~·-~ Carlos Allleglio Ar:ceno expõe: - "Só d!!_ 
sejaram compartir suas e:d!'ltênoi.,a, e é pela ra:~::1io des"'a convive!!. 
ciA ~more uxorio", e não pel" l:"ll:z:iio de uma sociedade, que uniram 
seus bens e peasoas. Quase sempre os ben_s e at,ivielades )õlessoa:Ls 
aecrnpanham ou seguem a uniii.o de pessoas. Dai a ausência de qua! 
quer convenção ou pacto social e.sc:z:ito" qUe .fixe de .11ntemão su,., n~ 
tu.re:a e o.s respeo;tivos direitos das partas" (_!! Re<~imen ~ 
~concubinato, p.ig. 88). 

O J\ntep>:ojeto de CÓdigo Boliviano de Fa:nllia~ elo!lb2_ 
J:"ado em 1965 pelo D:z:. Hugo Sandoval, sa.avedra, ao tr .. tar "de !S:a 
~ eer=oni.!!les ~ patd.mon~,.,les de lac uniones lib=es .. , o_unhQu 
no art. 165 a e:~epress&o conviventes: - '"~ unione.s cOnYU'fales 
lib:z:es 22!. ~ ~-!. sinq!llares groduo;:~m:-efe<:~_o_s similares _ 
!!!_ lltlltr.Lmonio,_~-~ ~ rel.!!ciÕnes p;~rsonales oo:no pa:rimonia 
~ ~ 1::2!. .;:onvivienteB. ~p.plicarse ~~ ~ .!!!_ 
~-~ resulan __!2!._ efer;tos _d;:lmatrimonio •. ~ rned.i~a ~ 
ll2 m !..!!. nllturale:ta, sin per1uicio f'!S._ 2:.!!.! reql .. s p_artioulares 
~ :!!". ~M .!l. çc;>ntinullci6nM, A conatitu1çSo_bo~1v;f.ana nli.Q disC:t~ 

pa: - Art. 182 - ~ u.niones lil:!p::,o:: ~ conçubinari,.,s, :!I!:!!._ ~ 
~:L: sinsulare~<, p:roducirlin. e:f'fectoa similares~ mat':~ 

~. ~ en la!! relacione:~ per:;.onales X PDtEimonia~es d"' _ -2-
oonviv:l.entes cunnto respeto ! ,!2.! hiios". _Nio dive_r~_a_ reo;;ente 
Con::stitui~:O:o do Peru, de 1979: - M~· ~- !d!. ~ ~ ~ 
~ ~;:::: ~ ~-'----~-~ i~edimcnto __ matri;no_nial, ~ ~ 
~ :!:!: hosar ~ ~ .?2.! !.! tiempo :1.. ~ lss OOlldiciones ~ 

~~~~i§.~~ ~.sodedad~ bienea ~ _!2. ~~i(!t~ ~ 
:!;lish.tm ~ ll ~ ~ gananciales en ~ ~ aplicable~. A 
Conl!tituiçlio da Repüblioa Federnl da Alemanha diio ao matrimonio e 

a f8lll~lia o mesmo amparo: - ~·_L_!. - .Q matr:l.ll'ÔQ~Q -~.!!. família 

~ !2!:: .! protec:O.o_ esneC'illl ~ ~ ~~ Iqualment.e diSpõe 
A Const.Ltu.!.~lio ele CUba: - Att. 34 - "!li~ protege~ famil_~a, 
h matcr-nidad :1..-!.! matdmonio~. f! 2,! Espanha !)_00 distingue< ~Art. 

39, I. - MLos pode.-e:!l publico"~ prosecc16n social, econ8mic:a
1 

:l!. .,u:z:idioa .9s h. f<am.ili"-". {Vide, em Anexos n'? 2., teictos da ~i 

Civil do M<i:doo e da Venozueb.). Ao referir-se_& solmula. .. n9 .380, 
do SUprett~o _Tribunal Federal, qua semeou dificuldades ao reconheei 
~ento das; uniõe:s livres, que julgados haviam superado, Luzia RO!I~ 
~ite de Converti acha •:~.ntereo.sante meno;iona.r ainda aquela co~ 

rente dout:z:iná:z:ia q<lc com bas" n~~;c orientações cios tribun.!lis frl:l!! 

ce!'les, vê a possibilidade para o convivente que se considerar po;-e 
jlldioado com a disa;olução e. .. con"ivênoia de_ eit.Gr o P"rtner, n~ 
cc:.m base no: serviços prestado=, mas porque a convivência more 
~ faz nalloer entre as partea obrigaç8es _(moraia e soÇia:!.~ 
prestar-se assi~tenoia econ&nica reciproca" [~ :z:elacões patrlmo 

nbis .!!!!. ~.!!!:i!!! ~..l.!!sAl, 1985, p.S.g. 62). Esse I;OSid.on~ 
roento conHtitui a juati!icativa da Emen<S.a n9 353, do---Senado:z: Car 
los Chia:z:-elli. As dem.t~is cont.rovêrsias perdem relevo. A eloqiii.V€11 
preocupllç<io do parlamentar Gulrioqr .. ndense é, e ele o di:>., cstabe 
leoer "a presunção legai!. d€1 "quü<i~:!io comu:-n do P"'t:z:imônio amealh~ 
do na oonst.incia d"' Uniii.o, o que con~ti.tl.li hoje; i f<:lt"' de previ" 
são legal, matéria de eJCtenaa e pen086 prova a ser produzida, c~ 

so a case;>, pe:.:-ante o JUdioiii.rio". Du.aa hip5teses, regula a Eroea 
da. A uniii.o de homem e mulher livres,· que ee poderiam ehamar co_!! 
panhei:z:oe ou convivente:e~, Ou, qu.ancio s€1 trata de unil!o ero que um 

ou os dois p.!lr-eeiros sl!<;> .;a=a<:!.os, haveria concubinato, qu.a, não 
necessitaria de ser p:z:O<:lmnaelo adulte:z:ino, co100, pllr.lil distingll~

lo, refere \llll doa quo mais defenderam a união,liv:z:e·, o s.!ludoao 
Desembargador Edg-!l:z: de Moura Bittencourt, em saus valiosos est;;_ 
doa sobre o problema. {() COncubinato .!!2. DireitO,_Jl9S 73/791, R!;. 
corda o saudooo magistrnd.o "' lei que concedeu pensiio e!lpecial 
Maria Augusta C!l.ndido, <:ompanheiJ:"a durante quarenta anos de catE_ 
lo da Paixàc;> Cea:z:ense (lf"arn~lia, pii.g_. 126). O projeto original, Pe 
Nolson carneiro, não ch<i!gou a ser votado. Maa o·congreaso apr-e
vou, na le9.iSl.11tura segu~nte, proposição de autoria do Deputado 
C""'pos--vergal, de S:1io i>llulo. 

I\ estabilidade da uniiio é o qt~.e :z:e-Gta fixar. A &ii;;,!! 
da, como os dispOGitivc;>~ esparsos; que têm amparado 11 coropanhetra. 
exige o prazo_de cinco <tnoa ele oonviv<inci&". M,.,s hii de lembra:z:, "2 
mo Eduã.rdo Duv1v1el", que un1õe~ elllt.iive.Ls ce podem dlcsolver, ~ 

tcs do quinq:tlênio, por l:lorte de um dos parceiros, e justO n:;io é 

q;ue prejudicado fique o aob:z:evivente. _Por out.ro lado, oomo su9ere 
a· Emell:d~ '='lU estudos, hii. que distinguir entre as duas uniões, j.S. 

eX4lninadall, como em regra ti'm feito as decisões judiciai,;, qu ... ndo 
viGv .. e r;Omp4nheira o;J.isputara. o direito li pens:;io deixada- pelo -ª!_-

cuius. 
4 - Roberto Rosas, em. c1.11ra Exposi~ii.o ap!:Ovad,., peL11. 

XI Conferência Nacional da Ordem dos Adyogados ·do Br~.Ll, e re41! 
1:.11da em Be~(im, dç 4 a 8 de agostc;> do 19a6, sintetizava, invor;ando 

Orl,.,ndo Comes e Reni! sa"atier, o.s causas da constit:uiçB:o da fM'f. 
lia brasileira: -

---"A :fam!Ua nem sempre é constituída pelo o.!lsarnen
to cc;on.f"orme acentun o Al:t. 17!1, da Carta Magna. DeveriilJ!Ios dizer, 
a fl!'m!lio. legitima. 

A constituição da familia ilegítima no Brasil ;; um 
fato incontestii.vel, n<io _s6 pela fgn=âni::ill; como tambêm, por 0_!:!
tros fa.to~::es, quais sejatru 

a) C_a~aroento r~ligioso 111ntes do civil. 

b) Form.:l.i~ e:~ea9erai;lo, o:leapesas, o ta., para a h~ 

o) Proi_biçlio de novo ç;asamento ao desquitado, 
d) Fuga ao:; devere a conj u:;~ais, 

A real.i:;o:açã.o do casamento ~::cüigioso precedente ao c_!. 
vil, in.funelo ao c,.,a.,l uma çon<::ePÇiiO: legal, levando-olll a não ave!: 

bação daquela real1zaçl!o no Re<;~istro Civil. Isso. conduz ., umll. IJ!'! 
iio ilegítima, muitas ver_~:e_s desc:onhecid,., pelos .nub!!ntes que anos 
ap5a, encont:z:ar-se-ã.o diante de urna situa~ão de .fato, constrange
dora, COII\0 seja um conCUbinato n:O:o desejado pelos dc;ois. 

A exigência da urt1 ritual para a re...tizaç<io do o;as~ 

li!Cnto civil acarreta .IIOS pretendentes uma despesa -e>U~gerada nem 
sempre pos~!vol de :;or e.t:etuada, principalmente no interior bras_!. 
leiro, ele c.om,.,d,.,s pobres, onde o vinculo do amor, do cer:.timento , 
lllla llllli8 do que uma silnPles f'ormalidnde legal, pa.ra que1n não PO! 
sui senão a realizaçiio do trabalho quotidiano. Por OUtro lado 

JI1Uitos esclarecidos desejando o alheamento aoa deve:z:es oriundos do 

casamento, preferindo wn.a uniii.o não legalizada, pretendendo com 
.i.sso.evita.r pos~rveis obrigações futuras, como obri<J.!IÇão al..:I.Irentm:', 

Sustento dos .filhos, etc., assim b1:1scam na união ilegitima o SQU 
refi'iqio. 

Cabe ele.sta.ca.r a colocaçã.o do eortr;ubinato no Brasil 1 

sob dois aspectos: o eoncubinato e><istente entre o povo e 0 concJl 
binado oco--;;rente. na elite. Decerto, ae conseqüências e -;:,:r; efeito'; 
sã.o eeroel.hantes; mas, no primeiro, hii um t:z:aço o;aracter!stico que 
.C: a ocorrilnc.ia das eausas jii apontadM. Ao passo que no eegundo 
<>llSO, hã \llll de~iber!ldo desejo de prat-icar a união ileçitima" [~ 

nnis dn XI Conferênoi,., Nao::iona1 da OAB, p.S.gs. 749/50). 

4 - A aprova~ão da Emenda n9 353, nos termos da Eme!!_ 
da SUbstitutiva adiante sugerida, somente se oompletar.!i com a 
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transformaÇão em te,c;~ no futu:t;Q c<lcligo Civil da Emen<1a ele no;> 
358, 0011 a nec:esslria lllteraç!õo, para dc:ILiiÇãf-ii;üãlP:i<lilU!o ,.obr~ 

vivente do ooneubinato adll.lterino, mKpre:s!ll<ilo qll.e :SEI 
para distinguir elo <:1\ltJ::o; de homem e mulher l.ivres. 

.,penas 

5 -Ao Acolher a Emenr!l.a n9 353, qu.e c:onli't1tu1 oorAj.e_ 
"a e oportuna soluçio par• tantos la:res rrumt.idos $. m=gem d!l lei, 
g"er:rlment• em c:on:seq_tl.ênc:ia do e;;c;>!e11•o do homem, o rfü.a.t.or S\l'il'ere 
a. seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIIi~ 

Ar-t. l,BOB- A união livre de h=em e mll.1her, cc:cno 

se c:asaclos foiHiem, • que perdure cinco anos, Oll. dois se inter:t:om
pid!l por mo:t:te d• Ulll dos c:onviveneea, e a qUAlquar te111po eK.iBtin.
do prol o, faz pr<n<WIIi:t: que a lll'lll:l011 pertencem em pa~:tes i9ua.i11 o" 

"Eãii'iiii"avidoa a partir da ooabi tação, ail1da que aaq:uiridos eni- noir.i! 
de um sõ dales. 

ParJ5g:t:llfo único. w Se lllt1 ou II.Jrlbos os p,eorceiros forem 
c:aalldos, é necessário q-ue s\UI aep~ração judic:illl tenh!l sido d~ 

c:retada h5 3 (tJ::ÔB) anos, ou que a l!leparação de fato haja perdur_! 
do por 5 (cinc:o) ,eonos ininterJ::Uptos, _ 

O" prnzos do Art. 1. 803 são os agora vigentes para 
a conversão da oeparaçiio judicial em cUvõ:t:c:io (Emenda Const.itu<::i.o
nal nQ 9, de 1977) ou p,eor,eo o e.tvõi::c:i.o direw (Idem, art. 29, e 1irt.. 
40 da. L!li n9 6.515, de 1977). Esses p:.-llzos podem· variar se a novll 
Constit1.11ção altcru os agora vigentes, nai: du.!i"s--hiP6t<ii:es . .Mas llm 
boÓ os c:asos, o parceiro casado :lii: foi. corisiderado leo;~almente - c:~ 

___ PliZ de desprend<u:·-sc do laço oonju9a~ •. 

Nestes termos 1 o pareoe:.- 6 oela aprovaciiq da .Emen.-
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N9 l - Parece.:.; elo Profaasor Cout.o a Silva, autor do texto (lo 
Direito &i Fanúlia no Alltep:~;ojeto do Cõdi.qo Civil, 

::obre aa Emendai! de Plen&:.:io _ ' 

Obs,rvnçocs iis rmenC,.:.$ no Projeto do .códi9o _Çivil no 

S.::.nado 

Emendo n9 159. Pela r.::.jeiçio. 
Juatiíico.ção: ~ tradicional no Direito Dras.!_ 

l<:dro. falar-se com c:asamcnto civil e :.:el_igioso, c nc.-sc 
&e::ntido dispôs o art. 1510, r>io havendo !I'.Otivo par11 ·l\d2_ 
tllr-t:c outra terminologia, ou seja, a prc.vista na comen

da, e de deno:n.l.nar-se matrim5nio tão rwmcnt.e ao casa-!!. 
t() religioso. 

Emcnd" n'? 160. Pc.la rejeição. 
Justific:ação: A natii:r;:l" t_:~;ZitaC!._~ nesta emend" 

é de natu~~a.__c:_onst.itucional; e h.ii:o híi 'lef'bul)l '"ºtive P.! 
ra que :Je reproduza no cõdiqo Civil a mesmã disposição: 
po:~:" isso não 6 nece!<l!liria "- inell,l'!'_ã:Q __ dq: um novo art.igo, 
o art. 1510. 

Emenda n9 "'..61 •. Peli!l r~j~içõo. 
Jull't:ii'icayio: Erne:"ldas semel,)>aptcs ~oram <!:Xa

:rn1nadZIS na C<imar;~~ dos Deput.ados (ver Emenda~ ll9s 724 e 
7~5}. o relator foi pela reje.Íção, tomando corno base de 
:::ua eonclul!lão o <oue se contém na exposição de motivos 

que redigi C P:::incfpios para l!e!OJ;"roa do Direito de Fami:
lial, porquanto e~t.e a:::'tigo •;iaA eac:larecer q\le a comu
nhão de vidA i um bem absoluto,· portanto co!!f- vigência 
Clll fac:e de qualquer pessoa, pGblica ou privZidi!l·, 

Eroenda n9 162. Po:zla r"'jcição~ 
Justificação: O art.lSll ao Projeto- deixa c~ 

ro o mQmento cm que se c:onllidel:"A existente o. c:asamento 
e ist.o sucede dcpoi_ç de o juiz d111c:larar os f\Ubentes ca
t:i!ldoa." Sem essa declaração, casamento não houve. Nio h.ii 
rltzão, põl:'"tli:i>to, para a afirmaça:c:. eonstanfe na aludida 
e!IICnda cl.e que não se t.eria l'statl"'lecido o·momc.nto da,!;_ 
xist.ência do casamento. 

Eme-nda n9 163, l'ela rc.je!ção •. 
Ju~:t.ificação: No Projeto est.!i Cüiramente ex

posta a matéria e n.ii.o h!i -~enhum motivo para que sê res
t:rinj:;,. no tempo a post:ibilidade ele ter~eirot: intcJ:esG<~
dos requererem o r<>gist:~;o. Nll. emc:mdll px:oj~tll.da, impcdQ
-lle <JU<:! [>O&sa 1"C!lllizar o r<:!gistro o pr5prio c<:!lcbran~<:!. _ 
Por fim, na mencionada emenda a.fi.r~M.-se -sCr nulo o r<>
gi.stro civil do matrimõnio rcliÇ~io::o se antes dele. qual_ 

quer dos c5njug<:!s houve~:" contre:l:d.o com outrem cas1:1.mant..o 
civil- Ne: Projeto, pendeu-~;e p~rn a inefic:.iicia: e a hi
pStese é de in<:!:Ciclicia o não de nulidade. Se algUém se 
C:lasou no religioso, desse casamento nasceu o 
formativo de r<>giatrar; porén, D<õ um deles ca~;ou-se com 
Olltr<:!m no civil antes do registro do casam<:!nt.o rcligio
so1 e l!le, Apesar disso, houver sido realizacl.o o regis

tro do casament.o rcli!jliosO) ele não ê nulo~ porquanto 

se configura co100 exer<>{cio d~ um direito. !-\li" é, sem 
sombr~ de dúvida, inêficaz o aludido registro. A rcda
çã.o do Projeto é mais t.éeniea do quC a da- emenda.- Essa 
matéria f"oi a1:1plamente exposta <:;!'lando s_e examinou a E
•menda n9 7JJ na ciimaro. Federal C Vide Diário do Cong-res
so Nacional_. sessão 1D, suplemento n9 5721 _ 

Eroenda n9 764. Pela accitllção. 
Ju~tificação: A redaç.ii.o dacla ~-çi-Parág~:afo 19 

do art.l513 deve ter sido da Comiss".ii.o de redação, repr2_ 

®z.indo discussão, pois nio era do ~'rojeto e nem 

emendiLs. 

Emenda n9 165. Pela rejeição. 

... 
Juctificaçiio: _Afirma-'se COlfl? eleme"nto ·justi;.. 

:fieador da emenda que o texto nãO terill ~tualid-.,de 
pOasib.ilidade de apliçação. Não pc.nsamos assim, 
to do art,.l$71, aU.Iisr é trlld:!.c:i.onal ent:~;e n5s,-

Emenda n9 166. Pela rejeição. 
Ju&tificaçiQ: Rebela-se cont:~;a a e;o:presaão 

_c:onst;ante np art.l517: ~ou para resguardo d8, honra da 
mulher que não atingiu a maioridlf;de~. N& vercl.ade, cuid~ 
-se no t.exto d.i!l possil:>ilcl.ade ·de <:!asament.o de menor para 
evS:.t.al: imposiç:!io o~ cumprill".ent~ ·de pena ~riro.inal, e ain 
da 'a e~pÕcie contra a qual se. posici~na a eroenda •. Toda: 

Vila, não somos favoráveis· i supre.ssão_, poi::qu":nto nem~ 
prQ havcr.!i i~nposição de pm\a, mc.smo porque pode nã9 se 
Wr ai~da estabelc;;_Ú:.o o proeeSso crimÚ;_al e nêm ser i!!. 
t.cresso.ntc que ossim se proc<:!da. ll.s soluções do Direito 
Ci"il não <l<:!vem ficar ns d<:!pcndênc:io.' d<ts~ do õi:~;eito_ Pe
nal, ra:z:ão pela qu<tl a eii\C!ndll. n::io obs<:!~:vou a partic:ul<t
rido.dc de <JUC!, mc.smo sem- li imposiç:iio de pena c:rim:l:llal; 
pode o ;!ui" perm.it.i:~; ·;;;- Qa,.amento de rocnorec para 
'ili>ar~.ar a sua honra. J\,;tcx:iormc:mte o·çasamcnto somente 

pÕdex:ia ser permitido quando houves:!le impo_Sição ou <::um
priJnento de pena criminal. Pr<:!tendeu-se cl.ar" maior aJ:>ran 
gênQia ao dispositivo ou ressalt.ar uma- situação que "o
corro com frequênciill na prática. 

Emenda n9 167. Pela rejeição. 
Justificação: O fato cl.e te:~;cm os mesmos di

reitos os filhos leqitimos e ilegitim<:>s não significa 
que não exista di;ferênça entré ambos. Todas as legislll
ções que tratam do direito de fa.ro!lia têm sua· tõnic:a no 
casamento e,cons~Uentemente, exararn reg:~;as a rc.speito 
da lc.gitimaçãó <> da distinção entre filhos que pró\IÕmclo 
matrimônio (filhos legitimes) e Os que de"lê não próvêm 
(>filhos i~egil;:.imos) _ ll. refoJ;mzt francesa de_ 19_72_. Lei 

--r2-J, de 3 de j.;,neiro de l972,manteve- a distinção, ain

da quando ten~a havido a equiparaç:ão,entre ~i.lhos leqf
timos e ilcgi71mos G:l<>got-Spiteri, Le nouveau DX:oit de 
la :Filiat.ion, Paris 1972, pãq.l6 e seqs.J, suQedendC! o 
mesmo na A~emanha (-ver Diete>: S<>hwab, Familienrac:ht,§ 
44 pãg.l89 e sg:s.", Mtln:C::he;>,l984, BGB, § 1591 e.sgs.J,p~ 

ra. só citar apenas alguns exemplos. 

Emenda l\9 168. Pela ac:citaçii.o nos t.e::moa -cfa 

justific:ação. 

Em<::nda n9 169. Pela rejoiçlio. 
Justi:!:icaç:!io: AO eont.r.lirio do que .d.iz a cmc_!!. 

da, d.ove constitui:!:" .imp~dimento o simplea requerirn<:!nto 
do ;-egi;tro _do casament-o religioso, porguanto, através 

dele,_çe exerce o dire~to formativp de registrar, e "em 
razão .Sis~:o, <;:orne)_ sucede nos si:f!te:nlls reg.ist;:ais.produ
::em-se, por antecipação, cert.os efeit.c;>s, c:onfirmndos, se, 
Afinal,· o registro fo~ efctuado- Se ri.iio tivcase essa e
feit.o, o requerimento .S<> régistro ?"e"ria al:>Solutamcmte .! 
nõcuo, o que contraria o si::itcma. 

Emam'ln n9 170. Pel01 rcj<:!iç"iio. 

Just.ifico.ção: Em prim<:!iro lug<tr, a hipÕtcae 
não está compreendida nc> inci~;o V:r, do srt.l~l5, como 
se llfirma na <:!mcncla. Supõa-se, prccisarncnto, que o casa 
1ncnto. r<:!~igioso ainda níío tenha sidO regi~trado. Est;.s:; 
apenas nl'!.- ÍllsEt do p~o<::eS-so dC rCq.l.strO. Por isso, de

_termina o art. lSlB, VIII, claramente, que" o impedimen
to o<::erre desde que se tenha requc.rido a ins<:!rição. • 

Emenda n9 171. Pela rejeição. 

Justificação: Não há rai:ão alguma pari in
el.uir naa dispoaiçõc.s do art .1520, que trata- d~s caut:as 
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m.spcnsivas, um novo inciso, 39", na QUal St! determina 
que o ~iVorciado,_ enquanto nãd .Cor homologada "- parti
lha dos bens do ca:~al, poderia ter a seu prco;:esso de C.!_ 

samento em suspenso. Ma.S esta sus)iicnsiio dependeria- de o 

.fnto l1aver sido ale'3'ado em tempo. A espéc!.e e, cntret~ 
to, de imp<lé!i:ncnt.o e não de simples o;:ausa suspensiva do 
casamento. 

Emenda n9 172. Poi.la ao;:eitaÇio, nQS t.crmos da 
justi:fieaçiio.-

Emond" n9 173. Pelll. rejeiçiio, 
Juatit:ieação~ Não há razão para gue não se 

chrune ele nubent.es aos que pretendem o;: asar, a.ind:a q1.1ando 
o ctu•.ament.o seja 1mpossivel, razlro pel .. ·qual níio vemos 
eomo atribui.;t;"-lhe• a denominação do int..eressaclo.'l. o i.n
toressado em casar ~, na term.inologi.a c'! a lei., o nUben

te. 

n9 172. 

ERienda n9 175. Pela rt!jeição. 
Just.i.ficaç:iio; Ainda qu"ando pudes,sa pareo::.,r §; 

bvio quQ 111:! os ni.lbentes n:iio preenchessern•os . rcquisi.tos 

pan o Cas=ento o proct'sso d<: hnbil.itaç:iio devesse ser 
arquivado, convém que nas diçposiçõ.,s' le9"aJs se cónt.enha 
X"C9"ra que ('SClnrcça esse aspeo;:t.o. 

Emenda n9 l7G.- ;r>eln rejeição.. 
Juati:ücttÇ50; A rcd."lçSo do art.l525 do I'~OjS; 

to at._endc bem_ <lo &itunção, não h.:.venclo por<']uC e,;plicit:ã

-lo nn forma pret.endidn nesta cmcndn. 

Entendi!. n9 177. Pecla rej_eição. 
J\l&t.i..f.tc:aç:iio: Nos termo:;: da justiri.e:~.ção à 

emenda n9 l7G. 

Emenda n9 1711. Pela rejeiçiio. 
Justificação, Pretende-se nessa em<:!.nda 

cluir-se dO. texto_ elo art.ll2 S a ?arte e:n que se de'terrn_! 
na QUe o oficial de registro deveria rec1.1sar-se a fazê
-lo, se !or ar9uido algum imppdimcntO ou c:lusa suspcnsf. 
va. Por "ser õbvio, s"eria dcs.neeess&ri.o o esclareci.r-mnto 
no texto da lei. Não""' parece que seja assim. E'o tex
to que se pretende excluir visa a orientar o próprio 
oficial., sab~ndo-se gue a matCr.ia, per vezes, é d<>lica... 

Emenda n9 17W. Pela aceitação no~ termos da 

just.ificllçiio •• 

Entenda n? ll30. Pela acei!:.açâo nos t.errnos _da 

justi-ficação. 

Emenda n9 ll3l. Pela rejeiçãg.-
Na justificação da emenda, afirma-11e que se 

deveria tranS!<.!rir p.a~a OUt:<'O lugiU," o que se _contl'im no 
A:rt..l.S35. o ~;~o>:t.i.so cno;~>nt.>:e-"e n,;o Ce_pitul.o v;J;, "-" Çele

braçio do CaBamonto. 1U> disposições a respeij:o 4a Cele
braçiio do cas:tunen.t.c siió de nat.u:reza varl.ada ., paréee-me 
lÓgico que neJ.as se possa inc:luir uma ten.do po~- objeto 
a autodzação par11. c:11..:11ar, dispondo, espacialmente, so

bre c modo J::omo ela .e:e ret~.lizarli.,_O~J soil!,, q1.1al o i~~>

tru:nent!=>_ QUe devcrii cont.e::: 01=ssa mesma autorização. Se 
ela" vie.'lsa: a constar entre as disposições do pacto ant~ 
nuPcial, talvez !'assasse despercebida a ncc:cssidadc dQ 
faze-la lavrar em instrumcnt.o·püblif:O. E: traiHciol"tal a 
lOçalhaçiío desta regra no cnpitlllO referent.e i cclebr.2_ 

ç:iio do Casamento. 

Emend<l n9 1112. I>cl11. rejeição. 
Ju<:ti:fi-C:>.çiio: A~ml;:, qu~ndo o easamcnt.o do _ 

formo mcnt;:,l sem o necessário discernimento p,ill:a os a
tos da vida civil seja nulo, essa ·,:;,;:lidada nãO Pode,pol:" 

eXt:!ll>Plo, ser aguida pelo ~ll', porquanto interes-sa, npe

tiall, a uro. círculo rcst.rit:;o de pessoas. 

Emenda n9 1113. Prejudicada. 
Justifio;:;:,giio: Est"' "':"'nda deverá ser exam.in~ 

da quando da anãllse das eventuai.s emendas dos art:'>. 
e- 5 do Projeto, na parte Geral. E eonforrne a orientação 

ali tornada rcpe~cutirã ou não nos demais setoras do Di

reito Civil. 

Enenda n9 1!14. r>ela_ ~cjeição. 
Hã uma razão importante para a e>:i.!ltência da 

·;;egra do art.lS4!1 do Projeto do Código Civ:U. ~ g\.le 
adoção plena se con.figura corno impedimento, razão pela 
qual o casnmento que venha a infri:~gi-la se:t:ia nulo.s~ 
~o nulo o casamento, pe~sistiria, a adoção plena corno 

válida, per.nitindo que os infr;,.tores Viessem a conti
nuar a viver em concubinato, tendo cm seu favor uma si
tuação sem<ilhante à do c:asamento, porque o adotado e a 
Adotada de modo pleno sel:ia:n recip::oc;,.mente hcrdei:t:OII. 
Por esse motivo, -e deixnnd.o de lado o lOgicismo -i..iút.il., 
determina o art.lS4S que na infr.in;enc:ia do impedimen

to resultnnte da a.doção pl"em1. põe termo a esta e torna 
nulo o casamento, pe::sistind.o, porllm o impedimento. Se 

0 !rnpcdimPnto nãO perc'lux.'aS_Sã; tei---se-ia a· riulidade do 
c:asMiento e da "aaOção plena, cora a possibilic'lade o:l~ re~ 
lização o:le wn novo c:asamento, por!:luant.o o impedimento 
não m~is cxis-ti.ri.a.. Em razãO disso, é que se formulou 

e&tll :t:egra. 

Emenda n9 185. Pela rejeiçiio-
- Justificaçii.o: A emenda propõe seja acrescen-

tado entre o §. ~ l9. e 29 do ·art.lS54 um parágrafo no 
qUal se defina que proposta a aç~o de anulação transmi
te aos herdeiros .ncccss<irios ó ciirefto de nel.a pross..,._
guir. M"as é desnecess5.rio o ait.i.o;iO, -porcj"UaritO se a açiio 
foi p:t:oposta- so permite a !:ubst.i.i.ui'i:ilo processual., não 
ha~endo razãO p·ara explicita;t;"-se o .fato. -

art. lS59. 
Just:.ifio::nção: Ot: prazos constantes no art. 

J.S59 _obcclcç_cm a um critêrio ele relcv5.ncia do v!tio de 

que decorre a anu-lnbilidade •. Nele contcmpl<~m-sc hipóte

ses: c;:onstante no Código CiVil. Nilo se vê porque a diSf>.S?: 
siçiio não deva ser mantida; e nem a emenda dii razões 

fundadas para sua r.odi:ficação. A data da celcb.r:~.ção, <;:.2_ 

1110 t.c~:mo inicial para o prazo da açiio, é cr!.têri·o ncce_!?; 
nlirio para evitar que essa rnatêri<l ficasse na dependên
cia de outl:OS !:atares de di!:!o::il co:mprovaçiio. 
Pela accitaçiio da 2ll parte da emenda ao art.l577. 

Just.ificação: Houve l.lm erro de rcdação, por

quanto adotado o sistema dos arts.1Si5 e segs. não hall'.!:; 

ria razão pv.ra o, art·.l577. Es'se ~ti96 aliás não :Coi a
pl:OV<ldo {Ver Par!':cer do Relator-Geral na Câmara dos De
puta!:'los, Deputado E~nani. Sátiro). 

Enenda n9 1137. Pela rejei.ção. 

Just.ificaçiio; Rebela-se a emenda contra o 
termo eficácia definindo corno sendo "a aptidão generat.!_ 

vn do ato jurídico .. TOdavia, esse não deVe sex:- ~ ctttCri" 

~imenl:.o. A efio;:ãcia d!.Z respeito aos fato5 jl.lri:dic:os e 
não apenas aOs a tos. E por out:t:o la<lo, não se sabe o que 
se quis dizer com a expressão ~aptidão generativa". De.::_ 
de Otta Rarlowa :faz-se di5tinção ent:t:e exist"';tci.a e e-fi 
c4ci.a dos :fatos jur!dicos. Ao c;onjunto dqs efeitos dos 

flll:.oS jurtdicos denomina-se de efi.cic:ia, est.am!o o;:erta 

Agc>!otode 1989 
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1:1 denominação, e co=esponde ao termo f'l:"an~& "effic:ac! 
t.é~, ou Wirl<samkeft do_ Direito Alemio. 

Emanda n'? 188. Pela J::'ejeição • 

.:rus.tificnçio: A questão do nome de casado ~e 
vincula, sobretudo, com a tradição, c: n:iio~- proprHi..'·lien·;;; 
~~ = o principio da igual.dada. o Projeto adota a re
gra de a mulher dete;- o direito dOI conserv= o sll:u no
me, não hã:Vendo razS:o para lllt.crar-s"' o principio, o qu& 
parmita que se tenha uma c:eJ:ta transpa::<!ncia cm termo 
da parentesco. Nos paises d1: influência esp_anhol.a, para 

dal." sõ um axClllplo, o filho detém como \il.timo oobl:"cncime 

o materno, e não o patm:no, como succc:lo, cm regra, en
tre mSs. Por que modi!icar ess& <:Usposiç-io que nada tem 
a ver com a igualdade? 

Emenda n'i' 109. Pela rcjoiçiio • 

.:rusti!ieação: a mesma da emendá n9 18(1. 

Emenda n'? 190. I'oln l::"ajclçiio. 
.:ruz::tifi.cação: A meoma da emenda antc:tior. 

Emenda no ~9J.. Pela xcjcição. 

Justificaçiio: A mesma da emendo:~. anto:t:io:t. 

Emenda n'? 192. l'e~a :.:ejcição. 
.:rustificaçiio: r.-emcbela--visa restabelecer 

denominaÇão ante:.:io..:- ii.-Lei do Di'i'õrcio-, de desquite 
invés de separação. - ---- -

A tc:r:minol,;.9'ia, porém, foi aeeita, niO havendo senÜ.do 

em altcJ:&-la. Ac demais Pl:"Oposições cãO ··Eirnbém in<i6cit-ª 
veis, sabtoru\o-se que em Direito de F.wnilla. as hipóteses 
da nulidade apro:-:irnam-&e daa de anulaçiio, nc sentido de 
que dependem de l:lçilo especific:a. MaS! poss'lleni alguns a
feitos que nio sio iguais, ra:r.ão pela qÚàl é melhor 
regra do Projeto. Por igual., não se devo pel:"mitiJ: a apl.! 
eaçiio <i"- pl:"es-unçiio :res\.IJ:t.an~ de a'llsêneia par"' permitir 
novo c:asl!lllento. 

:=ntenda n'<' 193. Pela rejeiçio. 
Juatifica.ção: No caso de dissol.ução ·ao c:asa

monto por rr.orte, a viúva permanece ·cem Se'll. nome de cas~ 
da, o ql>e é óbvio, nio havendo l::"a:~:io para um nove par.!i
grafo 29, ao =t. 1.574, determinando que as~>im suceda. 

Emenda n9 194. Pela rejeição. 
Justificação: Tendo sido rajeitt!,do o dispos

to no :rnciso 50 da emenda. n9 l.!l2, ao art.l574 do Proje
to, por via de oonsoçzuência, ficam taml:>ém rejeitadas as 
suaz: espec:ificaçõci constantes agora na cmãniiÃ n9 194. 

Emenda n'? 195. Pel.a rejeição. 
.:rustil!ic:açiio: Nest..a emend:i, pretende-se aclo:

tar, a ocpar~:~ção-falência em to"cas .as hip6ta..es. Toda
via, a ·separaçíio-fal.ência .s.S tem ss..a,o· aplicada no Dire:! 
to Nórdico, e agora· no oir.eito Ccrmân"ic:o, . sequndo 11.8 
dioposiçõOS----:-dã -1!! Lei sobre. Direito d(. FanúU;a.. TOda
via, mcs111o no Direito Alemão, ncllo ·são poueot~ os :JurJ.sbs 

QUO eondcn.llll. essa oricn~<lçlio; c, por o_ut:!."o lndo, a ado
ção pura c simples elo divórciO sem c.ulp~:~,l.cvaria 11 que 

so altera&sc completamente o proccsno judiei.:tl c:omo sug_g; 
:r.l.u o jui::: Alcxandcr nOG Estadoo UniQ.os. Todavia, o Di

reito de Foun!lin â o Juais vinculado aos oon.:licionnrnentor. 
culturais de cll.da Pais, não parecendo :l.dcquado instituir 
o cUvõrcio-falência. 

:&ruenda n9 196. !'ela rejeição. 
Justificação: De- :aCordo com a justificação a.2, 

tcriormcnt.e fcit.a a :.:espeito da neecssidada do rn=te.r-se 
o termo .Scpt;:ração jUdicial. ao invês de desquita. 

~da n9 197. Pela rejeição. 
Justificação: Não se tr&ta propriam-ente do 

uma punição de quem requereu o --aesquit_a._, mas visa-se a 

- inlpedir que o rcspons5.vol pela separação venha a benefi

cinr-se oom el.a. 

Emenda n"o J.9S. Pel.a rejeição. 
.7\>St:Lfieayíio: Através dessa eme.nda pretende-

-oe ·excluir do art.l577 a expressão "tãQ :~oomenteM, 

eo~ questão serii. melhor examinada na emenda n9 199, al.,E 

s.iva ao neu:ano art.l577. 

Emenda n9 199. Pela rejeição. 
.:rusUi'icação~ suo::ede que, por simples erro de 

redaçio, foi inclu!do o art..l.S7?, qu:mdo" nn verdade a 

Lei do DivõJ:eio já havia adot-:do umã outril fonilulação, ~ 
tét.ic:a e niio anlllitica, c:omo era a do CÕdi'iJO Civil e a .&o 

. Projeto. 

Emenda n9 200. Pela rejeiçio. 
Juot:Lf.l.c~:~yão: l'J:eju<llc&da pela j\lstifio::ação i 

ll!mtenda n9 199 • 

Emenda n9 201. Pela iejeição. 
.:rUstif.Leação: .A emenda ·visa a acrescentar um 

par~gra.fo ünico .ao ~t.lS70, que trata da aep.aração jud!_ 
cial por mütuo oonsentimento. O parágrafo úni:CO coneede 
ao jui::: o pO<:Ier de recusar a hc:iTilolognyão da separaçãO se 

entender que a convenÇão, não preserva au_J:'ic:icnt:cmcntc os 
.intcrçsses doa filhot~ cu de Wll dos cônjuges, inclu!>iVC. o· 
ji.ircito de vi.sitns. Obse::ve-sc,porlôm, que, no caso, 

trat-1\ de ~cpnraçS:o por mútuo consentimento, mo:~._téria em 
que as part,;s oão sober:m.1s. E, por outro l;:ldo, as estip,E 
l-a'j'Õcs a. rcspcito do d.Lrcito de visito:~.s _nio produzem coi
sa julg-ad,., podendo haver mod:LJ:icnçõe&. -Ora,- se os prõ
prios·intercss&dOS re911lnrnm de urr.a o::erta forma esz::e- di
reito não parece oportuno que o juiz se negue a homol"oga:r 
o aeord~, sob o arsWIIent.o de qUe esses dii::e"it.os níio esta
riam sendo preserVados, e não se prova que tenha havido 
qualquer vicio da. vontade, o guo ensejaria uma solução d!. 

versa. se fosoc de atribuir esse poder ao jui.o:, muitas s~ 
p=a-Ções por mútuo consent.imel)-to não scria.J'l _ hornolog_a<l~s 
ainda quando as partes estivessem de acordo, sob o fl,mda
:mento de que certos dil:"eitos nio el!>taria.m Suficientemente 
pz-eservados, o que não parece c:onven.iente_. 

Emenda n9 202. PE=la rejeição. 
JUz::tificaÇão: A redaçãO proposta par" o Mcaput" 

do =t. 1579 substitui o tel:"rno ~ocparayão" por- "desqui
teM, e ac:rescent.a o termo ~eomum" depois de "partil.ha de 

·bens". Quan.to ii. primeira proposi<;:io, não foi ela ac;:e1ta; 
e a l!le'iJUnda careee da sentido4 porquanto sc111cnte os bens 
eonunz:: e que podem ser partilhad.os. 

Emenda n9- 2tl3. Pela rcjeiç:ão._ 
-Just.i:l:ieação; A emenda exc"l.ui 11. e:-:pl:"cssão con.!!. 

tante no art.l.580, "c:ll.put~, em seu ~inal, "c:Cil>O se o ei:IS.!_ 
mente fosse disso~vido". o art.lSSO cu.ida dos efeitos_ da 
aep.aração, quE, ·e menos do_ que o divórcio1 é um& fase in
t.ermediãr:La, sem 11. qual 9 divórcio, via de l::"CgX"a, não·po

-de sel::" dec:retado. ~ .Pl:"eciso estabelecer quais siio os efe! 
to=_ que décorrem da separayão; e é·neccssãrio esc~arecer 
que todos os deveres resultantero do cl!.slllllento, especial
!"onte o da fi_delidaãe, não sub:dstcm., ra:::ii:o pela ~ual 
c'aJlamcn_to 6 havido como se tivesse sido dis:sol.vido. Na 

v~rdadc, a dissolução sõ ocorrerE. eom_o divóreio; llllls,com 
a :=epal:"ação, oe extin9:uern, praticamente, to_dos os efeito~ 
do c:a::aiaento, exeet.o um, o re1ativo'ao impedimento de cO.!!_ 
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:rllir novo mat.rimõnio, pois este Ül.timo depende a.,_ dc
crctaçl'lo do lliv.Srcio. r: ncccs:>lirio csclnrecc:E;" a eficli-: 
ela da acparo.çiió. Co/110 ii t.radiclonlll. cm nosso direito, 
com n acpo.raçiio o -cas;runcnto é oonside:E;"a<io· para quase 
todOB os efeitos corno !IC tivesse s.idO dissolvido, pol:"
quanto có lhe falta o iiltimo c definitivo efeito, o ao.:=. 
f:r;u:imcnto. do impedimento para novo Casaillcri:to,depcndC!ntC! 
d11. sentença de diVÓ:E;"cio. 

Emenda n9 204. Pela rejeição. 
Jus.tificação1 A emenda suprime a exprcssio 

ftnos termos cm guc !ora consti t.uU!.a", e se relaciona o::rn 

o art.lS8l, que trata da circunstância de as pal:"tes t!!_ 

rem, depoia da separaÇõo, restabeleci.Qo a soci.eaade co!!. 
juga.l. Por fo:tça d& niki se add'tar o principio da revog!!_ 
bi.lidad.l do:;r. r-egimea de bens, nãQ se a~te gue esta 
possibilidade oeorra no caso dct res:ta\u:c~fçio da socied.~

.:lc conjutJ~~ol, pgi15 1 da outra fo:rn~a, sa terin desCoberto 
a maneira dft nlterar o regime de bens. 

Emenda n9 205. Pela aceitaçiiO com J$ubstitut.!_ 

~. 

Ju11tifieaçioz Nessa emcnd~ viaa-se a alterar 
o a:rt. 1SS2 e seu& p•rS.grafos, roubat.itui.nd.;--se a e~re!. 
siio "a mulher condenada, pelo "c~njuge respons.;.vel'", no 
caput do mencionado arti~o; e no § "39, a e:x;pi:"cSsiio "eo!!. 
denado o -mar11lõ" por "ret:ponsável um. dos cenjuges'". Pa
roee-Tt~e que o lilLJbStitutivo deveria ter-' a seguinte :reda

çii-o: 
A:rt.l5S2. "o cíSnju9(1 condenado pela aepiuaç"ão .jlld:1.cinl 
perde o direi.to d& us= o nome do outro. 

§ ~"'' Aplica-se aitldll <Ldi.sposto neste artigo ao c~ju-
ge que ti.vel: a inioiatiya aa separaçiio judi.eh.l, eom 
furzdlllllento nos parlig:rafos primei.ro c segundo do art. 

15'75. 

§ 2'>'< Nos: d~i.s-easoa, eabel:'á ao c&ljuge separac;'lo jud.!_ 

e:ialmentc optar pela oonaervaçio do nome de casndo. 
§ 39• Conden-ado~um dos cQnjugcs pela roepal:'açiio judi.

cilll, poderá o outro rtmur:u:ill.r., 11 qu11lguer tempo, ao d! 
:re:ito de usar o nOme de casado". 

NE.o llil i'lloúvo, é:o1110 i.o- prcte~dQ na (!tnanda~- pal:'a supl:'i_: 

m!t" o tcl:'mo "cond.ei.<~do", por-gu.<~nto a nçlio judici.nl tem 
a natul:"eza de aç5o eonati.tutiva, dm c;tue :trii aspectos con 
danatóri.o11 relevantes. A tcrminologLo. é dp di.roito pro: 

ce~aual. Nio ae podo ':u;:ar o termo c:ond.c-n.ttdo no senti.o:lo 
o;zun lhe di o DUcl.to Penal. condenad'o é o e&juge_ _que 
hÕuver pcro:lido a QUestão; c um dos çfc:ito.s a,., sent-çnç.~:~ 

aerS. a pe:r:dll. d.a po~:sibi.l.ida.da de utili.:z:ar o nome dQ ou
tro ci5njugo. 

AO :invés, porém, de d.i:.:er a rcçl:'a "a mulher condenaaa 
na. õii.Çio d.e :separação( ••• ), como e1>ti no ar-t.l-582, ~:e

:t:il:l. melhor substitui-la pelo "cônjugQ", o que d.i maior 

generAlidade; " ab:rangéncia ao artigo. 

Emcndn n9 206. l'ela r-ejei.çi;:o.

P:rejudicada pelp substitutivo pl:"opO~:to 
emenll:a n9 205. 

Emenda n9 207. Pela rejeição. 

Ju.sti.:Ei.eaÇão: Prejudi.cada, pelo substitutivo 
ã emendli. n9 205. 

.l!:meridâ n9 208. Pela ace.itaçn:o. 
Justi:ricaçio~--nouve;--:n& Verdade, um e:rro de 

redação, devendo z;:ubstituir-.se 11.' exp;Cs8ão · - "imputarã" 
por "importará". 

Emenda n9 209. Pel.a al.tel:'aç<io de ioÇaiiz-aÇ<io 
Ju.sti:ficnção: A emend'l alud& i. circunstância 

4a que no.s a:r:tigoa 1.583 e ~58( do Projeto se passa abrE; 
pt:unentc, da sepal:'açio judici.al ao divórcio "llelll defi-

ni.r l!o n'!,t=a da müd~~.r~ça e sem !rull:c:ar a titularidade 
<!la i.ni.ciatiVIl". Não seria, pois, o oasd de "al.ter.a.rem.
-oe oa a:r;tigos, e, cim., de :rnodi.fica:r a. o_rael'l em gue &ão 
propo:;tos. l'l preciao estab&lecer o modo como :;c farli a 
conversão da separação judicial. em a.tvQreio. A grdem 
d.eve:ri.a ser·,. s~guinte: o a:rt.l58S tomari.a n · numeração 
de lS84, pOJ:"Cj'uanto· é mai.s geral e diz r .. spei tO às con.:li 
çõe:i de tratis!ol:"rr'""-ção (la !lepar.,çiio jud!.ei<li aos e:SrQ~:' 
çe:; em di.vórcio. Em 'seguida, ter-se-H• a ti.tularidade, 
no ll.rt.lS86, que passari.a a "ser o 1585. E, fina.lmente, 
o at:"t.lS94., que cuida dll dccrctnç5o· do 'divórc"io, tct:"i.l'l · 
a numcrnç5o correspondente ao art.l5$G. Com a.st.a sim
plea al~eração da locali.zação, cstnria atendi.dn a crit,! 
aa forltluladn na jUstificação à Emenda 119 209, sem nc-

·cessi.dade de ao.ict.ar o Zlrtigo proposto, .ali.i.s, redundo.!! 

••• 
Emenda n9 ;no. Peln reje1çdo • 
Justifi.caç.io: Orna vez decretada 11, partilha 

de bens, por sentença, suponllo-se, evidente:nc."ltc gue 

o ca.sal tenha patri1116nio, surge para cada uma das par
tes o dil:ei.to formativo de rcallznr esta parti~ha, fa
zendo o necessário registro se aC t:.::atar .:le imõvel. Se 
Ul11a das partes nÕ:o Se intereÍianr, este fato não poderá 
prejudicar "" outra,- ra-zão por gue po~~re-ce .importante nko 
se adotar .a. regra proposta na emenda n9 210, porguanto, 
se foi decidi~ n partilha por :>en:t:.cnça, pode gualguer 
odns partes executã-la a gualt;~uer tempo. Pode sucade:r 

qua U/11 imõvel tenha sido atribu!do e:rn favor ae uma só 
da.s parte.s, e esta não tei1hn interesse em reg.istrâ.-lo, 

prejudicando/ assil>l, que a outra possa c.~ts=-sa. se nlio 
o fizer, o ;C'at_o nio poderá prejudicar a outra parte, i!!_ 

pecl'i.ndo-a de casar. A emenda não pede ser ncei t.1z porgue 
exige "a ligui..:laçiio patrimonial defini.tiva do c~>.samen
to" o gue Dornente ocorreria,· na hipótese mencionada, a

trnvéa do_:z:e51istr_o de imóve~s. Mas essa providência P2 
ode ser intependente da vontade. de quem de&eja casar-se. 

Emenda n9 2ll. Prejudi.cada. 
A nov.11 r-edação ao :art.lSBS su~oriil. ~ se 

ad.otasse outra di.sposiçÕ:g, c:'omo a que se contém na emCE. 

d.a proposta sob n9 20!i, perfilha.:las porem, c'o."ll substit:!:!_ 
tivo no pertinente .ii. local.iznçio, raz.íi.o p.liL:t qual a de 

n'>' 2ll fi.eou p:rejudi.eada. 

Emenda n9 ll2. PClJl l:'ejeiçãq. 
Justi.fi.cação: Esta matêr-~a é de direito tra!! 

aitór-io, e po:E;" isso não deve eon.stiu- no Di.reito :de 'Famf 
~ill. o seu lugb.:E;" ~s_t;:u;ia entre_ l!S disposiÇões de Direi

to Transitório. 

Elnmlda n9 l:!l3. Pela :rejciÇõ:o •• 
Jusl:.ifi.i:.o.ç5o: Conf~rr.c se vê n.a justif.1.caÇ5o 

da emenda n9 213, ela pal:'te an i.:lêill. que se 4vcsse o.b2 
lido complatll!flcnte ~ scp<~ração por eulpn ,. o ~uc não é o 
caso. 

Emenda n<;> 2l4. Pela rejaição. 

Justi.fic;,.ção~ o parã;rafo_pri.mciro do :u:t. 

15~6 do Projeto _é trad.i.ci.onal. em nosso direito; :!lomente 
se pOde atl:"i.bui.r a outrn pessoa a quard;,. -'a fil.hos_, ve
rificando-se não terem os pais condi.ções pal;"a .isso;: de 
outro modo, a paterniaaa<J perderin totalmente o z::eu vll
~or-. 

Emend11 n<;> '2lS. Pel« rejeição. 

Justificação, Nio se cuida de privilegiar a 
mie em. re~açicr a"O pai. em mato;ria .:le fil.1ação. Sucede que 
em todo o mundo, c o Brasil não ê exeeção, tem a :mãe um 
certo pl:ivilágio, resu~tante, decerto, <ia moderna pSiCE: 
logia, <;~ue sustenta deve:r a erinnça até certa idade fi

car, prcfercnterr-ente, cem a mãe. Não seria eul:"ial. pre-
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'tender nqui "'plicar a :.;e<og'ra da igualdade, iç=ldade fO.!_ 
mnl, não atendendo a oiroum•~âcci"' dll que, pa:l:'"' a crian 
ç,., a mãe exerce uma :C'1lnçiio inaeteg.i-vel a icsubst:itl.li-
vol, pelo menos a~é oerta id11.de; por isso, parece da 

mais alta conveniêno:ia ., manutenção do art.1S!I9, na 

rma red.aÇão, porquanto o juiz, no caso de homolosaçiio, 
QU _do simples _dee;retaçio de r;epa;ração de co;~;pos, med:ida 
e2utel~>r, deve examinar as o1rcunstiinoil!.s em que vivem 
O$ oônjl.lges e nté mesmo suas .fmnillas. Hnvendo .uma cer-
ta cquivlllanoill de s:ituaçiio, d<i!J!er.irâ a gl.ll!.rdll i 
lhcr. ~ nccessâri.o :fazer llltla opçiio, uma vez que niõío 
posa!vCl lltxibui:-la a ambos os pais. O -ãrüio tem 
i;:ua raz~O pd.tica -e a emenda i!fcve .ser rejeitàda. 

imcnda e9 2J.6. Pell!. re;Jeição •. 

• 

JuS:tifioaçio: A emenda visa r;Üi)riliiir a ex
p,;-essão "<itialquer deles~ <;:Qnst,;,.te do art.l,S90. Di-:~~e 
na justific;:~:~,çã"O uma .interpreto.ção que· não se ajust.a à 
espéoio. "QI.lalquer deles" l;!st.li no &~:tigo como alusão t.ll!!; 
to ao pai ql.lnnto li mão, n:iio· se podcmdo cledu:~:i:l:' ou int.e_E. 
pretar da mnneira c:~mo se f'e: na j\lst.i!ieação. · 

Emenclo._n9 217,- Pela rcjoiçSo. 
Justifi.cn-iõ:o; Ncs~l!. cmcndn, prevê-se 

VIl. rcdação p;;~ra o art.lS93,inc-luindo-nc_um po.rS.g~;aío ú
'nioo atr~vés do qual se cxarll a regra: wo juiz ( .... }~:o!!_ 
pondc:l:'â disoiplinnrmente pelos cxcescos que praticar em 
detrimento injur;ti.CicS.vcl do dire.ito de um dos pllis. 

Essa di.spoaição, de natureza diséiplinll.t', melhor fic:a
ri.a num CÕdi9o 4e O~:glmi:.;ação Judioiliria, e não no P,rc

jeto do c5diqo C11lil. 

emenda n9 216. Pela acei.taçio. 

E:mcn4a n9 219. Prcjudi.oada pela aceitação-da_ 

emenda n9 :as. 

E:menda n9 220. Pela rejeição. 
Justificação< Nestl:l emendll pretende-se um ns. 

vo artigo cm que se afirnta: ''Na fixação de visita:~, o 
juiz levari em c:onsiderl!lçiio o .interesse doa nv6s en ma~ 
ter pomos netos laços de p"'rentesc:o e <~~mizade". I:: obvio 
que ao !!ixar o di.reito de vi:~itas, os avós não clei.Xem 
de ser oonsiderl!ldor;, porquanto inte9:1:'llntes da fam!li.a. 
Todavi-11, o in"terer;!'e que sob:releva é o dos pais; estea, 
sim," são os titulares do_ pitd.o-po<'lc:l:'. E: "oro avôs, o~~,o 

a4otar-$e assa disposição, tadl!.m legitimação para in
tervir, inclu:;ive, no direito_ de vic.itas d= pais, 

que não é admisa!v<~:l. 

EII!Méla n9" 221. Pala a'ceitaçio. 

E:mendl!. n9 222. Pela ac.ii~ação. 

Emenda n9 223. Pela rejeição. 
Justific:ação: O conee.ito de .filho.legS:til!!o 

l.llll con6eito juri:dico e com is:.o não sa.gue~ dher que 
o:;: filhos ile9!timoro não estajam a eles equiparad=.Mas 
hS uma distinção entre filho~:~ lC9!timos e ·:nC9.iti.mos,e2 
mo resultanta nec:a~:~siir:!.o do c:onc:eito da ·casamento. O 
q..,"c .11; emendn pratcnda é t'aze:r uma distinçio que to:l:'na
ria incomprcens!vcl todo p câp.itulo. o capitulo ti, do 
Casamcnto,trllta dos que na.'l'c:eram ·na c:onstâneia do c;:asa
mento, c:om todas as suas prcsunçÕc~>: depoir;, cuida' da 
legiti"ln"-çi'io, e do reconheeiln(!nto dos filhOll ileg!timos., 

COm li ~:~,doç:iO dol &crminologia da emenda, niio !U!I modifica 
a citu11ção, poi:~~ cm ·todas aa lçgisiaç:õcs, o Oira.ito dis 

tingue uns c outros, z:~ndo fill•os l~9Itimos os ·nasn:ldO-;. 
n11. constânei11. do cas.11mcnto, c .il<>9!&imos, os nascidos 
fora dela, O que 4esapa~:"acou foi o trato~~mento diS<::I:'imi
J>atÕ~:"io, mas. a t=~i.nologi.a deve permanocer, poJ:'<j:ul!.nto 
seniio nio haveria oomo determinar o:~~ efeito: do oasame:!_ 

to cobre a filiação. (ver justifieaçiio ã rejeição da e.:. 
monda n9 167).-

:emenda n9 224. Pela n.<je:!.ção-
Justific:ação: Nesta emendl!. procura-se estab.!_ 

leeer a fi.liaçiio le9!tim.a tambe'm. dos fi.lhos ,;-er;ultantes 
da fecundação artif1cilll mesmo após a morte de um dos 

eõn_:1u9es. To~avi.,, .esto:r. mate~ria 'davel-" fiollr .!i disc;:r:ição 
da Jl.lrisprudênolll., que po4e extrair do C6di9o re9,;-a:s .. 
respeito. Não ::e deveria estabelecer um arti.<JO.fechado, 
c;:omo Ge propôs '"!a emenda para a nor=çãO dl!. matê:rili. -- -

. :&mcnda n9 225. Pela aceitação., 

E:ffi~4a n9 -2z6; P<.la rejeição. 

J_ust.ific:açã6: No art.l603, exaro..,-se -iilW ~ 

gr.ll de p:l:'eso.mçiio de legj,ti:m.~~ção dos filhos. Segundo o 
ari.l602, aão le9itimos ori :filhOs c:QnC:ebidos na const.õi~ 
cla "do casamento, presumindo-se que scj<~~m filhos leg-it.!_ 
II>OS os que nasceram 180 dias~ pelo menos, depois de cs
t:"abelE.cida a convivênc:ia conjugal; e os nat:ci.4os dentro 

doa 300 dias subseqUentes à diSsol...,ção da sociedade co!!. 

jugal, por morte, separ .. çiio ju4icial ou "anulação. (art.. 
1.603, I e :XI). 

COnseqllentemente, .,_;regra iO art.l60-,.--estã ç:e;r'ta. Po:r:

que ainda que alguém tenhl!. nnsc.ido antes do per!odo p;r.!_ 
visto no art.l603, I, "a le9it.imação niio po.dC ser atao_! 
da e, _pois, a paternid~:~,de_, se o marido antes de _ casar 

tinha eiên_oia da 9ravidcz da mulher; se ai!:~istiu pes
soalmente ou cpor proo..,ra_dor, a_lavrar-se_ 0:_ t_ermo do na!_ 
cimento do fi.lho,aem oontc&!:ar a paternidade." Mo:r.s a i_!!! 
pugnaçiio aqui diz :l:'espeito ã Íeg.itill.'idade, 'porq..,anto Se 
:fo:~se substit\lida a ;~:eg,;-a, ,oomo prlitende a eliiCnda n9 
226, não se saberia se o'filho, pat: .c:ondições_ previstas 
nos inCisos I c n do .n~:t.:J.GOJ, seria l.eg!tim? ou não; 
todos os CÕdi.90s formulam dicposiçÕ<!a a respeito dl!. le

qitimid":de, dos fil~os. 

~mondll. n9 227-. Pela rejeição. 
Justií:f.c;:,,çõ:o: 'I'cndo cm vista. que .,c adotou 

no P~ojcto o c:oncoito de filho. legitimo c, port.:~nto, o 
de 1e9iti.maçiio e o de le91timidade, pelas ra~õcs Cl<POE_ 
tas na Rejeição eas emendas n9s. 167, 22'3 c 226, deve 
'cer rejeitll.da a emenda n9 227, porque se trata de · im

. pugnaÇão li lc9itimidada, que é a impu9n..1ção i paterni
dade mais ã da concepçiio do fj,lho na c:onst<inic;:l!. do ca
samento, como ·e-xp-rossamehte afirma o lii't.~602. A regra 
eão é somente sobre impugnação da paternidade; e, si"rn, 

tl!.mbém de impugnllçiío r.'le uma paternidade_ qual:ifi.ca4a ,ou 
seja, a dos filhos na:~cidos na constânoiOll. do casamen
to, que aZio, cm conscqllênc-ill, leç!timos. Pa;~:ece mais 
exata a redaÇlio do PI:"Cjeto, po,;-quanto se qualific:a, 
necessariamente se deve qulllific:ar, o tipo de paterni
CilKle c de filiação no ill.l:"t.l6Ó2, ao afi,;-ma1:-se: .. sZio l~ 
g!timos os filhos conocb:idos na c:Ql'IStãnc:ia do casamen
to.~, ~egitimação"elltll. que pode ·ser, em oertos casos, 

i.rnpu9nllda. o termo oerto é de 1mpu9nação da l.eq.itimi~ 

-de a nllo, simplesmente, a de impu9nação dli! paternid.ada. 

Emenda n9 226. Pela rejeição. 
J).lstifie<~~çiio: A re9ra do inc:iso :rrr, no art 

1606, tendo-se oomo causa da impugnnção da le!iiitimida
de: ;, a impo~sibilidad<~: da f.ilillçiio comprovado:r. Através 
de ?rova pericial", já se cncont,;-11. c:lara:nente exp:l:'essa 

. no a~:t.l606, não sendo nec:essli_rj,_o a:f.irmar que a_ prova 
t<!nha de ser per.icial, c:omo se.·prilvê: rio artigo. A pro

v• peri.oial e um dos tipos de p:I:'Ova; não h-i d<i! ser 
única. :easa aspecto deve fi.car à disc,;-.ição do jui~, 
a j-...risp:l:'ur.'léncia atcnderâ aos dlldos da ciência. POr 
e:~~se motivo, Parece mais adequado manter a so;ução da

da pelo Proje'!=o. 
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Emend,. n<:> 229. Pela rejeição. 
.:rustiftcação: o projeto manteve, co!IIQ teria 

dc ~M~nter, .a d.isttnção entre le'jl:ttimaçio e legitll:lid.a-;o 
.:lo (a respeito vel:" a justificAção .:la rejeição "-as e
JDend.as n<:>.s. J.ú7, 2"23, Z26 c 22'7). 

.E:menda n9 230. Pela r~jeiçiío. 
Justiítcaçiio:llo Projeto, faz:-..a !' d.istinç:io 

ent:I:O filhos lc:.o;~h:J,,ÍÍ6s_ .o J.Jogttimos, oon\o c~nccito jur,! 
Clico; c con.scqilcntcmento ~ re:joitild"a." a emenda a.o are. 
lGOSI, porqunnto, sogundo o que nela_ sç: c:Qntém, C3ta di.!!_ 
tinção não existiria. Se não existisse c:::::a distinç<io, 
Scrii!l dif!eil tratar da lcg.it.imaçiio, p;~;evista no t>_;~;_ojc

to, art.l61B e 1620, ou me:::1110 do rBconhecimenco eos íi

lhot il.cg!tiRIOil previsto no art.l62l. (Ver a just.ifica
çiio ~ ;~;Cjcição .;1!'-S Eroendll.S n9S. 167, 22-6' e :;27). 

Erucnda n9 23).. Pela re;leiçlio. 
Ju&tiíicaçiio: A 11\Csma dos art.igos ,.ntcriores. 

Ert~enda n9 232. Pela rejeição~ 
Jus.t5.fieação:- A_ emene.à viSa inclu.ir o terll!o 

no ~t .1610, ~C?!.PUt", "nte:~ da .express.õio ·''ao --m-ar:l.do", o 

termo p;dvll.t.ivamenta. ParBce de;sn~cessário que ll:>sim se 
:faça, porqu11.nto o art.l6ll determina em que situação P.!2. 
dem os filhos eont:tnuar " açiio. AJ:>enas contestado~~ " f.i
liaçiio, c:!i:e o art.l.6ll, ê que pas:;a nos-•herdeiros do 

marido o dire:l.to de tozonar eficaz a con~e:st,.çii~:·. i'sSO 
a.ignif"iea <Uzer gue só o nazo1dr;;> ~ que pode propor· a 
açiio. se niO -foSSe assinh n"i"o &e just;_:fieal;".ia. a _ resra 
oonst,.nte no llrt.l6ll. Niio P"rece, em Cl:lns-eqUênC11!., ne
cessária a inclusão do ter:no. "prlvativamente"_por ser 
Õbv1o que somente cr-matidO é competente para impugnsr, 

o, apó8 a aua morte, &e heuver proposto a açlio, siio le

gitimados os seus herdeiro" P"r" nela prosseguin•m. _ 

Emenda n<;>" 233. Pela rejeição. 
Jll-lõti..í.ic"çio• Ob&t;lrve-se que est" emend" não 

diz respeito ao dj,;~;e.i.to dq,_ g..,il.il! e, d111, "o.· D.ireito 

dll.s suca::si5ea, porque ala remete aos art.l61,_3, l6lS e 
l622, a que corres.,ondem Qs art. lB_67, l$6B Qo Cõdigo 

Ci.vil.. Ninguém ignor" "que existem s~st.eltllls :)w:idicos em 
que o sistema de: ;~;e.,esentaçio é maia ar.~plo", havendo niio 
só na Unhl! descendente comc tamb;;m na ascendentn. TOd.!!._ 
via, no direito bras.ilei;~;o .a reprcsentaçSo sempre f:oi 
c:oncebida nu~a forma mais :r;-estrita. Pa.rcC!!' _·nc.c:esslirio 
manter o s.!.stema t.;~;adicional do d.!.rcit.o_ bras:l-~i.r9, po.:; 

quanto nunen houve c:dt,i.ca nE:ss_<) _pilrt_icular, e niio. :;e
.ria; conveniente l!.gora alter"r uma 111atéria considerada 
ppo!fic"l te fosse o caso de mod~f.ic"r o di;~;eito br{lsi~ 

lciro_ nos te.rmos p;~;oposto3, porque nio admH:ir também 
.rcprc::entnçiío na linha ase:endcmte, co~r.o_-:t:'azem nl9uns c_& 
digas, e indcpcndcntnmcnte de grau:c."? To"dt~-vi.tl, a o;~;ient!_! 

çiio melhor é a do Código Civil Dras.iloire, mantida pelo 
Projeto. 

Emcnd~:~; 234. Pela rejeição. 
.:rusti.f1cação: Veja as jus.tificações d11du iis 

emendas n9s. 229, 230 e 231. 

:&menda n9 235. Pela ;~;ejeiçiio. 

Justificação: Deve-se 1nantor o texto do Pro
jeto art.lGl6, O'O~u&nto 11 cmcndadU. respeito li açiio ds 

filiação legitima. A emenC.a não _ado ta 11 di.::;tirv;:ã_c. entre 
filiação le-gitima e ileg.i:timb (l'o .t'<!9peito_ver juetif"ic.!!._ 
çiio li :~:cjeição_ das eJ:le_nêiãs ri'9s.l.b'l, 22G_ ·e 2271. _ 

Emcndll l:l<:' ::!36. Pela :re;leiçio. 
Justificação: A expres~iio contida no art. 

l61G, sua pa;~;t.e f".it:~al nse el.e mo:rrer menor ou ineapaz .. , 

ê <!e e.radiçlio do nof:so dirQJ.to e visa a deixa;~; .. <:.laro_que 
não somenoe ·i:abe ess.,_- ação ao iné:ap~z gene-ric~mc.nte,mas 
t.wnbém agucl-e quE. faleceu antes de cor.u>lcta>; a n.aiorid_!. ... 

Emenda n<:> 237. Pel" :rEI:jeição • 
.)ustificação: coroo foi. =:leitada a eraenda n<:> 

23S ao ru;t..l6J.&, na gual se menc_ionava que o d!.:re.i.to de 
continuar a ayão eompctia aos filbÔs do he;~;dci_;~;o pdi

~rto", o que não se c:QntWn no lll::t.l616 do p~Cõ:l_eto, o 
-a;~;t.l617 não <i Clesneoessário e vis" explicitar a_ situa-

-çfí:<:> deeo;r:rent~ do fato de haver f"alecidO ~g_ue.le gue p;~;.2 
pô:; ~ ação vindicatória do estad() ele f.ilho lcgitilllo, .e 
px-~ciso observ11.;~; '\[~e a ação de dcclal:"ação de :e;iliaçiio 
1cg!tirila é pcrsonlllisSiína, e somenbe po~c ::e;~; proposta 
Pelo próprio filh<:J ou pelo herdE--iro, se ele houv~r f"l.!. 
cieo menor ou incapaz, Uma vez: proposta a açlio, el~ niio 
ae extingue pelll. morte do autor_, pois__.coroo suce<J.e em 
:nu.tt.o; casos, .<:J seu aspecto personal!ssimo desaparece, 
.Z.a~iio por que os herde.iros ~ão substituto~ p;~;o~ossuais 

do au.too~::. Esta ~ituação deve; ent:ieta,nto, f:l,c.a;~; cl~:r.a. 

Emcnd" n9 238. Pela aprov,.ção. 

Emenda n9 23~. Pela >;()jciçiio, 
Jut:tificaçâo: Esta crnonda pilrtc do prct:sUpo.;E 

to ele não mais existir no direito brasileiro <~. Usrura_ 
da leo;rit,irn.,.ç5o. t-Io entanto, nind" que se admit<~., colllO 

nirlg11êm dei;:c;~;t.o dci:conbeo::c, a_ i9ualcl.tlde entre filhos 1~ 
gl:ti"inos e Ucgrtirr.os, o cçnceito d_c f_iliação legitima 
pel:'dur" e conseqUentemente o de lcgitim<>ção, { Ve;r; a ju~ 

t.ificação à ;~;e_jeição das Cll)end<"S !].9s.J,67, 226 C 227}. 

l:mcnda n9 240. Pel" ;~;"E::jeição. 

J'ustif"!.eação: Nesta emenda forrnula-"e um a~:-

ti~o que englob11ria o.:~ art.l618 ~ 1619 de Projeto e que 
teJ::ia a seguinte red,.ção: ''equiO'aram-se aos n"sc:-idos no 
o"::amcnto, p"ra todos os efeito<> leg-ais, os filhos con
eeh.idos ou havidc!l de pais qué pesteriormente se casa-

'"'· § >1nico: O disposto neste a;~;tig'o aprove:ita aos descen-
dentes dos f.ilhos falecidos H. 

E::ta em<:md" equiparar.ia, como aliás faz o art.l619, os 
filhos nascidos ant.e:r:.i.o:r;me:-~t.e ao casamento aos filllo.s 
concebidos durante ao casàmento. Mas_ está na O'rêz>;~;;ta e
Renda o conceito ~e filho leg!tir.:.o e Uegitilf.o, porqua_!! 
to niio haveria rall:ão nenhUII\21 par<~. equipl!.ra;::- se o cone-e! 
to de lcgrtimo e :ilegrtirno não e>c:lstisse. A p;~;Spria· e

mencla é a <:.onfiss:So de a di:stin.çã:o existir, embora não 
haja dispa;~;idade, porqu~mto oa filll.os leg!ti~r.o:s e ileg.f 

tilt!os são ig-uais. 

Emcpda n9 241. Pela :rejeição. 
Just,ificaç5o: .~ emenda p;::-etende su!:>st.itu.ir a 

cxpressiío ~o !:ilho le9"Itirno" pela expressão " '! !.ilho 
havido ~ora do ca'l!arnento~. Mas como se adotob o çonce.i
to jurídiCo de filha leg!till\0 e ileg!tirno, a emenda niio 
1pode :ser aceita. {Ver )Ustifi<:.açio às emendas ant_e.rio

:ror;). 

Eme!C'da n9 2-42. Pela rejeição. 
Just.l:f.:lcação: A mesma da emenda ant"e:r:ior. 

Emenda. n~ 243. Pela r"cjeição. 
Just.1.f1cação: -e-ssa em:maa vis" ã supl::"_e_~sãodo 

art.lG24 e seu pnrág-ra.fo. Durante-o casaJnento, !Ião pode 
o ÍilbÕ ser reconhecido, porquan~o submóter algu~m a um. 
pror::csso :i:udici.al, r::om todos os e.Ceit:.os dni dcc;:orrcnM 
tes., caus"-ria mal m"ior do que o ;~;econhc~imcnto eo fi
J.ho. Por esse mou.vo·nS:o se. tem permiti~o o rcCOJlhCo;.i
inento "nte.s da sop,.:r;ação. Mas se " :::e.,araç5o houver pcE_ 
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dul:"aclo por 5 .eonos, f'aeulta-:ul o us:o da açiio de: 1nvest1-
';Jitçiío de p11,tcrn1dacle ou o prôpl:io l:cconhec1mc:nto. 

Emenda n'i' 2<1<1. Pela .rejeiçiio. 
Justi!icaçiio: A mesma da emenda antc.rio.r. 

Emenda n9 245. Pela .rejeição. 
Justificação: A mesma da e~~~en.:lll nQ 243. 

Enlcndll n9 246. Pela rejeição. 

Justificação: A mesma daaa .ii ernendll n9 24J. 

Emenda nQ 247. Pcl~:~. :eejeiçiio. 

Justific.,ção: Na justifieação desta eme_nda ! 
:firma-se: ~que o ta&tamento e, po;~; excelência, um negõ-

eio juridico que só produz efeitQ.!! eqm • .!l mo,:-_l;e_~Q _te&t~ 

dor. 1\tÕ qua ·élll. sobrevenho~~, '3:Ualq,er disposição nele 
contida, e:;otii.,pOl: nlltu.reza, sujeit' ii revogação, sem que 

o te&t.ad_a_r_ sequer esteja adi;t::ito a j\l.&tiíic.ii-la." Apil

rentemcnte esta afirmação i verdildeira. 'l'odavill., não 1,!0. 

va na devida o;onta o fato ele ex1&tirem negóo;ibs testa

ment!i.~ios e negócios não test{l.roienti.r1_o_s, Nin<;jUém ignora 
que o testAlll(!nto pode :ser .revogac!.o e o;Om ele se .revo9am 
oç, negõoios testament.!irios nele o::o_nti<!,Qs_. Contudo, :r;:~ 

um testa~:~en.to conti.vel:"_negóG1.0 de outl;'~ n.atur_e-za, e 
x-eo;onhco;.l,mento de filho ii negócio de çli~eito de ___ ~~mi- _ 

l.ia, isto não que~ dizer quC se J?OSSa revog!-lo, como SE. 
cede aqui com .o reconhco;ime_n._to, Ull}ll ~;r:- rec:qnheo;ido o_ 

:filho,·~ insta.ntãnea a sua_ eficão;ia, e niio. se podcr.ii d!, 

pois :t:"evog.!i.-lo. A reg~a-.- alCm disso, ~ A\1-plamcnte _mo~a
l.i:r:adora, e deve ser mantida1 a -emenda parte do pressu
posto c.rrõn.eo de que tudo q~Je se oontélll.no te:t:t_~nt.Q 

poCic ser :eevogado. 

Emenda nQ 248. Pela rejeição. 
Justifio::oll,çio: 1!. mesma dada is emendas ante

riCll"CS. por força_ de haver admitido o P:J."ojeto o eono;eito 
de filho'leg!timo e ilcg.ttim_o, e, e<Jnsequentell'.ente, da 

leo;~itirilll'çiiu e legitimidade. 

Justificllç&o: P.r?e\ll'a a emo::nela 1n&titui.t:' 

cxp.r(Hisiio ''os.tado do casado" conStituinclo o Item primei 
ro. EntretAnto, n:íio existe disti11ç5o cnt;~;e "estudo d; 
c:a::11do" o cono;ubinato. Ainda qUill'ldo o -o;nsnmcnt.o no =l..! 

9lClsO possa produ;o;il:" efeitos uma ve;o; inscrito, é forço-
80 rcoonheoe.r quo, antes da inso;.riçãci, .-.situação da! 
cxintente .S do; o;Qno;ubinllto, não havendo uni SUPosto "es
tnelo ~e cll.sado-". o pa.r!igrafo iinio;o da aludida emenda n'i> 
249 substitui o pariigrafo Gniço elo art.lG3.Q, pa.ra cxpl!, 
ci~r a regra de a ação de pnova de filinçio ser priva
Uva do_ filho, pasBando após a sua mo~: te pm:a seus her-
deiros. ~s-ta explio;itaç:ii:o não é necessâl:ia, porquanto e 
óbvio que, se foi movida ação de inve,stigaçio de puter-
nidade os he:rdeiros doa autofes da ação podem continuar 
no process-o e !Uisim tem-se entendido de modo unifol:'lllo. 

Enlenela n9 250. Pela .r-e;!e1çio. 
Ju.stifio;açio: g da muior irnpo;~;t!ino;ia 

tenyão do par.iiqrafo único do a.rt.l630 '3:Ue a Emenda n9. 
2:50 visa !LextinguJ.;~;, pois pelo siste:na do P;~;ojeto se:.i 
poss!vel propor aç:iio de investig.ayiio durante o 
to, desde que os cônjuge.s estejam .scpa.rados ele fllto por 

s heos. 

Emenda n9 252. Pelll .rejeiçio. 
Ju.:tificação: O art.l631 fa=lta, 

relação ino;estuosa, atribui.r .a11r.~entoe ao filho, depen
o!lendo de sentença ~i;~;.rco;o;~;.rivel~~ não provoc.acla p"ra o 
filho", ou aind~~o quanelo houver o;onfissão ou deo;laração 
esc;~;ita do pai. Em .razio elisso, tem o filho a oportuni-
4ade de que lhe sejam prestados alifl'lntCls. Nio se eo'il'i-

ta, ainda, de uma investigação de patern.idacle. 'I'rata
-se, apenas, de atribuição de alimentos na situayão es
peoial.t&Bim.a pré-figurad.a. 

Emenda n.9 254. Pela .;~;ejeiç,iio. 

Ju&tifio;ação: A emenda visa, em prirec:~ro:t ll.l
gr>J::", alte;~;D-r li exp;~;cssãoo"a inve~tigaçiio da maternida
de" por "investigação de pal:ernid11de~, e, ain.da,exo;lui;~; 

a expressão "p.role lÇ<:!!tima" substituindQ por ~atrib.uir 

a mull>er cnsada f.tlho hD.vido !o.ra do cas.,mento" o· supri 
ntir a c>:press[o wou incestuosa a soi-tci~ã". No ?(li&gra: 

fo !inieo, a emendD. redu~ a simples scp;>;~;açiio de rato ã 
<'Sllta da cono;cpçiio a hipôte&c c~ que a p;~;onos;l.tu.ra da a-

l.udida i:n.vesti9açiio â possivel. No Projct.:o, o ~mdigra

:fo únio;o do ru:t416J2, prevê duas hipôteaes: a) sc o fi
J.ho lesi timo de rnul.her casadil ti ver sido o;ono;ebido de

poiS: liA dissolUÇãO da sociedada o;onjugal; b} ou da sep!! 
raçãO ininter;~;upta do Casal per mais de 5 anQs, devida
iiiãn-te ÇQmprovaelos ell! juÍ>:oM. Conforme Se verifica, â·s!:!, 

pa:táçãó C!e fato, pelo per!odo de: 5 arios, equivale, P.eor11 
vários efeitos, à ve:J."dadeira separação, fao::ult.ir1a:o a in 
vestigação de paternielade e maternidade. NO sistema ad~ 
tai'!o pelo Projeto, o art.i.go .;; .i."'l'ortante c d..ve aer """!?; 

~do; e além diaso, harmoniZj>-se cOln n ju;~;isprudêno;ia 

- dos tr:Ü:.unais. 

Emenda n9 2<15. Pela rejeição. 

Justificação: A emeilda tem Cornõ finalidade 
substituir ·o art.l.532 pela :regra: "a investigação ele "\!!: 
tel:nidade é permitida ~?-a_constâno;ia da sociedade conju
~lll.~. Aindll. que teo;~;io;amente .t'osse defensável esta idêia, 
na Priiuc.i e1a ciia;~;ia sit,ações .tn&usteitaveis c alta
mente embaraçosas, e aerviria pal"a fins que não se re
COIU(!nelam. 

Emenda n'i> 256. Pela ;~;ejeição. 
Jus'tifieaçiio: A mesma d~ emenda n9 255. 

El)lenda n<;> 257. Pela reje.içiío. 
Just:.ifio;açãol A expressão "só os maio;~;es de 

30 anos pedem aclotar" est.ii no plural genério;o, abrange.E, 
te ~e tQda a o;ategoria d.!I.S pessoas que sejam. maiores, não 
havendo razão ·nenhuma par.!! pô-la no singular. N:iío é ne
cessária a .regra do pãrág.rafo ilnio;o propo~;to peln emen
da ao a.rt.l630, po.;~;quanto, pelo sistema dO Proje.to, 
o ail.otantc for o;asado ê õbvio que será necessário o o;or: 
.sentimento ll9 outro cl3njuge, não sendo o::l.lria.l 
pe resslllve a··hipôt;.ese de ser iJnPossi:vei obtê-lo. 

Emenda n'i> 258. ~ela rejeição. 
Justif.icaç;:;'O, Nessa efflC>;,da, formulal'll-se di

vea:;os a;~;tigos a respeito d"' Q.do..,so. Própóo-se nova 
il:ação parn o art.l63G "do 30 para 25 anos", havcndo 1.1-
:mite-de Gõ anos para O adotnntc, Quest:ii.o dQ idade.-~ sem 

,p1::e arbl.t;~;Sria.: a id:r.dC! nd~t.llda pelo P.rojeto Pã~eo;c ad; 
quaela. De outra fo:nnu, dever-se-.ia baixar o limite da 
simples m~:~ioridade. Exi9iu-se uma idade espeo;.tfica para 
o :t4otantc, e s.ituou-sc em 30 anos, nlio hil.vcnelo Faziio 
parn reduzi-la ii 25 •mos pa;~;a o adotante. A idAde de 30 
anos, -previsl:.a no projeto, pa.rcee p;~;i5prill a urna as~! 
dade CII!OCionlll c eo:Jn&rli<;:l!• _sem a '3:Ual a adoção não sub
llistc. Por oÚt.ro lado, exige-se uma diferença del.G anos 

entre o aelt<~tante e o adotado, não podE:ndo sc.t:' adot.!ldas 
pessoas COln mais de 15 anos, a menos que desde- essa id!!; 

de tenham estado aoS =idadds: do adotante, embora não 
Possã ultrapassa;~; os 21 àno:t:, e nem ser emane1pado (art. 

l.64l). AlérR disso, o;ontém-se na Emenda, , J.imito má
:ximo Pa.ra acloçiio, :fi:<:ado em 60 anos. 'I'<:>davia, não pare
c:e o;onvcniente esaa lilr.it:r.ção, po.rquanto o juiz, 
e><:lllllinar o pedido no. adoçiio plena, que são "'"' '3:\le mais 
:import~;~~U, verificar.!! se a Moção bene~icia o &:io"...ado, não 

hb.Vend.:O, assim1 raziio para estl;lbeleo::e.r uma idade mãX.i-
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:ma par:~ o adot.ante. No § 29, do a:~;t. lGJJ, :formu_la-se a 
regra de que "ninsuêm pode lldot=. sendo <:ZU!:::~do, 

senão doco=idos dois.nnos Cie 'o;:aaDmento~. Esta dis

pot>içíio reproduz o que se o;:onti5m no parSgrafQ únio;:Q, do 
,g:t.lGJG do Pl:ojeto, redu:::indo, entretan.to, o prazO de 
5 p,g:a 2 ano&. Parece prefer!vel o pel'i"odo d~ 5 ano&. 
Ela c:onfigura-se corno juizo ,Pr<i!Silll\ivel da ettabilidade 
do caamnento, __ c_~ a:tos p<'l:~:cee atender a e:::te :~:equisito. 

No art.l637, usa-se a expressão "o ttdotante" ao invés 
de os "adotantes", como esti na emen";a. As dua~ !or:nas 

ae t>qUivalem, p=cccndo, cntret11.nto, mais e~ato e ele
g-ante que se u~e no sing-ular e não tlO plui:-al, como est-6. 
no. Projeto. O art.l638 d4 Emenda tem. a mesma rcdação do 
art.l638 elo Projeto. No osrt.l639, 4 emenda .e)to;:llJ.i a par 
te fin!l.l, "e, tZiltlb<Sm, da conco':~:dincia dest.c, &e conta; 
II\IUs.dc 14 anos de idade", se o adotado tiver mais de 

l-4. anos de idade, .E:!mbOra seja ·absollltlllllante incapa:t ,po:!_ 
~:~ui ,c:ondiçÕcll do aj':'izo.r se deseja, ou não, ser a<!ota
do, r!l.ziio pC>l!l. qual o Projeto, no" termos, -ai·i-6.~, do n2_ 
vo Código Civil. Po:r:tug~Jês, permitiu ,que alq" pude:::~e P"'=: 

ticipllr do Proec:sso de adoçS:o, manif.::.stlln<lo 1:1 su"' c:on
c:ordfincia. ,.:ru~tific!l.-SO o fato porq\lo, mn g-eral, a id.!!_ 

de m5:~Cima pnra SCl:' adot~:~do é Q._e 16 anos, id.,de, ali5.s, 
Cll\ (.!11C co:o:sn a ineapacidosdc absolutos. Por esse mot.ivo, 
dcu-oo oportunidade a que, aos 14 ano::: dcvo:ssc ele ma
nifestar a sua COI'ldord.S:no;:ia. 
O art..l640 da Emctu1"" prcvé "a adoção pelos c:ônju!ileS ou 
pelo& c:oncubinos". Níio p!l.rece !l.dmis~ivcl que a adoção 
possa 110r fei.ta por cono;:\lbinos. Nesse c11.so, estar-s.e
-ia a cquip!l.rar o cas.e~mcnto, ao- s.implC~ concubinato, em 

mat5ria cm quo t!l.l equiparação não c:abe. Ein ra:i:ão do 
divórcio.- a importânciA do concubinato tende !l. CSIJII<\0::' 

ccr, porqu!l.n.to, na generalir;l;ade dos caso11, é possivel 
restabeleo;:er !l. un.tiio conjugal atravec ee novo casamen
to. No § 2'? do =t.l64-0, no,g~termos da Emenda, perrnit~ 
-se que os c8njuges seposr'adcs judicialmente ou divorc_! 
-ados pos&am .e~dotar :neno:~: que tenha ect,.do sol:;> a &ua 
guaJ::d!l. na constlineia elo :matri:nõnio • .Ma.s, ne'St.:. caso, 

'Wll ou outro clever.ta adot!l.r. ~ adogão por parte de cfm
j\l!JC d.ivorcinclo O\l sep=ado perde grande p!l..tte de sua 
J:inaJ.:l.daa..,, p~;.;.-qu<>.ntoo s.S um dQl<O" deveria, _<;o:atlio, <>do
tar. Pru:ece oo~et!l. ll regrll do art.l640 do Projeto em 
que se a:Urma: Mn.!.nguém pode ser adotado por duas pea
scac, 11alvo se torem narido e mulher~. Aclmil;;ir !l. adc
ç-iio· ern- conj~to por cõn_juge di~r<::i!{ldO ou' separ~do ~e
ria multiplicar os problem.!ls, ao invés da ~soivê-loa.. 
Cogita o § 49 _d~ tmend;:o d.a adoção pQstUtr.!l.. 'l'odavia, a 
adoçio S 'lllll ato que' deve _referir-se 1!.9. ;Ç"utw::o. A ado

ç-ão póstwn!l. teriA !!.penas efe:!,tos patrimcnia:ts, que po
deriam ser estnbelacidos pelo interecsado através de 

tost.:>.mcnto. Admit-ir-se, .entretanto, a adcção põst\l:ma, 
poderia con!igurá~l.a como institut.ç_d~ efeit_os mEtrmne.!!, 
te pecuniários, o gue tem sucedir:lo en~ :nuito_s "al.:>es. A 

adoção dovc con.fig-urllr-se atravé~ de.o;:ritê::-ios e_xatos 
para evitar-se que, atrosvés dela, 11e e~>t-abeleç!l.m frau
des li legi·Üma doe ascendente!!, a se estabeleçam ado
ções puramente econ&nioas. Por'tcdos"es"iies ~tivo-11, a 
adoçã~ pôstU:n!l. nãtr pareo;:e s-er uma idei!l. fel:!.~_. 
Na scçiic :t:t, a al\uUda Emenda formulou uma regra, no 
ftrt.lG41, pcrmitil:'ldo "a adoçii"o do :maior 'cuja convivCn

. eia f-Miil,.iar com o adot!l.nte l;cnlla s:!,do de lO •Anos, no 

nl.nimo". 'l"o<lavia, a· adoç:io plena é i":'stituts;t que ~c f!!l 
dcreça cm geral a m,cnorcs. ScriD. dit.l;~_U que ela abri!.!:_ 

' • . I 
g-es!l<l :mnioras. Qlltl.nto a cct.e&, h"-v«::J.a, -De o problcm:l 

. :fosso apenas' c&t;>.bcleccr um vinculo 'herédi:tãrio, sem
pre a pos~:ibilidade ele realiza:~: test.:.mento, cott a ins

tituição "-e herdeiro. Nio é __ e_ssa a .fiJ:l_lll,iJ~I<!.I');f't ela, ado-
·çi!:o. . 

6 -art.l6-t2 do Projeto modifica um pouco· !l. redosção do 
:Proj~to afi=.at:J40, apenas, que a "adoçlio 11e:r:.!i consti
tuida me<li~nte proces= judicialM. A_adoçli:o é um ato 

"'iílicto. E ê necessá:~:io dJ.zcr COltiO c:!.e se c:on.stituirá;-. 
Não <i, tio comantG,a <>cntCn..,!l. do- :iu::.;: que con.,titui a 
!l.doçiio, pois ~la dependo do eonscntiinent.o eo .!tdot.adocu 
d.e seu representante lc;al, ea.so sej!l. U..capaz. Neste ar 

t.igo sesundc !l. emenda, incluiu-ce a expressão "forr.~al; 
clepois do vocábulo consentimento. Nlio se entende, en
tretantç_, o que ce pretende d'.izer com a termo M .for 
mal". P:~::evê-se n'o § 2<;>, a· revo!ilaç<io desse- ~onsenti:nen: 
te "no pr:t.'lleiro ano de sua ~!l.nifestaçãoM. To·davia, pa
~oc mais CX!l.t!l. a resr!l. do § 2<;> "do l?rojeto, em que se 

diz que !l. revogação ê poss:i.vel se chega;~; ao conhecimen 
to do juiz !l.ntes _de lavr!l.da a sentençA. Lavrcda a sen: · 
tonça, nã() bll.ve:~:ia ccmo revog-.li-la. I::n:fim, não hli n!l. e
menda o § 3<;>, Porquanto el!l. não p:~:cvé c consentimento 
.!lo próprio adot;do. No Projeto, est& previsto e p!l.rece . 

:neeessã.rio. o § 3<;> elo art.l642 do projeto deve, assim, 
ser ma~tido. O aJ:t.1643 da emenda eotc:luiu 'a p.!l:~:te fi
nal do art..l643 do Projeto. ~ou de Órfão cu reclamado 
po:~: qualqUer parente por mll.ic de = anoM. Parece necec 
sáxia escll. Pl:OPOSiião, porquanto, de outro modo, s; 
tornari!l. lti.Uito difl.c.!.l 4 adoção dGi 5rfãoS. O art. 1G<õ4 
Oo P:.;ojeto é lll!l.Iltidc com c\lt;a redagão pela emendll: "O 

pedido de adoção Se"râ concedido sempre e:a bene:f.lc:i.o do 

adotando". E: no art. !64.4 do P::-cjeto tem-se '11. 'regra: '"o 
pedido de adoção se:r:S. concedido scmP:~:.; "em b~neficio elo 
adotando'", que parece melhor. O Projeto. exige' que haja 
efe!ivo benel:icio, o <Jue e:o:clui disc~ssões !l. re:;peito 
do tipo de 'benefioios e ae seria su~iCiente .o benc:EI
e.io potencial, futuro ou hipotã"ti=. · 
O o~~,rt:l645, o ProjCto, ao êi-;oiplinar os efeitos 'da a

cloçiio, determina que el.n dcsli<iarã do adotado de qu-... 1-
qucr vinculo com seus pais e p!l.rentei;, ~&alvo os reli!. 
'tivo~ !l. impedimento~·-matrim~~i-ais e a suc:essão previs: 

t!l. no art.l6Bl.ft Se'jl\lndo !l. Emenda, esta Última p!l.rt.ede 
v«::.ta ser excluida, entretanto, é ncc,esriri~ e.so;:l-are:' 

I 
ccr c;ue 011 impedimentos lnatrirnoni!l.i~, :lpesllr dos efei
tos da adoçlío plena, perSistem, poh niio i5 poss:i.vel ,~
.U..tir e;~,cam<:Ínto em faec de -pareli.tcsco próximo, Cm qu;:~;l 

c;zuer hipõtcs<i. HoUve, na ver·d-iidc, no il.rt.l64~ do Proj.2_ 
to •. W1l crJ.'o de remiss<io, porqu;:~;nto o arti9o que se re
fere à I>UCC!ssiio-em ma teriA- de edcçiio plena, Õ o a:~:t. 

iGso·e não o art.lGBl.- havendO, pOrtanto, lugar p.!>ra 
essa correção; mil:s a regra jur!d-ica 0 exat!l., pois p!l.ra 

Vinculcir !l.os a::C:õndcn'tes do adotantoa e preci&o o con~ 
t1mento deles. 
No D.rt.l64S, não hot.nle,na ve::-elaele, W!los imprecisão, ou 
erro de red!l.ção no Projeto, porqu!l.nto ali ~e menciona 
a Md~cisão Confere ao :menor" (etc~)_; c está cert!l. a r~ 
gra, 'Ull\11. vez que é !l. dec-isão no prcc:essc:' de adoção que 
confo:re os efeito:i; .!!li p:~:esc:x;itos. Qll!l.nto ao art.1647, 
a :Emend~" reza o "se9uint<:' •os efeitos- da a<l.oção o;rneçam 

; partir d!l. "hcmoJ.,Õ-.ração da ~~-e.">t\l'nça•, enquanto que o 

projeto tEmi regr!l.s mnis ex.tensas. E:::t!l.balece os efei
tos da ado,.,ão, esci ... reciendo o pãrligrafb único 11.· cir
cunstância de os _efe~tos some:tte se e:::.tende:cem aos as
cendentes do adotanie se houverem !l.provaeo, por !l.tO i
nequ!vcco, a ·aludida !l.dcção. ·Esse parli.g-rosfo único foi 
axc:lUido na tmqnda-·e P"-rceo ::rei el!l. 111ais alta .releVSn

cid.n suli lÜ!l.nutenção. Observc-se que no Direito :bras.i
leiro " ieqitil:la deve ser atribu.tda ft·in natura" e· não · 
.o;:or:t='esponde .!lo Direito de outros pB!ses Cl!1 que a legi
tima não tem essa amplit\lde; c:uida-!1.,, si:mplesmentc,de 
'lllll dever, de me:r!l. Obí:c"igáç<ío, p"o"dend.CI perfeitameil.te,sel: 
Z.:tribui.<l!l. toda p=te b.e:redit.SX.i!l., !l. um có dos hel:'dei
ros, conferindo-se ac's outrO$ berde~ros apena:: 'Ull\ ore
dito sobre a heranç4. A nossa oonce~t.uação, m.::tntida no 
Projeto, Q trad.io;:ion!l.l, e aSJ!"'g:g~a_nelhor os .direitos 
wc:essórios dos herdeiros necessários P,o que a Cfe ou
'tros p!l.ise.s, que não t~ a inésma dü:p<:5siç<ío; ccnseq(1e.!!. 
temente, não é pcssivel :restringir <1 direi~o dQS !l.S"CeE 
4en.tes. Fll:tendo c""! (.!1le ""'- i,rJ:"adie eo'ntr!l. os asco:tnd.e_n-
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ter;: os e.feitos da adoyiio, Umita-so-lhez, ao mesmo te.!J!: 
po, 11; facul~a~e de testa:.:, po;r:q1.1anto &e criou um hcr:-
"-eiro· ::.eccss&.:z::lo. E para a .!lUa eriaçiio, ~~;ti:aVE:ís da "ad2 
çiío plena, nio s~ exigiu a eoneordincia dos ascenden
tos. Não parece que isso ao .;::noJ.de ao espS:~:ito elo di
reito br:..sileiro; especialmente, cm rAziio elo fAto ' do 
tn=s o c:onc:c.ito m;!l7erial de le9'ltim;!l e um direito.s_!! 

cessór:lo JU(I,is: ro&tr.it:o qunnto à "'mpl.itude clo poder de 
testar- -do <;lUC .:.utros sistcm.:tll jurldicos •• 
o a.rt.J.M6 da Emc::.da qualiUca o tipo de .:sentença e os 

efeitos Cl.ela rr.sulta.ntes. NSo pal:'eee de boa t.Sc:nic:a 1.!:, 
'1islativa qualiÚeal:'-se, no c:ampo do Direito CiVil, e
Uelie.:l.a própria clo Direito r:l:"oeossuál; c, também, es
c:lar.;c:e:l:" c:omo dcvcr.i ser feito o regictro,, pol:'quanto ~ 
ta última parte diz rospcite> 110 Di.I;'Gito Regist..rAl, 

deveria c:onstar na Lei dos Rcg-istros Piiblicos e não no 

cód.igo Civil. 
Hii. uma regra aa emenda, a respeito ele e~trangeiro, _ no 
art.l649. !: ev.l.dc::.te que uma ;!ldoção feita no Bl:'a:~:il, 

por ectra.ngei%'0 ou nac:ionaJ., tem de obeclec:er ii.s leis 
do PaS:s; po;r ;[.sao esta :l:"eg":l:"B. de Direito J:nternac:ional 
Pl:ivaclo ::.ão deve consta:.; :>o cbd,igo Civil. Ali d<!mais 
tlisposições a re~pei to da. rescisão da scnt.ença e da 
possibilidade de z;ção da invastigaçiio·de pater::.cidade_

siio cxcluidaS.~ na Elr.endaJ e, ::.o entanto, parec:e 
da maior ilnpo:l:'tS:nc:ia !1. man\ltengão do::: a::t.l648, 164.9 e 
1650 elo Projeto, j?orq1.1e t~c:enturun ser o~di~:eito ao :.;ec:.e, 
nhcc:imento da pAternid.!lda, e111. seus aspee:tos pe~sollis, 

"W1l direi to de peraonalidade, a não pod~, assim, ser re;: 
tringido ·peloÍ< afeitoa da .11doçíio pJ.ena,.sob pena de se 

=iarem situações "'baolutmnenta injustas, d4ndo margem 
à todo tipo dt< !:l:"aUde em m.atê::;-ia de filiação. Obsa.rve

-sc que no di~ito brasileiro, a ação de _investig-ayão_ 
de paternidade, <;IUII..IItO aO.ll efeito:: •pe.!:SOai:;, i!j i.mpres
oritivel (SillmllA n<;> 14.9) com o que- :fJ!! acentua se cons
titu:l.r eJU vercl;!ldeiro direito de personalidade. 
o 'o.rt.l6Sl da Ernend;!l c:'orre&pon.Se ao art.l_6Sl do P:l:"Oje

tol e o art._l.6S2 da Eme::>da c:orresponde ao l!f.l:t.l~S3 do 
Projeto. Por .fim, o art.l6S3 d;!l Emenda tetn :.;eâação = 
pouco diversa da do art.l654., deve::.do ser l!'latida a do_ 

P:~:ojeto,_ pois se c:uida <;~e problema de :~:edagii.o;~o_ e a do 
I>:~:ojeto p.arcc:e ser a mais 4dequada.' Fo:l:"am e;ll"c:lu~da.s na 
E:menda as req-ras do :art.l6"SS, 16"56 e 3.657 que pa.l;'ec:cim, 
entretanto, daa maia impol:'tantes. Em primeiro lU'iJll.r, 
pOrque o art.l655 detel:'rnina os easos em qu<! se dissol-· 
ve,os vinculo& da adoçi!) rostl:itll.. b =t.J.656" Cu:z; res
peito 40 nome que ,t.(l:r:â ·o ad.otado, c' finAlmentc,no a:r:t. 

1657, hli \lllla :t"t:gra de tlplic:açii~ subsidiliriA de alvun8· 
principio:; da adoçb.o plena à ad.oçio restrita, não ·hÍI-

vendo I!'IOtivo par"' ~o~uir os,;es prin-c:~pios do rcgrrunc!!. 
to 'ileral da adCJçiio. Po:t ·esses fund.;mcnto:;~ foi rejcit.!, 
da, cm çua totalidade, a Emenda n<;> 258~ 

t:mcr>dtl n<;> 259. Pc.la rejeição. 

.1usti!ic:ação1 Na Emenda, quer-se a cxelusiio 
Cl.a ~pressii.o Mele 30 anos", c:onstante ::.o art.l6l6. No 
cnt.II..IIto, se ;!IS~in. se proeedasse aquele que hou_vasse IX2 
plct4~o 21 anos: poderia adotar. Para <;lUC Wll!l. pessoa~ 
111a .adotar t; preciso, contudo, que tenha mais do que o 
discernimento con.um Pal:'a os at_os da vida. diária. E p;!t;

:ra c:::sc efeito, c:l:'i.Ou-se ;!I regr;,; de que sô .os maiores 
4e 30 .anos, ou seja, aqueJ.ets que :j.!i tCm. no g-eral, uma 

posiçio c'stabelecida nt~. vida pode111 adot.11r, o que, via 
dlt· . .rcura~ I!ii.:o suc:ede c:om lmla pessOa que apenas -co:!! 
pl-ctou a maioridade; que cst!i. no inicio de. sua vida a
t.i"Vll., ou gue estÃ ainda eJll !;!ISC de estudos llniver.s_.i.tá

;dos ou t6CÍli..co_s_. 

Emenda nç> 260. Pela rejeiçii.:o. 

.1U::t:ific..1.çii.:o: ~ aet todo interesse que as a

acções perdurem; nio :li<! ccmfigur~ como algo de ir:re-

f.l.et:ldo, pará se 'c:d1l"stituirem hoje, e; se deseonstitu.i~ 
rCilt amanhã. A razio p:.:át:iéa, o que mais i.mporta na so"" 
luçii.:o leg-islativa, exige a existência de ur.1a oert11 es~ 

tabilid.!l.dc no matl:.il'lõnio; a mi::.g-lla d!l c:J:Citério melhor,. 
lldotou-se o da p=anência por S an:os, conforine est.$. 
no parligra:l!"o único do a.rt.l636., De out:ra :na::>ei;l:"4 1 ter~ 

-.so.-i.a.. adoç.ão, e apôs. a separayão do11 ;!ldot4b-te&, 
posiçlio desfavorável e o menor, tendo-.se em vista que 
toda. essa !llatéria gi:ta llQ redor Cl.o beneficio do menor. 
N&:o foi em razão da poss!vel esterilidade . que :Se ;!Ido• 
tou o principio_, c:omo supõe er"roneMI!ente ia justifica• 
çiio. o motivo es;tá elll que o mAtrimônio I!ece .. sita t.er 
estAbilidade em bencf!c:io do norm:a.l. deaenvolvilnento ~ 
cOJ.óg:lc:o di;> adot:anll.e>. 

E:menda. n9 261. I>ellt rejeiyão~ 

justifi=ção: A eme"nda e; ·si:mpiesme::.te de r~ 
daç:ii:o c ~.,;ec:e-piol:' ao dizer· <;~ue "a 'adoçio depcnd.e do 
ccm9entime%1to dos rcpreset;t4ntec· legl!.is do' adotando e 

1
curnulativamente•. Segundo a red;!I;Çii.:o do 5'rojeto,, tem-9e 

.a seguinte ~:cgra: •a aaoçito depende -do con.sont.inlento<l~ 
pais, aos xeprcscntilntcs legais .S<:: que s~ deseja. ado
tar c, também, da concord.!incia deste.• parec:e mais c:la 

r:a à rcdayii.:o do P~jeto, e a reg:l:"O: prevista não difc:
re essencialmente do. que r:u•le se c::ontérn, razão · pelA 
qÚal devo ser :l:"ejcitnda ,; Emenda. 

;!::!!lenda ::>9- 26"2.Pela rejeição. 
,Justifi-cação: NãO se espccificoQ no toxto.o 

que" se deve entender por "estado de casadoM, Scr.i 

navo c:asrunei!to? ou um c:asamento de: outro tipo, a.ssiln 
COltiO o Mconunon I.aw mai'riag-c• do Oire:ito 1\rnerioano? Na 
verdaae, o Cõdig;;· Civ!.l deve ser eJ.aro nesse ponto.Não 
admitindo' o P:.;ojeto, conforme se viu em emenda ante

X'i?~, 4 adoçiio por partE. d<t oonc:ubino:::, não pode !:aht

bém 11.d111iti:l:" a adoçíio por quem esteja nu:n )'Ossivel "es
tado da c.as .. doM, c:ujos liJllites c ca.rac:te>:l:stic:as ::.&:o 
Biio oonhec:idÓ-s. A ~iqura ::.ão e::tiste-no D.ire:lto d~ Fmttf 

J.ia bra.siloiro,. e não vale a pei!a c:riá-la. Esclareça
-se <illle ::.o Direito Americano o~ Estados :feder .. dos pro

curam ex.tingu:lr o dcno:nim~do "Colfllilon I.aw Marriag-e", UJU 

casmne::.to inferi.Or, ou concubinato_ com c:el:'tos requ:i.t:i

too. 

E!llenda n<;> 26"3. ;PeJ.a xejeiçi'i:o. 

UU&tific:ayio: NO s.istema ao P:rojeto·, oa c~ 
jugea, só pode:n a.Sot.ar apó9 S II..IIOS dG vida dG 'c:a.saclos. 

CCmlo_ a idade nupc:_ial__ e de_ 16 anos, para a mulh~ e de 
l.S para o homem, e clepender:~do cle S anos de casamento 
para 'i!Ue possam aaotillr, e evident.(l que nenhum deJ.es S,!! 
z-á de menor io3i!lcle 40 realisar a adoçãó, z-azã-o pela~ 
a reg-ra .:ta Emenda nii.:o se justific:ad.a. 

menda n9 264.. Pela ac:;eitay:io nos te:rn~os da 

juatificaç&:o • 

t:lvo. 
PropOe-se a seguinte red~çiio para o eaput 

do artiio 164.7, tll;!l~tidos SJS demda -par.;g:ra-fOs: "li ado.:. 

ção que se constituirá por. proc:e,-so judicial, depende 
da concoJ::diine:la. ao a.dotandD e a do.seu representante. 

'legal". JustificA-se a. me::.ç5:o d.cl conool:'diinciil do ado
tando, porquanto esta está prevista na _parte .final do 
art.l639, .iendo também ncc:cssári.:i a do GCU representa!!_ 
te le'jl(l.l, porguanto iii adoyão plena se rostringe aos ms_ 
n,çu:cc._ NO texto do Projeto, alude-se a aclotãdo~ aq .in-. 

.vé~ de adot.:Lildo,_ por evidente erro de r<tclaçã.o. 

Ertlcnd• n'i" 266". Pela rejeição.· 
-lJU&ti:J!ieaçio• A :tcdação p:eopost:._ ao § 29. do 

ll;.l:t. 16"42 tC:JU o mecino s:i.v.i.Üic4clO que a do Projeto. A-
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pcn.as .acroseent.a 'iUe a sentença e eon.llt.itut:!.va. Toda

v;ta, a qual:tfieAção ~ .. s z::entenç= é ~t.érin da çl9u"t::i
nn ~o p;r:ee_C:II:lo_ç:~v_il; níiC) convém gue O CÕdigo Ci.vil 
lbe dê a qualificação cllmt!_fie_a. ,cert:ç.·a,. sente_nças 
não têm scmi_:>re "Wll só e,fe:l,.tQ., porqunne.Q- nelas se podem 
aewnu1ãl:- vli.;r;:ias'· efi.~iicia:;.. p. sentença éle adoção ê con~ 
titut.iva~ ntlil~ é _tar..b&n forternent~ ~eolll.ratórs.a, _ eomo 

são t:oll:as_ ;llil sentenças cons_titutiv~>.s- De qualquer !t5'r
ma, não seria oportuno gllalificar o t:tpo de_ sentença 

no CÕcHgo Civil, lll.a.térill que é, exctu:;ivamente, doutr_t 

nii.ri;'l,. 

l::rnenda n9 267. Pcl~> rejeio;:'liio. 
.:rustifieaçiio: -procura-se :['Ul Emenda incl\lir, 

no § 3<:> C:.o &rt.lG42, a C:lepresaão ~p~s_tado quan~o for 
capaz•. :e llbvio que_ o consentimento dQ adotado, que "A 
U.da o ato, há de ser o :prestado -guzm(lo ele bouv5!r a

ti.ngic:!o a maiorid"'de. :11:!!-t-ec:e d_esnes::es~ria a zs;~a incl.!::_ 

são no texto. 

Eroenda n9 26a. pela rejeição. 
Justificayiio• Na :Emenda ino;lui-r;e ·1lnl Pl:!.-t-.i-

9l:"llfo único ao art..l644, em que se a;f.:l.rmll.: ~ig111:tl pre
ceitc:. se aplica ao· pai e a xnãe .soltei-t-o que se casa
rcmft. observe-se ~e o a:rt~lG44 e:o:prime 1lf!l p.t-inc.S:pio 
que .~:e destina única e =].usiv.amente ao adotandot. e 
constituiu a razãc:. de ser ;nesrnl!. da aa..QÇ_ijo. o parJigra:. 
fo único proposto, ;manifestZI.Iller:.te nãp se vincuJ.a com 

o preceito do·ut..J.644 do projeto'. 

l:ll\enda n9 2G9. t>eJ.a rejeiçil:o. 
JUatit:tcacão• o ftstatusft que aBS\Ufle o adot! 

ao plenamente ã de filho J.og-It:l.mo. ~m_~.t-a nao_ e:dstnm 
dist1nçScs cc:cmÕl'<l:l.cas entre a fi!illçâo l__cgltim<~ e a i
l.eiJitimn â evidente que os filhos proc<;!dcrn <3.o casntr,en

to t(;m \UM deno"!inaç.iio divern. E como .as l~~ia~açêic:s 
ll.dOt4111 e:;sa di::tinção é nacesslirio dizer que o ndo!:ado. 

plenM!ente tem a situação de fllbo leo;ritimo. 

EJuenda n9 270. PcJ.a reje;ição. 
"ustif.tcaç.iio: Na Cltuenda, pretenae-se a sub_E 

titu:tç:ii'o da e,.prc:tsão ~de p:iis e parentes" constante 
Cio ~t.l645 por ".falllilia de sua prcveniêncill. biolôgi
ca.". Esse termo não i; prõprio-<S.o Direito de'Fam!li~t.N!::_ 
J.a devem ut.iliznr•se oa termos que lhe são l!.dequados,e 

:rellltivo,s !'!-parentesco. E a C:O:I_:>rtü;;s"io 1J.ti1Uada no Pr2_ 

joto e al;>sol'\ltamc:nte e_xata.· 'IÍej.a-=e a r~,a_çii.O: do ~7_t. 
1645, sc9'Undo a ~endll.; o "_.,_do~ plena- ll.i;r!bui _l!_ sitUll.

çãode filho legttao -~Q-{!.dotando_,_ desl.igando-o de qua1._ 
quer vtnculo cQm a ;fam!l.ia élf3 $Ull. _proven_i6ncia b:!:_ológ~_ 
ca", CQmo ~e tende a Emendll.- A ~p~essiio ·pa:reee infc-

li7.; não 6 cox-rentc no direito, e n_ão _se re:I,aciona com 
o parentesco; este, silll, Conce;l.t.ó ju-t-ldJ.co., E s.abido 
que a antrt:lpologia cuJ.turl>l. faz uma distinção entre 
:fam!:.J.ia biológica ou sanguinea, e flmltlia artificia.!. 
Mas esta d11:;:t,i,nçi_9 não 1<e relacion'!L CQltl o tlireito, não 

se êlc.vendo a~ot.a.r e_~;sa te~nologia. 

Emenda n<:> 27].. pela rejeiç.io. 
Justll:!.CII.Çio: A mcs~:~a ~ada .ii Clllenda n9 258. 

:anentln n9 '272:. pelll rejeição. 

JUII-tifl.caçio: A mesma dada .i emenda n9 258-

Emen~~:~.n<:> 273- pela .t-ejeiçio_ 
Justificp.ção: E da tnaior i.mport!ncia que .se 

possa rescindir a senténça, q'Q;l!.ntlo ver:ifica~:-se que a 
adoção fc;.'- ~.!;,cnc:,tonalnente e.;tabeJ._ecida. e:n f~>vqr. ao 
&dot1111:te, C.Ol!IO está" no inciso- n, do art..l6~8, ao Pro_. 
jeto. i=mbol:'a a adoçio :~e ~c:onst.:Ltua_,!!través -~e lllllll. sen
t.enya, ô nec:eSsii.rio que se a;; poss:!.bilid.,do .de ;;-e;c:i
são. Convém acentu= que, o di~ito a rec:onh~ce_r a pl!.-

ternid~de, e ccnseqOentcment.e a resc.tnélir a adoção 

na, é di.te,i.to 4e pcrsoni!.Hd.!>de. No_ mc:.znento nin,.uéil 
gnora o denomipado .,trJificÕ d<t bc:bês•. Nesso caso, 

pl!::_ ,_ 

riA .:l.lnpo~slvel rcscind.tr a sentença 'de- ado,.ão,se n5o 
houvesse a disposiçii.o que " E:rn:md.._ visa .a suprimi:.:-, .is 
t.o é, a constante no ino:.iso rx: do ru:t. 1G48, segundo ; 

.ljlllal ê pos~;ivel,a res61.fl.ão cl:a-sc:nt.c:nça da ilaoç[o se 

"olll houver siao insÍ:itu!da em favor do ~élotan_tc_. ~ Es_ta 

X"e9r.a é COIIIPlernetn= ao principio gc.t-al de a adoção d!:; 

ver ser feita sempre cm fav_or cl:o Aélot....do •. Sor.ia siln
les Mi'J.atU!:l voc.isM exarar semelhante norr.~a e ao mesmo 

t.erupo não lhe dar o corretivo ju.t-ldico eficaz, qualido 
êle sua violAção • 

- Emenda n9 274. Pela rejeição. 

Just.if:L.c:ação: Nio hli. razão para q:ue se ex
c:llln o par&grafo único cl.o art-l648, parqÜAnto se a aélo 
ç-iio toi•·intencionali.tente est~l:lelecida em favor élo ado: 
bl>te, ê nEI!cess1i.rio que seja el.a resc::Lnd;!,éla, sem _pre
jui:..o do d<:ove:r de prc-st.ar alimentos. oe out:t:o __ :_nodo,n:Co 
haveril!. oo.t-r"etivo para os c.asos de adoção e:otabeleeida 

intenc.ionalmc:nt.e em Íl!.VQ.t" do adotante, e este se l.iv.t-!_ 

r.ia çempre de seu>:< encargos. A prãt:!.ca das eoisas da 

villa aconselha que se mAntenb.:. este p.etrâgrafo único p~ 
lo çcu efeito l!.ltl!.lllente lliPraJ.i;:ador. 

E:lllenda n9 27!1. Pela aprovação. 

Emenda n9 i76. Pela rejeição. 

J'ustif:!..cação: Tratat-se de mera emenda éle r~ 

daçio,. haveendo a s>.Íbstit",~i.ção <lo ter:no coris_tante do 
PrOjeto "no caso d,e Ser l!.l!otade. fi~ho 4-legiti:mo de ou
trC!m• por ~o fiJ.ho havido tora do cns..,ento de 0\lt.cem"_. 

TodAVia, cQn!o o conce-ito de. les_itP..i.da9e pel;"manece no 

l'r<>jeto~ e cl.~e permanec;:er, niio se Pode dei;~~; ar de 11\l!.n
ter t1. rodAção- do artigo. 

Emendn n9 277. PeJ.a rejeiçKo-
Justificacão: Esta e!llenéla quer ClCçluir o 

llrt- 1650. Ela exara n reg-t-a de que "no caso de ser !!: 
dot..all:o filho ilcgit:Lma <l,e out.l:ern não perllc por_ isso, 
o diraito cl.e propor açii.o de :!.nvest.igl!..çio de pate-rnid!!; 
de, a qual, julgad'a proc:ddento, desfaz "- ado:.ção"- Es
tl!.. regra foi exaradA pat-a "evita.t- a possibilidade de 
da que alguém, o pa1 1 deterr.~in~:~.sse que outr<::m, Wll seu 

omp.t-cgado po:t' '*-cmplo, adotasne plen.:~mc:nte o seu fi
lho, Visnnd,; a livrar-se de u:mã futiira ~>.çfio de- in,..est.i 
gl!.çiio cl:e P<~tcrn:!.d.,.de- Cem isso,réSolvc-ria tõ-dos c:;== 
problc:rnas. Não :5e pense <JUC " hipótese é acadêmica. se 
;:"ãi 11. solução p;ra t:odos aqueleS que qui:sassem evita; 

lmiA ,investigação de pat<::rnidade; e, tendo meios para 
,isS(l, seria f.ii.cil convancer a outrc:m a adotar o sE!u fá_ 
l_bo. ~io há como se pret·ander a sup.t-<1:ssio do art.l6SO. 
E mzt.is: niio se pode dizer que at.ravêt da adoção alguém 
nas~A de novo, como se ;~tfirma na justificação. !: rnuito 
perigosa esta solução. os p<~-lndinos cl.o Registro 'II:::lr.r=s 

também sustc:nt.av!IM· que li. p.Õ:opried.aae, uma vez i-e9-i'Str~ 

da, nasc:L;a •e:x navo", porq..:e o .t-egistro era ~>b:s.t.l:<!to.t:: 

opo_l;'tuno lemb-t-Ar o que aconteceu CORI o Registro Tor
:rens ~ Quer-se f~:z;er ·da adoçã6 plena \lm modelo sem(l:lhll!! 
te, ·no plll.1l.O do Clire.ito de fam!l:!.A, (lO l'tegiatro Tor

rmt:ol? Assim, i5 dEI su111a :Lmpo-t-t.ãnci.a o art.J.Gsc. o <tire,!_ 
to a investigar li. pate.t-nidade li d:!.re.itO de persOUi!ll.id~ 
de que niio pode se::- suprimido por te.t-ceiro, o adotan
te.l'o.t- esse tllot.ivo, a Sfunu.J.a 149 tem como ilnprescJ;-iti
vel. li. ação de investigaçãç de paternJ.aada. 

Emenda n9 278. Pell!. rejeição. 
Ji:u<ti:Hcação: A EmC:nda vis~:~. a mudar o "l:.i.tu

l.o :r, SUbtitulo t:t." 1:1. a deoignaç.ii.o do ~pítulo 69 para 
"dll. autoridll.de pll.rent.a1'". :OS. .as seg11intes r .. zões: ~A 
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dcsi'3'n11ção do __ P.rojeto par11 o conjunto_ orgSnico das f:= 

çõez=: que se nt.ribuem aos pais relativltl!lente ao.s fil.ho; 
neno;eeS <i a tradicional de . pit.rio-pode.r, geral:nel!lte 
e.ritio11.da pela Eua iltlpropriedadc. A E!l;eoda 11oo:npanha a 
Lei frlll'loac11. n9 70/459, de 4 de junho de 1970, que o
r-iginou a mudança da: exp:::"essão 8 pui.l:sance p11.tê~nelfe~~ 
ra "11.utoritê Pllrenta.J.e•. S1.1ce~, pox-êm, q1.1e ;, te:::mo•ai 
torid11ele~ é :tt~Uito mai~õ sugestivo de pode:.: do que o "'I! 
b:io--pÕder"', cuj11. modi!'icação sernlinticA ve.m oco:.;rendo 

at'ravês do!: tempos. Hoje_, qu11.ndo s"e diz pitrio po"-e:.:, 
:n.io Se tem .& concepç;:õ do pátriO podG!:t:" vi9-oran.tc no 4! 
re;it.o rom11no. Ma• a "autor~d11dE: parental~ ~pont11. pa:t:"a 
o :::"enliseimento elassa antiga cono;cpy.aõ, pa:t:"a, um poders:2, 
perior, intocável. Do termo lllltor.l:dade rcsultou olltl:a 

expressiioz o ai.ztoritari=o.. Aut:.oi:.tdade v-Cm de ".all!Jore" 

.o.un1cntnr; a o.ul:.oriel ... do ("'uct:.oric..o.s) ·tende a aumont.:>r 

acmprc oc seus podorCc. Não convém subsbituir o' termo 
clássico, pátrio poder, porque mu"-ou a suã ·acepção se
mS.ntio;n. E tamb.Sm niio convem copiar de outros pn.l.ses 
certos mÕdi:!:mos de expressão, nem sempre :felizes. O p§. 
f:rio poder scrii compreend.l.do sempre dentro _dos limites 

quo o Códi90 Civil lhe dcso;rcve:::'. Substitui-lo por 
"autoridaele parentsl" nii.o parece próprio r porque e um 
terl!\0 que acentua a prcv~:~lência do:ç: poderes dos palf, 

l!llli-~: do. que o simples pátrio poder, c::ompreen4ido aÇ~o:t:"a 

nl.>lllll. foJ:llla ntuali:r:ada. Houve ~ modific:.a.çio semfnt.l.c:a 
na cxpressEo,- -nilo tendo a conotas:ãO pecul.l.ar ao direi
to :Romano ou i :tdadc. Média, o que pode:.;-il!; suc:ed:e:r: com 
a expressão "autoridnde parent11l"'. 

Emenda n9 279. Pela rejeição. 
Just.l.f-ic:~çiio: A UnaU.dade da emend.a seria 

a 4e exclu.l.r a expressão "o' filhos legil:.imados ou le
qalznente reconhecidos, <!I os lldotivos", no art.J.658,por 
•os J:llho:.,iJ'IeJ.ui.sve os adotivos (eto.) ". A e:x_pres_são 
filho legitim4do, e oa lcg"almente reconheci<:l.o'l', e llin
da os adotivos são esp(!cies existentes- no n6sso Direi
to. o conceito de filho leg!timo e ileg"itimo existe, 
:muito embora muitos_ dos s<111s efeitos não mais ocox-ralll. 
Mas outros .ainda subsistem, e desde q;ue se <lldmiUa gue 

0 0 .,:samento é o ato fundamer.tal ao direito de_ farr.!lia, 
;; claro <;~ue' os tiJ.bos nasCidos do ·caaç_ent:O .são <iQI:.c:i:o,!. 
tuaelos ·d.l.f:erentel'!lenta. (ver a :J,u:stifieaç:io .;_: rejeição 
dac emenda'l' o9s.l67, 226' o 227). 

Ero011da n<;> 280. PelA :::"ejeição. 
JustUÍcação: A ll:esml!l. para--ã rejc~ção da E

menda· n9 278. 

Emend.i; n9 281. Pela rej'eição.· 
.:ruati.f.l.~çioz A ~~:et:ll:la da rejeição da ·enien-

da n9 279. 

Emeli.da n9 282. Pela ace'.l.tação. 

Eroendh n9 283. Pela rejeição. 

Juctific11ça:oz Pelo Projeto, o art.l667 r' 
reg-ime de bens· 6 irrcvog.S:~l. Devo~ent:r:-et11nto, ·acres-

1 
ocntnr quo n ... Co111issão Ministerinl .fui f;J;vor&vc~ õ. re

vogabilidade dos re9imes de bens,· razão pela qual, 
nos "P:::"inc.tpios para a :Reíorma do CÕdi9o Civil. H se me_!! 

ciona esta circun~t.iincia. 1\ Comissõo Ministerial ent.~ 
dou, por 111aiori:a, que a rc.vogabilidade c:.:inri>l proble-
1UII.S dentro do nGcleo .fam.l.~i.ar, c por isso, p:t:"C>val.cc:eu 
a rc:gra <la irrevo9abilidndc, para evit.nr pressões que, 

&e'iJUndo "'" afirlll4va, ocorreriam dent.ro <l~ familia 
Elrlenda n9 284. Pe:la rejeição. 
Ju&tificaçio:· A mesma da Emenda n9 28J. 

:Emenda n9 285. _Peln rejeição. 
Justifiç:ll.çãoz A Emenda Pietende gue se ado

to novll!Uente no dil:"ei to bra:11ileiro o regime de cornu-

nbão de bens., q_ue a Le.1 do Divôrci.o tornou :~:egime su

pletiv.;, isto é, vi9orante quando houver m:an.l.festação 
de vontl!l.de dos ·l)ubentes. O reg,ime regr .. é o da comu
nhão p11:.;-c:ial • .Esse regi111e tem s;ldo apl.l.cado com succs
.so entre n5s, nMl:a recomendando que se retorne :ao reg! 
me da oomul).hã_o 'l--,iversal. A comunhão univeraa~ foi, .a
liás, profundmncnte modi..f.ieadll pela Lei n9 4.121/62. 
J:Jnpunha-se, pois, a 1:1doção do rcgim.e de colliWlhio par
cilll,!IIA:I.a .o;Ôll-senta.neo com a realidade de nosso~ d.tas. 

(ver Guil.her:ne Braga d_a Cruz, O Regitr.a M.atrimocial. de 
Bens Supletivo no Dire.it.o Luso-.Bras.ileiro, in: Obras 
Esp<li-:.;Sac vol.:tr, 1:; parte, Coitnl;lra,.~98J.,,p.p.n-12S). 

Emenda n9 286. É'ela rejeição. 

Justific.,ção: A ma:Sma. éa Emenda n9 285. 

Entendi!. n9 287. Pela rejeição. 

Júi:ti.ficaçiio: O reqime da comunhão de ben.11 
não ;; ma.l.s o regime reg"ra; ma.11 ce .fac.l.lit_ou i sua ado

ção. P.II.J;Il os <le!Mt:l.=> regines, ê necessário que .11eja in,!_ 
tituido em escritUra públicA, no aenom.inl!l.do pacto ant~ 
nupcial. 

Emenda n9 _288. Pela ao;eitação. 

Jpstificação1 Não h<i razão para dispa:rida.de 
de idades entre homem e mulher, GQ lll'lon parA aquaie e 
SQ anos para es1;a, como se contém. no ino;iso :r:t, .:lo art. 
l.6G9 .do Projeto, ele <;[Ue resultaria o casamento ~ob. o 
:regime de .11eparação de bens, embora a reg":t:".!l l!'eja. do C2_ 
digo Civil. 

Emcnda n9 289. PeLa .rejeição em .z:ace d11; aee;! 
tação dll; p:ncnda- Anterior. 

Emenda n9· 290., Pala rejc_.l.çííq. 
Ju.11t:l.ficaçíio: A regr11 do Projeto, art.l669, 

xrx, <i no scnt.l.do <!e que o cas<111Hm~o se fnrli com Depa
raçio daqueles gue dependam de suprilaento jud.ici.o.l.Nâo 

,a.ignifio;a <lizcr gue, obtido o suprimento, o casamento 
poderá se:.; por outro regime, que não o da scpa.::-nção o

brig"ll.tôria. A reelação p=postll nn Emenda n9 290não tem 
sentido. se alguém, "incapaz, se casar sem supr.l.mento 
judic.l.al, o o~l::amento 8e:t:"i evidcomtemente .inválido. "Se 
casa,:.;: com suprimento judici.al, o :::"eg.imc Oicr.S: o da aep;! 
ração de bens. Ora, D regra da Emenda prevê out:.:a ooi
aa: prevê que o casamento <l.o incapaz, se111 suprimento 
judicial, poder:l.a ser v.!ilido, o gue ã o;ontr.!irio ao s:l._! 
tema, pois,nos termos da Emenda,· a .falta de suprimento 

não acarreta a invalldade. 

:&mend4. n9 29l. Pela :r:cje:l.çio nos termos da 

Elll<!nda n<;i 283. 

Ero.enda· n<;> .292.. Pela- ;..ej8i<;'ão. 

Justificação :i ":E: :l.:npo:::"t.-.nte a- pãrte final do 
.tnc:l.so v do ·art.i670 1 ~se o casal e.11tiVer separal!lo de 

;fato h:íi. mais de S aru:>zi"'. Em r1:1zão dessa noJ;l!lll hi pre
sunÇão -de· (jlle os benS :foram aelquiridos mediante esf:or
ço CQ!IIIlltl. :tnexistente- a regra, niio haver.ia a p:::"esun
ção. Ainda quando ~ concubi,n.-.to npo tives.sa durado 
l!lll1S que llJ.gu."naS se:r~~~.nl!l.s cu me sei:, . j.S. haveria presun
ção que o ben1 teria sido :al!lquÚ·ido ·pelo esforço comum, 

o oaue ~ão é certo, rnzSo pela qual parece necessãr.io, 

11111nter a reg,;.a dQ. ãrt.l670, v, pois de outro modo niiio 

haveria presu~ção de "'quisição de bem. pelo .es~prço CO"' 
:mum, _prino!pi-o iltlportante pois inverte o 6nus de pro

va. 

E:a~en4a n9 293. Pela rejeiçiio. 
JustifiCação: o regi(lle da separação abs':'lu• 

ta é l!'ifl'elc em g~e não se: realiza <le nentiwna maneira .a 
sociedade conjugal. A:s;sim, não hS r11ziio pa::-a· restrin
gir os poderes patril!J.onl.llia ele cada um dos cônjuges. 

Por esSe motivo, o art.J.675 aeve permanecer tal como 

o~~:t.i· no ProjetÇ>. 
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:&mondA n9 294.. Pol~:~, Acait.D.çiio. 

EmendA n9 295. l'el(!. Aceitação. 

:Ema.ôda n9"296. P(l_h. :rejciçãô. 

Just~ficaçiio: A n.>r:Ü;téncj.a de uma aÇ:iiO de 
11eparaç:iio niio si9nific.ro. que 1lltl dos c8n:J)l9es. v.Ei .ro.lt'il""'" 
:rru:, enquanto não C!eciQida e111 definitiva: a que::tiiO. "à 

adrninist.I:açiio x-C::Uit.ante ·do--x-~,,fililii"-de ban$ adot.ado. co 
:rno es.t&" no .ro.:rt.l67S. Podc:r.Ei su.cedm: que, atJ:C.nv.Ss ' d-;;_ 
una t.~edida caut~lllr, &<:! regUle. de 100.do divei:so a admi
nistl::ilçio. Mas não· seria convE!nientE:! ·a itlcl,usão do pa;:. 
:r.lig~llfo -G.nieo, una vez Çlle em tod.a a açiio de sepa:raçiio 
se teJ::ia eQl!IO :t;"esultado a ir.ledinta <='!!..>;.S,"1.çiio dos pode
x-as deco=ent.es do :r-egilae de l::>ens .naot!ldo. :tsto SE!x-ia 
Ulll ;fo:rta: incentivo a propositura de aç-ões desan-a~oa.: 
d11s. o 1nesmo rcaulta® pode a~ _obtido através de UIIWl 

açio cautelar inominada, !.tcand.o na esfera. p;r:oee=al 

a soluçjo d.o problema, eom ;o, <::ogniçio do jui"l' no c:a!JO 
conereto. 

Emenda n<;> 297. P"el~ rejeição. 
;h>i:t..i;f:icaçio: COT.Io nii:o Reli "perrnit:iu as modi-. 

f:icações do ~eg~·e- de ·beii.5 ii~s ao caaamento, a eleno~r4 

n~"ç:iio ·COl:"reta é do pacto ant.·~nupcial. · 

:Emenda n9 298. Pela rejeição • 
.JustiUcaç.iio-: A ":iim.ina·da· elii~a-·n9-297. 

l:menda n'i' 299 •. Pe:\.11. ~:ejeiçiio. 

.Justificaçiio: No a~::t..l.682 esti 4 regi:a ~e 

que a ef:t.cic:ia do pacto =tcnllpcial estii cond.ioionada 

à aprovar;E:.o de seu rcp:resent<~nte legal, salv~ as hipô
tosell de regime obr.igatêirio de sep.nro:oç:õ"o de bens. Par!_ 

ce essa l:"od.llçiio superior ii pr<:w:ist.D. na E:menda n'i' ~99, 
pois n..;llfl. se es:c:lllrcoe que a :mtorizaçiio é elemento de 
efic<ieia c. nio de existêneill do pacto"llntenupeiall e, 
tanbC111, c:~ue o paeto antenupcial nào tcerS-nenhum Cfil:it:.Q 
se o reg.tme obri.jatêil:"iO for o· da s:epa•açio de bens. A 

:redaçiio eo antcprojeto Iii D.U:i:ll, T.~a,i_s exat;a do que _a 
prevista na eNcndA no;> 2991 o, po:.- i.:so, deve ser mant! 

d•. 

Emenda n'i' 301. P'cla :rejciçio • 
.Just,ificaçio• O& elireitos rc:Gultüntc:s -~~ P5 

~io poder, ou do casamento, o previstos no art. 1683, 
11ão e1t1 si intocâveis, 11iio havendo justif.icaçio para 
se prQeedcr a exclu&ãQ da expt-essiio "prejudique oa di
reitos conjug-ais ou paternos'' eon&tante no Projeto •. A 

autonomi;Q da vontade em matéria de reg.i!lle de bens: ~· ~:!!!. 
pla., mae n1io absoluta, tendo <il:~-ª~s limites. 

Emenda n9 3!l2. Pela rejeição. 
Justificaçio: o n:rt.l6"84 poi:"léx-:ia ser jnclu.f. 

do tanto em meio .ii.:s :2;:egras ~o pacto antenupcial·, eomo 
no• do :rt:lgiln<l de participaçno final dos aquesto~;. Como 
se cuida de \lllla norna que pod.;, CQnstar no pacto ante
nupcial, parece inab cxata a e.;loc~ç;; ~~t:re ;;_s .d.i;po·.:. 

e:ições refe:rentea ao paoto antenupcial do que nas per
tinentes ao :z:egi:ne <!!e p:articipação final· do,; aquest.os. 

Em<mda il9 303. P<>l!!t. aceitaçiio. 

J!:menda n9 3!l4. Pola rejeiçê:o. 
Justific::açiío: Niio lile pode fa::.=·a invercão, 

colocando o capttUlo rv ·antes do Caprtulo rr:r, porque 

o regilne rer.=-a é. o dn CQR\lnllão pa.reial e 11iio o da eom.!! 
llbiio univCrto:a.l, COI'I\O pi:etende a, aludida Emenda. A jus
tific~yão d·a :rejeição é a lllr.SJIIa dada à E:menda 119 285. 

·-'· 

~d• n9 3!l5. Pela aceitaçao. 

E~qenda n9 3!l6. Pela :rejeiç_ão • 
.Juatifi,:açiio, Não se tendo adotado coll!o· :re-

9ilnlit-;.:egra Õ da .comunllão un.i.ve•saJ., não tem. sentido o 
que .ila ·C"ont·~ 11;1 Emenda_aol.l l:ll:'t.l69l e _1.6~4. 

_ E!nenda n9 '3()6. Pela :rejeição • 
. .,. JU~:~tificaçiio: .E:stii. 'correto o que -se eont.5m 

no Art.l~93, nio have~do ~azãQ pll:.;oa substituir a ex-

press?io no "paciõ ~ntCnupcia"lft, como·sto contém no al~
dido: al:tig6, p_or "cm pacto :rt.ntenupcia:L" ,como se preta!! 
dOI! ""i\.~; &monda. E mnls1 t~blim n.iio h.i motivo pa~;a se dar 
.r;...v.n x-ed~ç.itr 'üo a:rt.l715. scg\1n<J.o o PJ:Cojet.o, cada: Ulll 
doe oónju~& por!!orã, no J:CC<]ime ela. separ.">çSo de bens, !. 
l.icnru::, hipoeccar o" o;rav:rt.r de ônus reüis cüda \l..lll dos 

bens <3:e ~"& ~~prl.-edaele, niio..hav~nd.o _n_qccs:.;ielad.::_ do 

-eonsen~imento .do ou"t:r? como_ se pretende no üllldido 
tigo. se houvesse n(!cessidade, ter-se-ia adotado outro 
J:'e9":ÍNe que n.Ho est:e. Para isso, sei:.ia preciso que hou
vesse soeie.t"ade eonj.;g.al, que 11ão se forma. 110 re9ime 
da .IICpnraÇãQ de _be.p:II: 

J:nenda nço 308. Pela rejciyão. 

Jl!.stificação, Não se tendo adot.lldo o regime 

da. comun?ão u:J.ivc:rs!!l ~omo regra, P'!!rile •..:mtido a pro-
p<;>st~ coi'i""i_t.ru:ite na ~enda ao a.t.l698. 

à-.end».- nQ -3-09. Pe~'l re:jeição. 

J'ust:l..f~ação: A Er:~enda v.isa ã inclusiio ele 
lll1l par"Scf,t:afo :::inico ao .art.l700 do ProjetQ. Neste arti
~, préVê-se quã, no regi:ne da participação final dos 

~estes, ..ca.da çSnjuga terá aiJ::eito à metade dos bem; 
à <:~ata da _dissolução. Na .Emendã pretende-se que essa 
pa:rticip;..S"o, ou direito à met:acle dos beml, .possa ser 
conve11c.iõnad"a de 'l(Od.o d.ivm:so. Entret!!nto, não h!i. ra
üo para isso.. e a. regra da Emenda desna~uraria a pre
..mnç_io_.~•• qú.e ambos os cQnjuges praticiparam'em igual
dade de situação na ;o,quis:fção destes bens. N?o so pode 
esquecer quQ os cê11jug-es nem s~mpre estão na meSJ!lll :;.1-

tuaçã.., ao .i~iza~ o casmuent.o, :razlio po::- gue é ne:=:e.a 
s.ir.io ·que_-se estabeleyam par!mct.ros ela•a."<lén~e defini
Cio:;, o que i:;ignifca d.izer que, durante o cas;runento," hã 
a prasunçiio da tjue alllbos oS cênjU<jJCS participam Cll\ 1-

. guald•de -de cond.içõe,; 1111. obtenção do p:rt.trirnônio eomUlll. 

"t::.nenda n'i' ?"10. Pela :~:ejcição. 
~stJ.ficaçio: Niio hã ra>:ão pa= que se sub_! 

ti tua a e>i!.>:taui;:. e-onst21.ntc no art..1703 "doaçõe..s~ _por 
•l:ibri'al.lc'ia<te•. A aO.ção i ·a l.Íberalidad<::. po>: excelên
c;l.a~ .Pbd.-ndo considerar-se ,;.s· duas expicss'õcs como :s.i
n8niJà«S. 

ben~a JIÇI "311.· Pelt< :.:-ejeição. 
o1ulit.i.ficação, No &istc:i.a clã. partiCipação tl:_ 

nal dos üq~stos, o~o pi:opostQ 110 _Pro~ct.o, os côn~u~ 
9e• téN um cfireit.o cxpcctal:ivo r-eal, quilnto aog bens 
que õarnpOr:::io a futura menção. Não tem apo11as uma qÕot.a, 
ln<!'rll. pal:"tlc".!.pação obl:'i9::1C:ionill, susc:ctivc:l <:i.e opera
yÕe!! cOOtlbt!.is liiO:t"OS<'lS e dJ.f!ec.is. PO:.:' isso, prefcx.iu
-IJe da:r uma participação, em princípio, "in naturü", 
xa:.io peiã qual -0 2i:ll"!ceito de meaçio C prêiprio, e não 
o~~~~ quOta. 

.!S!omda no;> .Jl2 •. Pela :rejeiçiio. 

"usti.ilcaç~: Não h ii. nenhuma x-a.z:õ"o para in
el.U.ir "-regra. do parS.g-rafo único'ao a:rt.l704, uma vez 

que "" h<S"u...tb .:onsent.iruento do outro eónju9e na doaç:ioo 
não·~· Configura .iliénaç-iio ·em detrimento da ~t~ea_çào. 

Nio_pode haver prejuízo "" o :interessadQ c:oneo:rdax com 
a doaçiio, • J;tor isso .. o "par.ig:rato ünico perde sentido. 

Agosto de 1989 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I- Suplemento) Quinta·fcira 31 U9 

Em«nda n<:> 313. Pela l:'ejeição. 
Ju.stifiçaçio, ~ .i:mportante 11. :manutenção elo 

p.u-!9'rafo :único d~- art.l1(1~. No ;~;e'il'ime·da·participaç;:o · 
~1nlil·· elos agl5.estos, gs :bens J.m5\-eis são "l:'eg>i.strados du
:r:mta o çasllll'lep~to em nome de cada wn dos canjuge.s_; JM.S 
pod.e oco:~:"~:er que tenham :sido ~~;dqui~:ido:s, não,com valo
res.sul:lroSJill.dO.s d• bens a.nteri<=!res ~~;o cu~ento, e 11inl 
com rendas óu lucros a'Ufc:ri~os d\lr:mte o =~ento;Ne,! 
ta seg"Unda hipate.se, este bem :fará 'parta da futura me!. 
9iio. ~-C:-o-ri:::eq!iéncia, se for 1mpull'nllda a titularidade, 

o5cve aquel(l que t<llll o iJ'Ilêivcl i::e9'istrar!!o em seu nome 
pro;a·r a cllusa dn. aquiGiyão, po~:'IUanto sõ ela: é que 
tem es>~a f!l.culdad.e. sa ,.5 o pa~:!i.gl:'a:fo !o:~:" excluido, 
ae houver d\ivida ~~; respa;l.to <le o 1Juóv,;,l ter l>i<lo a<lqu!_ 

rido com );)ens ou CQTil vlllores proven.ientes de rendas 

rmteriores 110 casamento ou pos.te:~:"iores, o õnus da pro
VIl aeri do outro c8njuge. Seria tio. d.tfiCil ·a proVa 

~e lile poderia considerar 1lll'la verdadeira "probatio di!, 
~l.ica". 'Por esse motivo, é nece11sSria :U. manutençio do 

p~~o:djgX'a;fo único do a.rt.l..ios. 

Emenda n9 · 314. Pela rejeiçio. 

Ju&Uficaç.iiol Con.for:r.1e js. sê. mencionou, não 
•e rul.otou a oxprc.s~iio Mquota. de pa:l:"ticip~çii.a", · · D.as 
":meaçio" pel11.s ra:~:ões conztantcs nD, El'llend4.n9,Jll. Na 
just~eaçiío, níio se pl:'C»tou ::d:.ónç~o o.o--filt:.o, flaramc.!!. 
te expo11to no.11 "l!rincipioll par!!- a. Reforma do ctldigo c;! 
vil", ao que, na vigCnciD. <lo regime <la p"-1:ticipação f.!, 
nal d,os .!lq(lcstos, eaaa um dos côn.ju'iles tCm direito ex
pe<:tat.ivo real ii: futura ftBt>.çSo; o que i!" atual é o di

·X"Oito cxpeçto~~,tivo. 'Não e.:a:iste urna quot11, antecipadruue,!l 

te, porque ela ã variabillssimll, a n= se sabe se ex.i!< 
. t:iri ;:.;lgWll dia, porquanto i!i circunst5.ncia que sõ se v'! 
:Ci.fica ao ténni.no do regiltle àe bens. Por U:so, hli W1l 
direito expcctativo, e nii:o uma quota,_ que seria um.,· d.S 
t:eX"lQinação concreta. QuotA iS !raç:íío sobJ:e um patrimõ
itios e e:~ ta fTação ainda n:io exist<'l, e nem se sabe se 
existirá. A exp::essão "futura meaçio" é. absolut.anu:.nte , 

cor:ret;a,, e o. pretendida na emenda n9 2JA e i.nexata. 

~enda ;rj<:> 315. Pc.l.a. aceitação. 

J!lmenda n9 317. Pela rejeição. 

Just:t!icaçio: A nesma dadA li Eln'!!nda n9 278. 

~enda n9 318. Pela. aceitaçio. 

:i:menda n9 319. P<!=la rejeição. 
JUa:t.t.fieo~~.çio: A Emenda vis.a a incluir lt le

tra aJ' ao ut.l.7l.S, penni.tin'dc;. que o· MP po811il promover 
a.ção' de nuUelade, quando os p.a,is ·alienar<'!!:~ .ou 9rav~~;r-eni 
de 8nu8 re;ai, .illlõvais dol!l filhos, ou contu.ireltl, em no 
:ru..,. deie.s, obrigaçõe, que ult:rapa,.sem os l.i;,ites da ,.h 
plolll adl1iniatraçiio. EJ:ta ~~~o~~.té::ia i.nteres.f!;& à r<'lgulane~ 
taçio interna da fllniilia, i>ão sendo possJ:ve~ .~e sob::; 
ela. tenh~~; ieterfe:t:ênc:ta o MP., 

r::menda "n<:> ;320. Pel.a :rejeição,. ... 
Juati!icaçiio: A mes~no~~ dllda .i ~jeiçio ·da E

JDenda n9 '222. 

:tmend11. • n9 321. l'elÀ· rejeiçii:g. 
t7usti.fie11.çiio• Não é po:l"s!vol ~zigir que os 

pais davltnl p~:est;a2: albne"nto par~ ed\'lcaçiio d!)l!l filhos, 
quando ln~~oigres. Se .assim l:o•se, como sucsd.eu nos EUA, 

sa c!ltabclc.ceria uma verdn<leira indo4~>tria da cduc&ção,

porque os filhos j<~m~~;is deixarJ..,m de cursnr este ou __ a.,. 
QUole curso, a fim éle po<lerem obter os o.l.im~ntos cerno 
que viveriaD., talvcl: regal&da.'llcnte, tudo ii custa dos 
pa~a, muitns ve~:<!,. s,obreca.rrcgndos o;:o:n as mais diver--
aas tarefas e elespesaJ'I:. 

· Enlenda n9 .322. Pelll rejeição. 

JustUieaçSo: Ainda quando a. :t.<!i élo Div~r

cio t<!nbll permitido CJile a obrigação de prestai:' !llim<!n

to se trans:nita aos bercl.ei:r:os, 3 !o:tÇO!il<:> recor.hccerque 
é Wll.a olrigaçiio person&li.ss.una. A t.ransmissiic dessa o
bl:'igaç.ii.Q ~~oos b<!rdei:t:"oS OJ!.eJ:"lt e torn.s qua'se impnssivel 
a reali:<llção dos .tnver~tÃrios. Pol:' isso, :oa pr.!itica, e! 
bt "obr.tgaçiio nS.Q tem sido =erc.td.!l, pois ela levaria a 

que os J.nvent.ãrios Perdu:~:"asscm ii~:defini.da.mente. t axa

ta a regra const:mt:il no art.l72S elo Projeto: "a obrig~ 
çã.o de p~:est.ar alil<Jente:: n:lio se tl:'tm=i.te lto:s herde:L=s 
d.o deve6or" e niio ll que se contém no m:t..23 da Lei- elo 

Div5J:cio, 

J;:menda n9 323.· Pelll. :o:ejeição. 

Just.U:icaçiio: Nessa emenda, proeura-se subE., 

ti.tu:tr zs expres,So separaçiio judicial. ~itigic:sa pro 
desquite: :rt1as esta denominaçii:o niç· foi aceitl!. no Proj,g: 
to, ~ iladlt aconselha. que assil<J se faça, pelo sentido 

depreciativo do terno desquite. AJ.ém.<lisso, a Emenda 
reproduz o que se cont~ no al:'t.l730 do Projeto. Ile.i
:ilt, porSta., de consigrlaX. o rcquisi.to ile o cSnjilge ser 
i.ncfcente, cemo se contém no n.rt.l'?OO, Adema.1.s, o l':r:O
jeto aaota a sep11ração pc-r. eiilp;a e bipõtese:s ãe se par! 
çlio sem culpa, de. sorte que a Emend~~; não "pOde ·ser ace,! •.. 

Emenda n9 .324. Pela rejeição. 
JustUicação: Não llli! tendo aoei.ito o termo 

decquitc, não h5. !"OlnO :~ubstituir "'e"pressão,.nos ~rt. 
1371 e 13'76, •separado judieialr.lente" por. :desquita

e.?" r como pretende a Etnenda. 

EmenQa n9 325. Pal~~; rejeição. 
JUSti!icaçãc• ·A Emenda visa a ;'õubstitui.r 

no art.l132 a expressão ~culplldo na s~ração 'judi.
_ci.a.J.• pa1a se9'uinter "responsável pela separação jud;t,
ci;al''8."Na. verdade, ltd.ota.ndo-se os dois tipos de separ~ 
çiio, por culpa e sem culpa, não hã como d0i.'>ar de ado
t.ar-se a regra d,; que Ulll dos ciSn:Jugcs ·pode ser culpado 
na separ.o.çiio judicial. Oe outro lado, a expresslio res

ponsável Clll nad"' m~lhora.ri<l a situação •. 

Emen~a n9 :12G. ~e~a ,;cjeiy:ic. 
Justificação' Esta_ Ementla visa a suprimi:z:- o 

llrt.l732. Mas ele, no sistema do projeto, e absolut.a.
rncnte neo<!ssiiriQ, especialmente o par-.!igra-!'0"- único .em 
~e se Prevê a possibili.dade de o c6njuge culpa<lo t<!r 
aliruentos, preenchidas certas condições, sendo uma (!e
lu a d~ não ter parente::: em cond.tçÕe!l de pr<!stii.-lo:::.e 
out..:a., se não tiver apti<lão pal:'a o trnbalho. Obse:.;va

-Se, por i9'1lal, que, nesse caso, os alimento::: aio os 
est.Jritamente necesSário:: pal:'~~; a subsistincill.. 

Erne~a Il9 321. Pela rejeig.íio. 
· ~st.ifi.cação: A Emenda visD. a altera!; a ex

P:!:e:~aão "considerado culplldo" prevista no art.l732, P!: 
~- •re.spor~siivel pela separllç;;;o judi.eial". A l:'eje.içio à 
:Ê:ntcrndo~~. telll·junti.ficõl.ção ig"Ual ii. da rej<!iç.ão dlt Emenda 

Jl9 32.5. 

Emenda n9 328. Pela reje.tção. 
. Justi.fieação: o a:t:t.~733 é mai.s aruü.Itico, 

lfUJClarecetldO as situações em que é passive~ .propor a-
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çiio de inVC:Sftig"O:Çio p~ra fins alimenta.:r:-es, enquanto que 
na Emenda ll.lude-se, llpena,;, a filhos bavj,dotl. fora ao 
casmnento, nio .ae s:i.benao ue os inc:est~osoiS terüw es
sa 'posaibiUQade. 

:E:nlcnda n9 329. Pll:l.ill. rejeiÇ'E:C). 
.histifiell~ão: Nc:;o;s:.. Emenda visa-.oe suprimir 

o ;:u:t.l7J3, mas ele G necessD.:.:.to e ost.ii. aé llcor<lo com 
o 11istem11. do::. Projeto, çonformc se verifi~ou em diver
sa:~~ opClrtuniaado:'lõ, .e especial~ttente ml.·:t<ejei.ção ~ ;E:r:len-
4e. n9 323. 

:tn.en<:!ll. n9 330. PG:lll. re3eiçS:o. 

.rtlstificllçlio: A mesm11. ju.stiii=çio das Emc.::_ 
dll.lil anterio.:r:-cs. 

l:mcnda n9 331. !>ela :r:'ejaiç5o. 
IJU.$ti.fic:.,_ç<io• No Qi_rcito bre."sileiro, de há 

m-u.tto tc.mpo, tem-10e como ircnunC.i.&'{.cif!.~oj; l!:limcntos, n&. 
&5 cm raziio do p:.rcntcsc:o, corno t~bêm Cll\ razão do ca
sruncnto, e ainda apôs :a 6\14 ccss:açiío. Foi objet.o da s~ 
mul.a n<;> 3"79 c atende bem ii concepção 'cocial dos alimc!! 

to:o:"v.to;rcntct: no pais. Seria~ retrocesso a adoçiio da 
llludid:a !:Iaend:a. 

t:mend:a 119 332. t>OlD. rejeição. 
.:ru::tificaçlio• Ainda qu;sndo cm outro:;: pai

BOI!', seja PO:'I&!vel a renGncia aos alimentos em razão do 

cacamcnto, o Direito erasile>i:ro adctou uma Qrientação 

Jll.ll.-11> modem....!!-. e m~~ois social. Nin<JU~m io;nora que, em prl:!!_ 

cipio, a jurisprudência brafl'ileira i!tdmitiu :a ~en_úncia 

para, ;~ster.tori!l<m.t~, nio :r:.aic admiti-la, o gue foi um 
pJ:Qgresso. os ;alimentos, :hoje, não detêm mais o _cunho 
indivi<:!ualista de tCil\po::~ atrli.s a. de. algu:nas legisla
ções. No .Direito ·nrasilei:i'o~. o.S ·alimentos possuem alto 
ca.rãt= sociaL Não tora e.11sa concepção, ter-se-ia uma 

situação ta],.vez dif!:.cil de t:Ol:: .cont:~::ola.da. Atê ce:c-to 
ponto,eonsiste em p::-evidõru::.5.a social no seio_ d;:o; famt

lii.J e, por essa razão, éstli correta a s\lmula. n<;> 379 
·do -STF, ~e prevê :a i:e%enun.c-.iabil~ e! ade_ dos alimentos. 

J;:mend>:>. n9 333. Pcl.a rcj_e.içio. 
Ju::t:.i:!:ieaçiío 1 Ness;s Emenda, quer-se a s"LJ.bs

tituiçio &1. e.xprescE:o .. separado judici_almcnten por ·~ 

quitado", l!las e&ta d:.~nominaçio niio !oi_ .acei.t"!-- ~ Proj~ 
to, e cspcciaJ.mente pela Lei·do Divõrcio, não havendo 
ra.zio pru:-;:~. retornar-s.e a OMtiga denominação, :aliiis com 

ca.ractcristic:.al'l i.gnOlllinio=-

Emenda n9 33:'1.. Pela. rejeiçio~ 
JusÇi:t:icnçiío: A Drlcnda rcfo::rc-Bc :art. 

1?38 do Projeto, !"(a qu>:>.l Jõe lã ~seguinte :r:'e<Jral ~se o 

e~Zmjug"e devedor da ob:r:'iqaçiio v.j,or a -casar-!lá, o nOVOC!_ 
PIUncn.to niio alte:~::ar~ a sua ol:;.rigaçiio. o art."l.7l7. pre

v:l.tto na Enlcnd.a tem o me =o aign.tfc~do ~- 4.lvergindo um 
pc:.uco na Stla r<:~daçiiQr "O noVQ .cnsnmcn1:Q do can:jug_e de

VI'Idor nio Qxt.i.ngo.:u!! a. obdgaçiiio __ con_s_t:_~tc da, •• t:entcnÇ.;_ 
&:. divórcio". Pllrece ser melhor :a de l':rojcto, Uma vez 

C]Uo ê JIUl.i: roufla, tc.ndo om v.tstn que a obri~nçiiO ali
ncntar nem scr.1prc dcpcnõcrii da sentença de divórcio. 
Podor1i. oxi&tir COrR a simples sentença d~ ~;ep:~raç.5"o, r_!!. 

zão pela q:u11.1 nlio <5 cxatn a propoS:içlio con"tarite da E
:JU.C~da n9 3l4. o cSnjuge separado pode niio requerer 

• .Sivórcio, ou falcc"'::;: no periodo em. que ainda ~iio tem. _ 
a possibilidade de propor a aludida ação-. Ne&scs c:a

.::os, não poderá dizer que a Qb~igaç&o alimentar decor
rm::S a:.a sentença de divórcio. Ela rcculta aa .sentêt~ç.:l 
de separação. 

:&nv:~nd.a no;> 335. Pela r"'jeiçi;o. 
JUst.if.icaçio, A E::monda-pl:evB" um Clis.positivo 

1lOvO <que" ~ar11. a "seg-uinte xegra•." A mulher necessiUda 

e que niio haja sido_ respensã.vel pela dissolução da u
Dilío.livre, existente hd S anoS,"'ou gue dela tenha !i
lho~:, poderé: pleitear do homem que a. abandonou o nece.::. 
:oiirio ao se~ :sustcmt.o. ~eom essa emenda, o ocnc~b.i.J:iato 

geraria direito :a a..l.imrultos. No e:ntanto, níio teni sido 
assm a orient>:>.ç:iio na maioria, ·senão na totalidade dos 
paise:s, ::alvo aguelea que .11dmite1'1 um casamente d.e di

reito comum "oommon J.aw :rnarriage". vale escla:r:'ecer q'.>C, 

Q:; Estados =er;!.eancs que possue111 e~ta instituição 
tendênCia é e:zQlu.i:-111 em faVQr do C!fSamento, _segunao a 
le9iala~íio. Não parece oportuno <:1'-'C se regale a uniiío 
1iv~e, atribuindo al.iJoentos n:a hipótese de SUll extin

ção • 

Emenda n<;>_ 33G.l'el:a rejeição. 

Just.i!ic:açíio; Pretende-se a i:cclusio de = 
novo &.:~::ti9o segundo o qual 11 ·:mulher gráv~da pode _pedir
alimentos em f"l:lnção do nascituro. segundo lls • disposi
çSes da Parte Cer:al, art.29 "a personalidad~ civil do 
homem cõ:neça d.o na=.iJoento, mas a lei pé1_e ;;o. salvo 
alrei1;.os ·do· llll.::cituro"'. Entrz e~;ses di:-eitos, estaria 

o a:.e ~;.ub:dstCncia, cuja prcteçiio é óbvia." :Isto, enb:e
tanto, não impede que se deva provar que "a;quele, o:on
tr:a quem :De pr(l:tendcro a.l.imentos, é c futu= pai. O a:X-
8.go l:lupor!a Wll processa que a.urarill :muit<J mal.s_qo~qus 
o~ 6 meses. co .. base no .:art:29 da ·~ojeto, âo Cód.ig<J C!. 
·v;J., e através de UIO"- !ned.ida Cau\:elar, se poderia )'ro
vei:, :para loso, :a subsistência, acm neeest:idade d.e in
cluir-se ~ novo ... rtiso, cuja realizaçil:o prli.ti2ã leva
ria 1l1Uito tempo, o tatt~po normal de um prOCesso de ali:.. 

mentes·. 

Emenda n<;> 337. I'-ela :accit.._çlio. 
iJUGti!.iaç:iio: A. EitCnda ii.Ô artê".J:739 do Proje

to vis.,. a excluir que se aplique à pro;.staçiio aliiJIQntar 
t~:s vnr.iaçêos da OR1'N, confoime foi estabelecido pela 

Lei 6.515, de 1977.Coln a adoçãc do cruzado, p~l_ç Occrc 
'to n'i' 2283, e:n 27 de fevereiro de 1986, ·~>'iõ-fC:mOs rnãi-; 

ORTN, razão pela c:rual deve ser adotllda a Dnonda propo!!_ ... 
:&mend:a n9 338. Pela aceitação. 

Emenda n9 3Jg. Pela l:'ejeiç!o. 
JUs.t.ificação: A matêria jõi se encontra 

ficentemente resulamentada no a~t-1";!49, etn seu parli.gr!_ 
fo úniec, nSO ·havendo r_azZio Pa:r-11 se fa~er o aludido 
de6dob:~::,:u:u:mto, ~iãs, .;_~Emeilaa â, pratie.~~.~uente, dQ re
~ação, pois não altera em nadã os preceitos .. constan

tes no Projeto. 

Emenda n9 340. Pela l:'ejeiç:iío. 
Justit::l,cação: o parli.qrafo üu..ic:o de art.l757 

deve .ser mantido·, por'~a.'"lto escl.arece qu~ a cur:atel.a e.::. 

pecill.l pode oco:rrex ainda <;jllandQ" o r.tenor esteja '>Ob p§. 
trfo podei: ou t-gtela. Não fosse ass.iJo, pc:.deri:a haver 

Clúvid.a se, nosses caso=, se· faeultaria, c:.u não, nc:.mear 

um eurador ~eeial. 

Emenda n9 34l. Pela Q.Ceitaçiio. 

Emena:a n9 342. Pela .aceitação. 

Emen<!!a n9 34.3. Pela :t:-ejeiçiio. 

JU-l>tifi<:ação: o termo "oportuno" previsto no 
:a:t"t. 1768 é o irulieadó e nli:o O '"tempestivo". Aqui se 

CO'Ji ta de uma nomeação quando sucede;- uma situaç~o. que 
assira o exija, nio" s6 tClllporal.m~nte, mas em razão de 

•outra» circ::unstãnci:as; portanto, o· tex-mo "oportuno"ser 
"'I'C 11\elhor 11 eas11. .finalidade do· que o "tempestivo". -

Efllen4a n9 344. Pela :t:-ejeiçlio. 
Ju&t1fic:~~.çio: No art.l7D9,desc:revcm-se os 

requisitos ela ent.l=ê911. dos ben'!< do me!)p!; ao t1.1tor; e no 
prli~:~r:afo iinieo preva-se Ull:a hip5t.ese de dJ.cpc~sa qu"-,!!_ 
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do o tul:.or. for de! rceonllcc.l.dll idot~cid"do. A Emendo;~; vi~ 

1111. a cxclui:r cst.~>; lilt.l.m11. hipStescn de mOdo que só mc
CiitJ.ntB c.!luç:íio_ é que .se podc:da nbmco~~r um tutor. Ora, sob 

escc pressuposto :;cria difi.cil accita.:::_o_cncargo de t~ 

tor. se alguém .é considcrl!do como pcsBO.!l Cle notÕ.!:"i.!l i
"donciclndo, não_ havcri.o. motivo para cxig.i.!:"-SC dele uma 
cauç.io. Dificultando-~c, era cxccs~ •. .a .. tutotin ... não ~~ 

x-5. ela aplicD.çiio p.!:"S.tica. 

&aenda n9 345. Pela rejeição. 
3U&tificação: HS. ce.l:"to~ ntol:l que _o tutor só 

po.!le praticá-los mediante au.torizaçíio do juiz. Exhte 
una 11Itida distinção entre pa;ar as dl:viClas dC ___ n\enoi-, 

previstas no a:::-t.1772, :r:r, o que de~nde da autor.l.za
ç:S:o .:to jt.liZl e fazer as "-espesas de "ub:si»tl!m;:J.a e e<!l:!!: 
caçiio, ·bem eomo ..... da a~istração; conzerv-aç:S:o e lll<!

lhor~~mento de seus lxma, o que o tutor pode realizar 
sem a necessária autor.izaçio do." juiz. D.o; mesmo.J~..odo c2_ 
!tiO sucoo!la elll ~t~at~ria de .1nvent<ir1o;, n.;: s.itUl!.ÇÕes 
que o invent.arian_te, adlninistrad:or da herança., pode pr! 
tica.r a.tos sem necessi.dade do autori.zação do ju.iz; e 
outras,em que essa necessida~e ac iltlpóe. oesde gue ce 
cuide de dlvH!as de outra natureza, i.sto é, não rela~ 

c:.ic:mada.a colll despesas de sub,si.st&nc:ia ou educ:nç:S:o, ncm 
pZU::a conservação ou :nclhor<UU~;:nto de Beus bens, C neee.;:. 
sli.ri.o que hajD. autori::!:açiio do ju.iz. Também quanto aos 

4ema.is a.tos p::cev.i.::tos no art.l772, O:ll mai.s impdrtan.:. 
tcs, .impõe~lle a autorização do. jui:t. N:io ser.ia curial 
'it\C todos e:;;t<:>ç D.tOs pudessem ser praticados 11ern auto

:ri:u.çã.o, CDli:IO se pre~e na Emenda n<:> 34S. 

menda n9 34~. Pela zoejeição. 
~stificitlç:io: 2'> constante na Ernen.dD. n9 34.5. 

Emenda nÇI 347. Pela re:le11<iió. 
. J'UstiUcaçio, E: evidCii.t<;! prl:.ci"õSTSmo- qiiCrer 

,.ubstit.u.ir a expressão ftn.io lh~ pode;:- cobrar~ por "não 
lho po'dcr cobrarM. 'l"l!l.l d.isposiçi'o não atende. à .si tull,

çãO lltual do .id.ioma. que ê al90 vivo. 

:Dllenda n9 34S. Pela rcje.ição. 
JJ.u:ti!icaç!io: A c:u:::-atela dos p.l:"óo:'i9oS· é -tr! 

d.i.,ior>"l no d.ircito- brag.il"i"o; 0 n<'!co"'sãrJ:·a. Nio 
vê como r;:c prctcndll extingui-la. SC.!:".il!l.. necossârio re
ver a dispod.ç<io da Parte Geral quó n con:s:o.grou:mns n3o 

pru:ecc 1>or eçta a melhor solução: os prÕdigo:r prcci
&llm, reD.lmcnt:.c, do urna curatcla especial, pois ela .so 

re!crc a.pcnas a certos l!;tos. 

El!lenda nç. 34!1- Pel.a nceitaç!io. 

J::IIICndl!l. n9 3SC. Pala :~;ejeiç.ii6. _ 
.:rostificnção: Niio se adotou no Projeto • a 

cubst.i'l:u.ição protcl'ld.ida no termo "separ11do" por "des~ 

quitadoft, razio pela qual a &mcnda n:S:o poéle ser acei

ta. 

Emenda nç. 351. Pela· rejeição. 
.:rusti.t'ic'ação: A n!'at.Cria .não se eneont.l:"a, <=E, 

1110 se pr'Opala 1 na justif.icaçiiio l Emenda nÇ> 3Sl.No art. 
1803, a que se refere cs:Ja Emenda, d.iio.:;ze as- cond.i.ções 
~ra que se ·possa da.:t" curador ao nat:c.ituro, exigindo

-se•que o pai tenha falecido, estand.o a muL'lcr grávi
da, e mio tendo esta,aincla, o p!tr.io poder. Estas Con

dições nio estio consagrl!.~aa no art.iáo2. -:E:rn :rã.z"i'o d.i,! 
se, não se p·o-de dizer que a mato~ria ·a:o art..l803 do PrE, 
jcto e~õti toda ela regulada no a.rt._l802. 

Eu~enda n9 352. l'.ela reje_içio. 
JUst..i!.icação: Manti.dn a euratela ~os prSdi

gos que 11e .im.pÕe: v-enh.!l; 11; StlCeder niio tem :~entido n E-

menda propo"tll, pois ela yMa Supr.irn.ir o art..l806, qu.;t 

:i:egulã a cu:~::atela <lo prSd.igo. 

6d%~J~1 
~ 

P:t.imei:~:o Parecer do Deputado Plinio Barreto liO Projeto de 
Lei d11. câ.=:ro. n9 194, ele 16 de maio dG 1947. 

•r - Filiação ileg!tima. Cono:::ubinato. A ait.u.Jt.ção 
•jur!d.ica. e social do filho conc;ebido fo.:.:a do mat:rimõn.io 
Kque tanto assunto forneceu ao d$amaturgo e ao roma.nc.ista 
"do século XIX, e 111esmo aos dos !ins do sécuio ante.:.:.ior , 
fttende D. norrnal.izar-se. Na soci .. dadc, a normllliz .. çio n~ 

~nhuma dific:ulclade aPJ:esentava quando, nas :rnonarquiaa, 0 
"pai era o própr.io 80be:~:ano. A numerosa prole adulterina 
"da que Luis xrv, GJn cooperai;!!o com 11. Sra. l«<ntcispan 
ftoutras damas ela côrte !ranCeia, enc:.'leu 04-paliíciÕs !'!. 
"ais, viveu sempre cercaela ·c .. maior c:ons.ideraçíío, sem em 
~bargo doll protestos o da revolta dê- uma p"'rte da nobrez; 
"capitaneada pelo .intrans.igente e venenoso duque de 52.1ntr 

"S~'n.. centeruos o centenas <!o p.;ginas das célebres Memó~ 
":~:~as_dêsse in:il'n.it.!iv~l retratista de almas e caraetezes 
"são dedic:D.du: ii crit.icll acerba dO que o rei t:az.ia para 
"elevar a sua famil.ia ex'b;a...at:r.l.monis.l Q di!,S p.l:"etensõea 
•cada._vez mais exageradas dos seu:s f.ilhos naturais, de c\l 
qj~ educação a viúva Sca;,ron, a veheranda- amig!l ele N.inon
"de Lenelos, se enca.r.:.:egou com taJl\llnho cArinho q\le, 
'"~ das ma.is _pro<;ligios.eis Aventurli.S sent.i:nentais do gue 
"lia noticia, ACabou tomando em mãos, também, medi,ante um11. 
"ligação solada. pelo casãmeilto seCZ"eto, a- sorte- do pr§ 
"pzio mona>:ca. 'l."âo longe fo.i o-prestig-io-dessa mulher 80 
"bxe o soberAno que êste, nas viz.illhançaa da velhic:e 1 ta; 
"vez lljudado um pO\lco pela prÓpria natllrez .. , entrou a pai' 
"milha.r o c:aminho não pr~prilllnente da v.irtude, m= da c~ 
"tinênc.ia. A espe:.;ta. senhoril soube apagar, naa ve.iu d~ 
"I'Piare<l, o iop dn concupisc:ênci.a an>Oro:ra por uma infinid&
"do de rec:\lrsos sutis, entre os quais se deotacava a ll.mell. 

~<;a do fO<JO eterno na11 fornalhlls do inferno. o mon=ca : 
ftque tudo J?Odill., ent"o?_a _treme" do medo do diabo, o que, 
ftentr_e_tD.nto, n1io foi irnpedidci par" gue tentasse!!, em seu 
"testamento, alcançã:r ;,; auprema gr~nd.cz.a a filharada ea 
~púr.ia. A l:>~:stardia princ1Pe1Jca que v.inha de longe, ~u; 
Mera Ufl!8. t,rD.diçiio n .. CÔrte ftll.nCefl.!l 0. em qu11.0e tÔd&S ã:s

"c.SrtCS eo Bl:asil , - pai ostensivo e escandaloso de 9'.!: 
ftlhard~ prol~ adulterJ.na - não colocava lMl nem os pais_ 
"11em a pro9'!n1<:1. 

~Na :l:nd.ia, por exemplo, segundo a. lcgi.slaç.io de 
~MI:Inu, os !ilhoa nascidos..d<IL.concubinas tinha d.i.rcilt.O à 
Mmetade d<;> que co~<besse ao fílho nascido das ~apó!Ja~. Mas 
"a d!ot.inçic dosapa.,ecia guando os f.ilhoa naturais P"rten 
ftci8111 às cast.aa superiores. Nesta. hipótese, = b.,sta.rdoa.
ftermn c:olooados no mesrr.ó pla;,o e:m qlle osc a.chavam o=o 1E,1:r 
"ti1110s. Na China, todos os- f.ilhcs, fÕssem natura..i& ou nã~ 
"tinbrun idênticos direi. tos· à &ucosBiio do plli. o :mesmo _; 

"oontecia entre os ãrabcs. Em I&rael, 0$ filhos das coi'I.CB:. 
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~bina1 iOo:avrun <1os mesmos d1re1t.os que oa filhos das 11\!:: 
•l.hcres lcg!timaa. Todos concorriam li: herança paterna. ! 
•ulis, o coneubinat.o· foi ~>ma instit.uí.<;âo q\le <:le.it.oll ra! 
·•zes ltlli.to longo. A própría Ig:~:Ceja Catõ:I.ien, d\lrante "-.! 
-g-um tempo, teve que o tolera;~:. Mail:! tarde, combate\l-o = 
"tanto vigor que <"!CabO\l fechando o teso\lro das S\las in<:lu_! 
-gencias pal:"a Oll filhos ile9"itirnos, os q~.~ais, çonqv.anto 
"nos prillleil:"Oll tempos poai= receber ordens a .. craa, nos 
"aéculos IX e X perderam esaa faculdade. A recusa de o;: 
"dens que n principio se negava sõme:n.te aos filho"' dos 
"clCrigos foi, ,. pouco ti pouco, abxandando não IS6 me.Si4n
"te dispensas como, também, nos ca1ot1 ae le9iti.mação. 

"A tllll b;:o;sta:rdo, o :raest.J:e de A\!"is; 00\lbe a .inataur~ 
"ção da segunda dinaatia pOrt~>guêi=a, q~>anao foi da _vít.ô -
"ria de AljubarroU, Ent.J:etanto, as leia portug~>ésas rec~ 
"savo~~n ao b&stardo do nobre qualq~>er direito À sucessio 
-do plli maa, do rneamo pn•n•o, reconhecia ao baatardo do 
"plebeu o d.ircito ~ suceder ao pai Cl ao avó ;,.tli em C:O_!! 

"çorrõincia com. o.s legitimos. Trillte era q~>aso sempre 
"11orte da bastardi.a modeata, desprov.iaa· de sll.ngu .. real.. E:! 
•sa bast.ardía :::ofrill. muito o o sofrimento aumentava P. Pl:"o 
"po;rçíio que ne tlht~nciava do trol)o e 4o c!r(;ulo da ~l,~~ _ 

"nobreza. Na noc.iedar!e burgue"a, em que os preconceito~:; 
ndominavam tanto q\\anto_ o dinhe_.iro;··o filho nat!-lr&:I. veio 
na sex wn r.Sprobo, quanr!o :~:Cépx-obos dewiam ser apenas, em 
"b_qa just:..iça, os seun progen.itores. Os inoee_ntes v.ivia>n a 
"pagar, e larg::unente, peloll pecado:~:Cefl. 

"Eas<i inju:otiç<~ clav .... a ao,. cõ;u,.. N<io er<z poas!vel 
"que parrnanece:::sern os .f!ilbos ileg!t.iro.os virtualmente s~ 

"qregao;los dll. .sociedaõe pOr um delito de que er11.111 as viti
nma:IJ, enqll;,.nto os pais, 01 verdaaeirQa delinqO.entes, eon 
"tinu.-Mim '-'- tirll.l:" da vida, tranqQil~nte, tuõo quanto el; 
"era capa>: õe lhes proporcionar ern f<Uicidade. Procural::"am 
"os legisladora& atenuar CIUla iniqO.idaQe por meio de lei8 
"bUfllanaa, mas os seus esforços foram_ conUdo8, 
"nuito tempO, pela barreira do~:: prec()nr;eitos sociais e !?!. 
"lo princípio de que tudo quan~o se concedesse ao fil.ho 
"iloSJit1mo iz:ia de:11.falc11.r o patrimônfo moral da familh.l,! 
"g!t.imr.. Nada maic exp1;es1ivo a ê11se respeito do que 
"luta que, o.o longo do aêculo XIX, se t.J:avou na terra clií;! 

'":::ica daa baat.ardi~a rcaia e princ.ip<:~scas, - a França, 
"para dar ao filho _natm:al Wl. _e_st_l!:tJ.!_tp que o compens&s~;:e, 
"até ~rl:.o ponto, c'ía mácula originár!.a. so, durante a ~ 
"vol~>çio Francesa, os f.ilhos il<ilg!till\Os quase !Orll.lll i<;~ 

"lados ao legitimos, o cõd..1go de Nap<:>leio levou a reaçio, 
"no plano il:a virtué!e, ao e;o:t:~:Cemo &;! negar ao filho nl!t,!!_ 
"ral o éli:~:Ceito de pertencer a Ullla f.!llhilia, doutrina qll<:~ , 

"=ia tll.rde, veio a desaparec-er, PQj_lil. quo a venc-edOJ:"a e, 
"hoje, a de que o filho natural tem 11. familia do pai, 
"da mãé, q\le o reccnheeer, 

"Váríaa le.is, notadamente a= de.l896, 1907, 1912 

"1915 e 1924., pro=rarll.lll lllnpliar o:; ea~:~or: de investigação 
"da paternidade e f&cilitar o reconhecimento d.os fílhoa 
"Ue<;!timos. A de 1907 permitiu o reeónhecime_nto de f! 
~lhoa adlllterinos da. mulher, :~:CepelidoR pelo ma.r:!.do, quaa 
~da n.o.scid.oa em pel:"IOdo de. :~eparaçáo leqal dos c6nju9alil • 
"A de 1924 deu um passo aa.iante, &dm.ttindo a legitimaçio 
"dos filhos adulte:t:.inos pelo casamento po:::t.erior dos pUs. 

"O movimento ;renovll.dor no sentido hull!ani_~;-io rec-ebe:ra o 
"impulso inicial C<)m a lei de 25 _de JM.rço de 1896", 11. qual 
"awent:ou conr:i<:lerãvelmente. os direi toa .40: f.i,_lhQ l)_{ltural • 
"Essa le.i foi in.sptrada pelo fato de que, a despeito do 
"ri9or ao cSdigo ae Napoleio,· o nUme:to-·ae_ filhos n4tura1s 
"ereseia. mui to. Cresceu de t&l modo que, seQ1!1ndo a: -ob:~~er
"vação de um. jllrist.a fr&ncéa, a6 roú<tava ilo ativo da-lei, 
"ao eabo de tanto l:.empo, \lma c:ruelaade sem utiliàaéle. O 
"c6õigo élava ao= fUho& nat.uraia o dl.:!.·ei to sôbre pa:~:Cte da 
"suco,.sÀO dos paiS mas, por outro lado, di.ficultava o r~ 
"conhecimentO. O C5di<iõ .!5oS conc-edi& a~;~a fi.+hoa natu:~:Caia !;! 

wma porçao patrimonial, c-orrespondente .ii t.Crça ou t;o;ês

"qual:"taa parta"' õo quinhão que normalmente caberia ao fi
"lho legitimo. N:iio permitia que es .. a porção fôase acresc! 
"da PQr libel:";,.liõadGa t.<:s:tanaent:.ârias. Dai ver-se o pai 
•ãt:"vêzes, ileixar de reconhecer o filho natu::al para P2 
naer grat.ific<i-lo .;:o"o se fõra .= pea:~oa et:txanha. Corno o 
"que interes:JII. À "'ociodade é e :~:CeCOnhecimento do filho, 11. 

"lei. de 1896 acabou com essag restxiçõos e, conq\lanto e.d!
•t.ru::se 0\ltrns, colocou_ Olil nat\lrais pràticamente na ~tesma 
"posição em que, nas sucessÕes ab intostat.o, se enc_ontr&n 
•os filhos leqitimos. De tucl;o :~:Cesulta que, afinal, o sen
~t.imento Cle hwuani.dade: veio a_ txanspor .a barreira das CO!!; 
"veniêncía11 nociais a a llbafar, na con.sc11!ncin do leqi..:l.!!_ 
"dor, o :r;;eceio de q~>e, se viesse !'- melbornr a situação j~ 
""ridica "d:JG filhos n11.turais, iria da.r em tei:ra com a inst_! 
"tu.iç.io da família legitima, qlle (leve ser uma instituição 
"intang!vel ~ têi~= as sociedad.es bem organi~adas. 

wil - A vitór.ia d.os se:ntimentos huraan.it.irio"'. Aqlli 
"e ali foram surqindo le~s favorii.veis aos :(~lho" natura.is, 
-facilitando-lhes o reconhecimento e ampliando~lhet: os a.!_ 
"z:eitos. O filho simplesmente nat\lral cnt.J:ou a ser equip~ 
"rll.do, e:m quase tõans as le_gislaçõ_ea, para os feitoB ._,a 
"tximonia.ia, aos filhoB leq!ti!l'.os. C0111 o. andar aos di&s ~ 
"leqislador la.nçou as ll\las v.istas, com solicitude, até p~ 
"ra ou: chltl!lados filhos espúr-ios, os quais, <::Olllo se sabe , 
"ou sio a.dulterino.s ou são incestuosos, CJ-:cluindo-se da 
"cJ.as~::Uicação o"' que antigrur.ente nela figuravam sob a d~ 
"nominação de filhos sacrílegos, q1>ando a Igreja _j!l __ o ~st!!_ 

"do viviam unidos e a lei =õnica produzi~> eleitos de ca 
"r<it.er civil. os sacr!legca aão, no esta<:lo leigo, quand~ 
"haviõot:l <l.e llllllher sQlt.aira ou viúva, simplesmente nntg 

•A principio," os filhoill. eGJ:>ilriolll sô tinham o dire! 
•to de e:acigir ao pai os alin<::ntos de quG nccessitaosem . 
"MII..i& tarde, chegou-ae a permitir o reconhecimento dos 
"adulterino,., em certos cll.sos e mediante certas condiçõe.s. 
"Essereeot>llccimento veio a sor, em alguns paiset:, autori
•_:;ado tambêm em relação aos f.l_lhor; incectuosOlll." ~-o çue 
"ocorreu, na Alemanha, onde nii.o hii. diGtinçio entre 01 f! 
"lhoa natu.rnis. Ali.ia, noaso cam.inho, a Alemanha nazista 
•roi lon9e dertais, pois veio "a c:~:Ciar, durante a guer:~:Ca , 
""os filhos da naç<io", i_sto é, os filhos de mulhcir ca:;ada, 
"viúva ou solteira com soldados e civís arianos ••• No or:a 
•guai., t&lftbêm 01 cspúrio.s podem ser ieconhecicJ;os ap.S1 
-dissolução da sociedade e.onj~>~ral. O pro_jeto de reforma do 

"QSd.igo italiano, ge 1930, aQmitia_ o :a;:cconheciment.o dos· 
"filho& incestuo:;:Qs pela mãe, e a legitimação dos adulte
"rinos, bem corno o se\l reconhec-imentO em certo= caso". No 
·•projeto prim.itivo do c5d. {:i:vi"l br11.s:ilcil:o ati! c ince!_ 
~tuoao poda!ria ser reconhecido, mediante umas tantas ca!! 
"teJ.as dete:rnl.inadas pela conveniência. de se O'll"it.ar a inf~ 
~rência de que o filho procedia de coneúbito reprov&do • 
•craçan· à oposição infl~ivel do conselheixo Andrade F! 
•gueira, essa concessão foi repelida e o que veio a prev~ 
"lecor foi o dispo1itivo rigoroso e ablloluto, do- ut. J.SB, 
"q~>e veda reconhec-imento tanto dos filhos adulterino:: co 
"mo dos. ince11tuosos, illtO C, de todos os fílh01 espGrio,-: 

"Ligeiro histõricQ d~ nossa legislação most;~;"er.li. _cg_ 
~mo o CÕdigo :.peaa:o; disso, !IIID.rcou Uln avanço n<:> trent.ido hu 
"manitário. -

"Il:I- As le.is brasil.eiz:as. Atá 1?4.7, o roconhoci
•mento doa filhos naturaís n.iío era permitido a t.ôaa::: 
"clali'SC-"· A lei de 2 de setcnabro de 1847 estenaeu aos f! 
""lhos natm:-ais· dos nobres oa mecmos dil;"(!it.as que, p<!!l"- Or 
•4J!;!11_ação, Liv. IV1 t.It.,. ~2~ cornpetiam aos filhos nllt\!I:~:Cai; 
• ~s Plebeus. 

· "Essa lei pl:"o?rou, por outro lado estabeleçer r!_ 

"ql:'as gerais par4 o reconhecimento de filhos ileg!tirnOG e 
"pa;ra 11. p;rova õa: filiação na;tural. Nesse ponto provocouí!l 
"findas ocmtrcv~r=ias. sõ o reconhooimcnto po~; st~critl.!ra 
"p\iblica, ante:r;;iol:' ao caiiMIO:!!nto, é que dava a<:> filho natE; 
"ral o di:;-edto de concorrer com Os leg!tinaoll ii. har=ça do 
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'"pai <Xlmurn. O dec. ,n9 lSl, de. 24 ;:Ie ~anci.ro de l.890, tac;j. 
"litou m.ai• o reconhecimento l!.a filiação naturlil pat.urna, 
"estcl:>eleccn"-o que ela se poderia provar pala re=nheci -
"menta do filho feito pelo pai no ato do na~j::i.mento, s§. 
"mente o c~Sd. CivU entrou fi=C;;:nmehte na_'*reç~ humana, 
'"adroitin"-o <;~ue, c:le:;de que nio :rô:ise~a igces~osy _o;! adul
'"terinos, os filhos pod'iam ser re=heci.doll pelQ:II ~is , 
'"conjunta ou separnd .. mente, e o :re<::onhe<::i.mento ~ç,<ieria f~ 
"zer-se ou_ no próprio _te>:ll\0 do reeOMe<::imento ou -mediante 

"•:u>crita pUblica, ou opor têr:rr.o de reconheJ::imen~, ou por 
"testamento, G tanto p<:Jd.e preceder o naso;iroento do filho 
"cerne sUceder-lhe ao falecimento, se. cl.eixll,l: deo:.cendentelil • 
":Recuou, en.Uetanto, no camillho-~!tá.r,io, ~mo jii l!r,! 
"sei, quando deter.m.i.nc:>\0 cate<fori<=OU'Iente, <;<ue os fil.b$Js_.iJ:! 
"cestuoaos e adulte>:inos não podem .ser r®onP.ecidos. C.lÕ
'"Vill Bcvi.l.iqua clã-nos, nestas l.l.nhalil, a ra:r:io dessa P"r!. 

"da, senio dl!!sse recue:.: 

"Hillil a proil:liçio de r-e<::onl1eoer os e.Bpiic.ios- não se 

"justllica perante a ;J:"azio e " mc:or.al. A faJ.-t:a & e~et.ir:la 
"pelo" pai~ c "" deson:J:'& ncai sÕbl:<il os filhos, que-' em tlll
"da eo:ncorteram parll elA. A .!.ndifi!.iiiade--e.;it.i no f~t(} do 
"incesto e <lo adulté:d.o e. a l.ei p>:o-.;ede eomc:> ~~~ ela est_!. 
"vessa nos frutos i.n!eliz.es des8U uniÕIIIIs eov.c:le:-.adal':. M!liS 
"'Wlla vez c.al:le repetir as plllavrail ~i!lsíla~~! 6e. Ciml:la:U. : 
"Est.~:anha, em verdad~,ll lógica dé!111ta so-c.ied.adG-ea jusdça 

"dêates let;isl.a.d.ores, que, com imprudep.te ~p.i;:no, s...blre1;: 
"tem, por COmpleto, OS mai.li Sa9'radoa, pr,j,tl4piOII d~'- :J~spO!); 
".!Utbil.i.dadS humanll, fazendo do réu Á vitima e d..:._vitlma O 
"réu, eondsnaõo a expiar, inexorii.velfllente, a. pena de 
"criJ'Je que não =meteu: plltres nóstr_i gps~Y$-~nt, et nos 
"oeccata e<:>rum portamus. E êste l!Ústo ele cJ.J:~.tB!IIO e de :Ln!, 
"qOidar;l.e, de al:laurdo e de injust.l.ça, ,e,tinge ao eúmulo ~ 
"r;l.o se aa11iste ao ospetli.culo rcpu:lsivo, como n .. Fr'7-'l-Çil e 
•na Itálill meridion;,;l, da absoluta irrespon:s<abilidade do 
"incesto, quer em relação i lei penal, quer e111 face da 

"l.ei civil, a par da inteira respo:nsabq;f..~ifde a forir '11 

"cabeça inocente doe !i.l.hos, ne'il~- .. e-l.~jl~_do o c:lir-e! 
"to, inclusive o de alimentos, o;,:,ru:;;eqtlõne!.... ,.j expre~9ão , 
"irr.cdiata ao direJ.to i. vida, que. tnmbêm e.J,.c:;~ tei'J, ,.., e 
•que se niio q10er ter a f:>:a:nq;ue.za dec afirtuaz; qu.õ gÕ;OO~te 

~lhes co>:"re a obri9aç1io de mo:ii:-er." -=- -

•o,;- prin-cípios fundrunen';.ais que devom dominar eGta. 
~llllltéria Glio os Se<]lõin-t:e• 19) O dii'iito .!i vi<$1l =mpete a 

"'todo inaJ.v!duo• o :Ul11o espúrio, cO!ilO i.n(iV:G,uo, _dCve ter 
~o !llt'S!IIO dizccito ii.s possil:li.lidadell a.. exi:ltil:>cia que qu;l 
~quer outros fechar-lhe llB portas da. _a;_ci~dao;to, ~s~i~ : 
"gi:r-lhe os direitos, éi ur.~a injust:i"ça, t.anto ~iSI grave 
"<;~ua.nto êle nada fêz para merecê-la. 29) O p;-~c!pio <Sa 
";~;eopon.sabilidade dos paic• .e~quêl.e que eh~ ; existên -
"cia um filho, cont..raiu, po>:' ê;sé 1\ieBmo f>il;.o~ a- obri9ação 
"de o alimentar e dirig:ir na ·Vida; Se ... I.ei"'-pi-oibe ao pai 

"de re.e<:>nheoer o filho espúrio, libel:~-o deaaa ~e.~n~~a
~bilidade em detJ:imento do fi.lho. t, ao ml!ls!li,O t~d-. -urna. 
"lei injusta, porque tira do !ato -de aut:.r.ellt (or;; pais) ~ 
"tive para prejuaicllr o f.i..lho; e imo:raJ.~ porque se faz~ 
.l'teto~:a de uniões conaenáveU, resgu~d~do-aa, se-vera:me;!: 
"te, de quaisque>: pertlõrl:laçõe,. 3-:.>l o iploerê•ae aoeJ. .. l • 
"49) tJ intcrõsst. das-tam!ifa•= õ-interiase da so<::ied&d<t!!! 
"voreee as uniÕei iegã'i_s-e; ao fne'SmO. t,wupo, condena llll 
"desclassificações r;J.os espúrios. O interêiSe <l.~ !amili.as 
'"exige que os recOllhecir.lcnt.os se façam com 11.11' cautelas ne 
•.:essiriall, a firR de q10C não ~a O:fê'nda o reea.:Eo dos lare; 
"honestos, nem se int.r.o""U:I:Illll naa famllias 3r~6SI estraJ'lhos. 

"Da <::Olllbirutção "-.s'sue• prin<::!pio" re:;~u~t.a !l-neeesai 
"d.ade de. Aeei tar a lei o reo;Ollheeiment.o dos el!púriÕa, ma; 
":l.mponclo-lhe certa& ca\õtaJ.II.3, ~.:e '!.'é 1>:1 projil:9 prim.ltivo, 
".11rt. 420: ~No ato do rt:conhecim.:into ~· tllho a<iulterino 
"ou .incestuo!lo, ê vedado .. sob-peria ~·mili.d~~o~~· faze~~ 
"quer !llcnsão dll_ qual se induza tiu_• :Proc_e<l.~-~e_-~- ~Jl~-._01-
•r:~a.to_ reprovado." -· . 

~ 
,' .. _--

":IV - O <iecr.eto-l.ei de ~942. Era eot.a a clou.trina 
"do noaQo _direito até que, pelo dec.-l.eJ. n9 4.737, ae 24 
"da seteln))ro de 1942, fo~ autorizada o reconhe<=imentu do 
"fil.ho &dlõltetino, ao qual --~~e conferi.u, tambêm, o ;lJ._r~ito 

"de pleitear juclicia-l.lllente êsse reconhecimento. O texto 
-"a.•u•a J..ai e a seguinte: 
I 

•o filho, havido pelo cônjuge fora do matJ:i.môn.io 
"poda, depois c:lo de aqui te r neJ;" recor>hecido ou demandar <;<~~e 

"se de.:lttre sua fili.ação." 

"Essa r.lOdifieaç.ii.o profunda no dire.ito antcriol;: pro 
•voeou criticas ásperao por parte dos que, como o con..;: 
"lbeiro Andrade Figueira, entendem que os fi.lhos eçpúrioo 
"nunca devem se>:" reconheeir;l.os. O seu deotino ã vi.verem .li 
~margem da sociedade, como portadores de uma m.ãcul.a inf!!_ 
":mante e inclelCvol, sem outro d.i.reito a niio ser o de ex!, 
"gir !llimento do pai, sempre que a paternidade resultar 
"de sentença irrecorrida, niio provocada J?Clo filhO, ·ou por 
"confissão 010 aec:J.a.rãÇâo escr,i,t.a. do pai (Cód. civil., art. 
"405). A desum11n.iQade deo:sa situação veio com o te~ 
"eal.ar no espirita dos j10ristas T.lais que os argumentos a 
•:r;avor da cruel dw:e~'ll do cô_digo. Não era poss!vel. que, no 
"-irau as civili:r:aç.ii.o ., que haVÍD.IIIOS chegado, 01> fll.hos 
•n.,tura:!.g continuassem a eou:regar nÕ:<inhoc o pêso de <=W.pa 

"gue er-a unicamente &:'"" pais. A faci.lidade do r"eeonhee!, 
"JQento em· ve:r: de Ilhal ar OSI alioer<::es da fam!lill legitima, 
"colliO Se t.emia, cna.ndo ao pã desGa outr11 fam!l..l.a, porem 
"ileg!tima, v:LJ:ia talvez a l:"eforçS-l.os. Com a certc.~a de 
"que, mais dias menos aiaS teriam q:ue acudir à "i tu,ç$:o 
"dos filhos ilcgitilr.os, oS> pais poriam :mai.s cu.idado 
~sutLS relações extraeonju9"ais. A per~pectiva de obrigação 

-- "~e9"ais para e<:>:m os filhos ilag!t.Ur.o:~, idfinticall ãs que 
•tinham para com os J.egi.tircos, t:eria l:last.ant.e pllra manter 
•no bom caminho mu.ito chefe de famiUa quando tentado 
"ce desviar para o mal ••. 

•seja llSSim ou não, o certo ê l::jue, confo>:"llle se v~ 

"rificou na '!'rarll(.a• a dificlõldaae de reconhecimento- õo fi!, 
_,.lho natural não melhol:Qu, llO Brasil, a situação cl.'t fami 
"lia l.eg:itirna. Essa dificuldade sõ &erviu de estirr.ul.o aos 
"egoistlls para a caça doa amOres trapsi tórioª e- gratui toG. 
•o .;ue. produziu foi tão-sõ, a difus<io aa cr\õelda.cle de 
"mante>:em à beira da socieda.de, privados de vantagens j!:!_ 
"r!dicas que aevem ser assegura&" a toao& 011 fil.hos, s~ 

":j_am le'íf!t.imos ou il:eg!timo.s, os que, por um fato no qu..l. 
"n.ii.o tiveram a m!n.ir.la participação, vieram ao murido dei 
"maneira clandestina. 

"O reconheei.mento de l'ilhqs simplesmente naturais 
"ji não era fácil no Brasil atã a pr-omulgação do Cõd. C! 
"vil. A lei de 2 d<l 11etembro de l.S47, que o reg\ll.ava, não 
'"se dit:tinguia pel.a feição lil:leral. O CÕd. Civil. represe!! 
•teu, nes"e tel'reno, uma eOnqlõi"ta humãnitãria. Não fõra 
"o dispositivo ·do art. l58 c poder-se-ia dizer c:rue ele de 
.. ra solução aefinitiva a um dos mais delicadot: problemaa

"da familia. Aliás, a legitimaçli.o "-os espúrioS pel.o coisa 
"mente post.eriQr o CÓdigo não a repeliu. Sabe-se que -
"reconhecimento e a legitimação 11ãQ cois&s dif<trentes. o 
•reconhecimento dos espúrio.s é proibi.:l.o! Nio o Q, por!m , 
•a legitimação )?elo matrimônio S'Ub:Jeqüente, a. que~l resul.
"ta do a:z:-t. 353 ao Cõaiqo. "Esse arti9o", oblle:t:V:>; Clõvis, 
~"llalVO\õ uma interminável. controvérsia que se ~evantavaem· 
" tõ~:no das Ordenações, Liv::o :I:I, t!t. JS, § 12,_ quanto i 
"D.liiPlitude de J.egiUrnaçào, e que mais de uma vez ecoo10 no 
"P;~~.rlamento l:lrasileiro·. Po$' oca"iio d$o Sle discutir o pro
"joto de CÕd. Civil., na c;:l'!ara, Andrac;l.e Figueira acuso10-o 
"por nii.o exclui!' da lcgiti.lnação os .filhoS espúrios. A aou 
~trlna ~o projeto foi brillla.ntctr.ente defendida J?O>: Oli.vc! 
"ra f'o:nsecll. tsee notável. jurisper.ito li\Ostrou, de modo cl:! 
"ro, que o projeto Se eolodii.va elt'l cor-r-ente niitural. da.s 
'"idéias e consatp"ava 00- principies que &e d=prentlia:m ela 

- "xxelllor <!olõt:rino~~. Real.mente. o d.l.reíto pátrio, interpret& 
•do por Melo Freire, Lobio e Caolho da ::Rocha, concedia. ; 



IZ4 Quínta·feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11- Suplemento) 

~l.Ggit!maç.iio 11. todo~: aquéle~ c::ujo11 pa_is contr.nissem legt
"tinla&: núp<::iaa. Ni<:> er!>. licito que o c&d, Civil recu.r.asce 
"e~a., conquis~ liberal .e privasse d.ê:&se benefl:gio QS es 
"pú:..-i.os. -

~Pel.o cQa. Civil, QOlll "'feito, poo:lem _leqitima>:;--se 
~t.oaos oa ileg~timos, se:jam. noe.turaill ou -,;o::púriõe, · coli.tan
"to que os seu01 pais se 1.mam, leg!timame_l:!.tc, pelo casamen 
"to. Seria inj_u:tc>, além <:!e ~iégioo._ pc:nnitir ,;, cas{IJ!Ient; 
"aos: quo se uniram contra o direito-~ a moral, fazer r!!_ 
"cair sÕbre _Q§_f:rutos o;J.e!!_~a __ união reprovada o e1<tigma in 
~d.el&.rel. d.a ecpuriedade. -

~Produz Q mesmo efeitQ do casanu:mto v<íli_d.o, o que 
"é aeO:::laraao putativo em at'llnçiio ii boa~fé dos cõnjuses 

"ou, r~o:aquer, d.e urt1 dêl<Hil· 

~poueo i~r.porta '\I.Ue el"l.tre o. nasgimento o;J.o filho e o 

"casamento <:10.11 seuc pa,tu tenhe. intervindo ouuo matl-imô -
Mnio. C&.sllctoll os p11.1s, 11. açii.o leg1til"ll!!.d.Ori!t d.o casamento re 
"flui séib1:e o filho e Ve-_1 alcanç6.~lo no illomento da sua ~ 
"ce!;lçiio, t»;pungindo a t>ota da ile9"i t.imidad.<:t,. 

"Sage efeito retroativ(), porém, 1;em apenas uiM. fu!l 
"çiio moral. Nem. o filho legitirn.ado ad.qui:re direitos here 
"ditirios ante:~:iores à legiti=çiio, nem aos pais aprovei: 
•t.a o usuf~to do!ll bcno do.filho ,_nt'l!s do casllll\'llnto. 

Ma!il o q\:le o Cód.ig'O não fêz, proeu:rou fa.,;i(;-l.o o d!:!_ 
"c:reto-lei de 194;2. :Cnfel:!.zmente, po:rém, o que iõsse deC:r.!!;_ 
"to--lei fê:t niio foi tl.ldo quanto cl.everii- fazer. f>elo
"t.exto, ~ó no oaso de d~s!Kilução ·da soci<10iiacle =njuga~ ~ 
~lo deaguite é que se poderia re11liza:r o rec:onheCiitlé[ft;()Cb 
"filho c:oncebJgo fora do lna.trimôrdo. Ju!zell e advogad.os 
"Gllstentar.!lfll <::opios~nte que, ~ não h,_vendg d~-;.quÚ.e, o 
~.roconhec:ilnento era iMdm.issh'ol, muito <l~W?ora niio houves 
"~~:e motivo para exc:_lu:tr do ln(!smo :favor-os-filhOS em tai; 
"condiç:ielll, quando a sooi.ed.a<l<l eonjugnl terminasse ou p<O 
'la n.orte de um d.os cQnjuges ou ;pel,_ nuücl.ãde oU ar,.ul.aç!i.-; 
~<!o CI;!J!.II.l!l_enoo. :e:sua doutrina foi c~at.tda por jui;,es de 
•alta 111.utoridllde. No Sup:r::-err-:> 'l'rib~Wal, por C:xei!Ij?lO, os 111! 
"n:l.lltJ::os Orozimbo Ncnato, Lafayette d~ ilru:'!.:t:ad.o, c-astre t."'_!!. 

~nas e Barros Ban:eto reostram-s.e fran=mente f<~.vorâveiu it 
"ingluslio d.o !i;Lho __ do viilvQ entre o:s _filhos adulterinos 
~Cj\le po<iem ser recgnhecidos por fórya do dec.-l.ei n9 4.737. 

"No 'l'ribunal do F;stado c'!o' Rio IMI.nil_estll;~;am~ae ta:mbéln 
"mesmo sentido o: sr111. d.ese!l\bargadores I\:."baia:n,;.-ae Ol.i
·"voira., rva:tr Noguei:ra Itagihll e Olo:letMI.%: Paoheco. A me~ 

•~~~a doutrina saiu veneco:lora no Cong-resso Jl.l.rld:!,co Nacio -
~nal 'iiUe, recent~nte, se I:"euniu na Bahia. Decidiu "'asa 
~nobre aaaerr.bléil!. de juJ::i&tas que se es.tend.ta a te:.dos os 
~oaao• Cl.e viuvez a possibilidade de reconhec1:rnan\:.Q_dO'J' f!. 
"lllQs a4ulte:t:inoa. DentJ::e -os votoa venc-edores d.es.t:.acaram
"~;o os 4os: pi:'ofe>;sôres d.e D.tr<:_itg <:ivil Arnoldo Medeiros, 
"d.o l\.i~o, e C;t;Lilfld_Q Gom<::s e .Jaime Junqueira Ai::e5, da :a ... 
"hia. Mas nelll. por isuo 11. c=t:~::ovéraia amainou. Diante d; 
"la, o sr deputado Nelson de Sousa carneiro entendeu d; 
~bom avi!Jo apresentll.r \1ln projeto 1\e lei que cm:til.sse pelá 
"rai:t tôda 'lOs dúvidoe.s. 

"V - O pl;"o,eto em debate. _Um'll questão o projeto 
~auseita logo_.- :11: a seguint<:: devemo!il encnminhar no sent!. 
"40 traçado pelll. lei de 194 2, ou _d~vernos-voltar ~ Posição 
~tc>m.llda pala legis.lador do c<;id. Civil? Po.r OU.tra13 pi!tla 
•vraa: deveiQQs alarqar a e1:1fer;:o dos reconheoimentos d;-ti 
~lho~~: =trll.J"I.;:otrtmoniai:; ou c}evemos ma:ntê-l.a nos estreite; 
~lim:ttea fixad-os pel.o Cõd. Civil.? 1'. mim pare<:e Cj\le 4~ 

"mos persist.ir no g~nho ra=o;rad.o pel"" lei de 1942. ~ es 
-se o c=1nho mais h=no. SOtl pela mii:><illlll proteçiio ã f~ 
•milic. legrtima. Penso qi!Ct s<m~ Wl!a .sóli& ol:"ganizsçlio fa 
"miliar, a aociedail.e braaileil:"a i:t::S a de:;agregaç.iio e o E;;
"tado.perderii um d.Qa seus .,steios: =is firmes. Nãõ esto;o-;;: 
"c:o=veneido, porém, o:ls que a <:>rganizaç~o d.a faJ:tÜlia venha 
""- sofrer ab;:olo;os !;lrofundo: eQ_I:I a __ .{;çcl.lidade_ de reconheC:i
•~~~ento doll :fiil.hos .e:><traconjugds. 

"J<í o l.egislador constituinte de l934 se pre<;>cupou 
"corQ. 11 S"õrte dos fil"hOs ilegii::.imos, deterninand<::>, no art. 
.,147, isenta. de quaisquer selos 01.1 CllloJ.\:Jnentos, a herança; 

"que. lhes coube-sse, fican<to s:u:jeit;:o a impostos i9Uais a.os 
·•c:..no:a recaissem sâbre a dos fil.hgs l.eÇJit.i.~aes. A <;gn.sti.Wi
'"<;:!io at'U'lll niio :t:eprodu:..iu êsse dispo!l;itivo. Não agredito 
"que o tivesse feito por disc:or~r d~le, mas, nll.tuJ::alrnen
"tc, pgr ach.i-lo supérfluo. Real.m.ente, s:upérflu<:> seria po;: 

"quanto os filhos naturáis, a que a c-onstituinte de 1934-

"ae referiu, fora.-n, =ifest.a:rncnte, o!il prÕpi:'iamente natu 
._.rs:Ls, i:stl;:> é; os hav.taos de pab sClll :tmpedimcntos matr_!: 
"moniais. Ora, para ê11ses jii exi-llt.Uun na lei civil. tõ<las 

-•"c.s fae:Ll.i<i'lldes do reeonheciment<:>. 

~o l.o;tgis1tt.d.Q:t: de 1942 foi o prirneire <ri'" lançou os 
"olhos p<>:t:a outra olasse ae filhos ileg-It;l..rnos, i.st.o e_ , 
"para os filhos Cll.pilrios. N.iio o féz, pol:;'ém, com. justiça e 
"de maneira completa. só estend.au o ben'l!flcio a.os adulte 
•ripas, e i alio meemo após ll <l:tssolução pelo desquite .;.-;; 
"sooic<lade con.ju~l a que o_ pai eata.va Prêsg. 

~o projeto, a bem dizl!r, não av;:onça. Apenaz c;:grta 
Pa dÚ\tJ.~ a qLle atrás me referi, isto é, deixa c::la>::a que 
'"a d.i.Bsoluç:ão cl.a liCQiedade Q<:mjuga~ pelo desql.lite não ii 

"a úniga que permite o reeonheoimcnto do f:!.lho. Dissolvi
~_d..a,_ a _soc::ieda<:!.e eon~ugal, _seja qu;:ol fôr Q rr-otivo, o fUho, 

Mha..-id.o fera o:lo m""trimôn1o, {:loderá eer reconhecido au P2 
"deri propor a ação de f.tliação.· Sob certo ã..-.~lo, tcd!; 
"via, o p:r;-ojeto rest:..-inge a órbita <le ação traçada pelo 
~deo.-lei nÇ 4.737. tlssc deoreto-lei não dbtinguia entre 
~o. reconhecimento pelo pai ou pela mãe. 'I'anto um como o 
"o,tro dOG- QÕi'l.jugéi:!l ~õderia fa~-lo. O projeto niio adlllite 
"o rec:onhccimento per parte da ::nãe, nem conoco:le ao filho 
"s. açS.o de filiação contra ela. Eis o seu <lispositivo iii! 
"c:ial.; 

•o-epois de _d~&solvid<l a sociedad.e conju9"al., se:r;i 
"perm1ti<!.o ao n>a>::id.o o reconhecimento elo filhO havido fo 
~l:a ao ma.tr:tmôni<:> c liO filho a açã.o para que se ~c::llll..l::e -
~sun filiação". 

'"A açiío de filiação não se.rá perroitiéla se a s-oc.ie
'aade gonjl.lg&.l se diSsolVer por morte do pai ilegitimo. E!!; 

"tretanto, o projeto oonge<'e a êst.Ei! a facul<lacle de reeo 
"l:!.hec:er O i'il.ho em testa.:r.ento oe=ado, aprovaclo antes Õ: 
"depois elo nasgiment.o de:. filho, c ness.a pa.rte i:t:revogivel. 
'"Nes~ ponto o projeto é mais_ seve:ro aind.a que o próprio 
"Cõd. <:ivil. ~ste al.ltorizll a ação dos_ filho& .tlegitimos 
"contra ()s pais ou .!;[leus herd.eiros ~ra reconhecimento:. ~
"i'il1aç1io nos caso'~~ d.o art. 363, proibindo a inVestigação 
'"ele roaternid.ad.e; ilniewnentc quall.do tenha p.;or fim a.trihuir 
"prole ilegit..tma .i mulher c:asada ou· ino:cstuosa a soltei:t:;:o 
Ptart. 3$c4). g <ro>eato quo <><o di<lpo.,it:i.'-'0<1 /).o C6digo co ""' 
~fer(!ltl !lOS filhcs n;:oturais prõpritt.roente ditos. o rceonhe: 
"cimento ae filho adulterino ou .tn.;estuoso êle nS:o o 
"sente em hipótese alg-Uilla (art. 358), 

"O projeto nega 1>.0 fil.ho espúrio qualquer <S.ireito 
"cont:t:a a mãe. a o que :-esaa1ta ainda mais l<md.o-&e 0 a.rt. 
"2<;>. Diot-sc a! que, julgada pl::oce:<lente a açiie:. negat6;~;1a 
"que c-abe pt"ive.eivaroente ao mari&> para con:stai:Qralegitimicl"
~&a aos filhos ntt.scidos ae sua mulher {art.· H.4 do Cõa.cJ: 
,"vU), poderá o filho, e:n taia cofld.içõcs promover, depoi; 

"'o:le dissolvida a sQde<lad.e oÔnjug'4.l., 11 aç.iio investigador;:~. 
'"contra o poe.i soltei.ro, desq\1itado, ou viúvo. Pa:rege-1116 
''que, n<~;ssa pa:t:te, o J?l:o;jeto Ei:Stá em cO"ntradiç.io 00."18'!4oi> 
"mestee. Para que a lllie ficasa" iiO oe.br.igg d.e controvérsia!! 
~juríd.i<::all a reopeito "'-a legllim.idade dos seus filhos, de 
'"veria iile revogar o &xt. 344 do côa. Civil. Não pg<le ~ 
"ve~ m~da ln'llis -eacll.m'laloso pan a familill., nem ~r~ais vex~: 
"tÓJ:"io para a mulh~r, do que 11. açio negató:t:ia que, neus.e 
•artigo, se conc~e ao pai qu<:tnélo tem ra.:l:"ôes para o:luvio:la:t: 
•da 1eg.1.tim..idado do f1U10 que n espÔtl'll pi5s ng l!lllndo. Se 
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~êsse artigo é m~nt.ido, por que negar-na ao .iilho o dire.!_ 

"to de pleitear ~ filinçiio ;:ontra a mãe e por que lhe pef: 
"mitir o uuo de 'tal açiio c:ont_;ca o pai, ll'Õment:e qu~ndo a 
"sociedade c:onju.9al se di:llsolver por 1n0rte da mãe.? Mai11 l.§: 
~qic:a parec:e-me ti. atitude do le11islador de 1942. Com a i~ 

~dependênçia, ça.;!a vez maior, guc a nrulher est.a conquis -

~t.ando, nio h.i razio para, na vidÃ conjugal, çQl.X:li.:la em 

~pluno .Siferento'l doll<lUele <i!m qu<i! se çoloc:a o_marido. Se 

~tanto como o =ddo, a nulher dssquitada pode t.er filhos 
"extr=tlltrimoniais por que nio sto lhe çonCeder-, eomo 

"concede .. o mari.;lo, o direit.o <ta' roc:onhecer o filho e ao 

"filho o aireit:o de propo:.:- contz,a a mãe, eomo pode p:.:-opor 

"eontra o pa.i, AllÇão de filiO!Içio? 

"Tal como estã redilfido, o projeto di " impresoão 

~de que, na soc:ic.;l.ade Bt>.lal, 11Ó o pai i! cllpl!.z de ter !! 
"lholl fora do mBt:dmõnio, o que, sabemoa todos, niio li. ve!: 

"dade. As fraquezas dl!. c"'rne sio COllluns li.08 dois sexos 

"Nio vejo, pois, motivos sé:rios para a limit.açio queL _a 
"ôsse propósito, o p::cojeto f'll~. pen111o, pol: l..iisó; que
~art. 19, dQve ser modillc:ado e pasa..,_r 4 Ser :r-e~l.qi(lo -de~ 
~ta naneiJ;ao 

"Depois ele diasolvid"' a IIOC!<ôtdll. conjugal, ser! pe_E 

~m.itido ao mBrido ou à espõsa o reconhecimento do filho h.§ 

~vida fora do =tr.ilnônio e BO filho a açi.o parO!\ que se d.!!; 
~cl ... re a sun fili ... ç.io.M 

"Adotadl!. ssaa modificação, d<IIBBparecerã o parág, 
"Wlico ~o a!<toiqo. Dasaparec~r.ii., também, o art. 29. Ao art.. 
~39, q1.1e pasaarJ.ll a 29, propcrill, então, .11 seguinte re.;l.a
~ção: 

"Para o e!eito ele prestação de lllimel'lto, o filho 

~incest>.lOBO po.;l.eri. "'ciona:r o pai em Seg'!<liido de justiça.~ 

"Só l1141\tenho l!.S resêrvBs do proje'EO no- que --conceE_ 

"ne a easa <::ate'jlor.!.a de fl.lho11 U&,g!timos. O art. 49 eu o 

~conservaria, c:om s,\pressio, porénG~da pln:te em que esta
"bclcee recurso d.tUr. Bentença.s propostas mui liçÕes de ali

"ment.o. l::sse artigo está redigido. dest:... m.!lneira: 

"Os filhos l.lcg!timOJl, cujo ::ceeonh~tg a J.ei 
"permito, têm direito ., pedir alimentos pt:"ovisionais ao 
"juiz ~ açio investigBtéri"' com que a decisão judicial , 
"sujei til a •gravo de instl:'llmcnto, Ulflua, qualquer que ela 

"'lleja, na sentença final." 

"A altersção que proponho ;refero-Be i pBrt.e onde 
"se lEi• ~sujeita _A ll9'>:"l!.VO de .tns.trumento" ~ Nio me parece 
~da bOA tecnica legislativa rnescliU" dispo.::i9Ões de ordem 
•procesauBl com disposições de n•t:U!<e~a substantivA. 

"jet:o. 

"Sala dl!.8 Ses.11Ões, 12 de aqô~;to de 1947 - 1\gllii:C!MCi'l 

".Mag'lllhies, pl'<l!d.:lcnt6; PliniÕ Bllt'reto,- ::ce:l.Btor; Gr-aCO ~ 

"doso; Ca:t:los. Valc:lel!tllr, vencidO! .:rosã M. Cricpim, com !<e.!i_ 
·~t:riçõea; Adroalclo ?.esqui ta da coat-.,, venc:ido; LameiJ:a 

"J3ittencou::ctJ Edu.!lrdo DuvivierJ VieirA dEo Me-10) Hermes 

":t..ilna; Gilberto v.,_lente; FlÕl:'IHI da CUnhã:j"crur!Jel do Am~ 

"t'alJ A.Conao Arinos; Gust11vo C"-Pl!.l'lema". 

A N E X O 

3 - !!: COMI'11Nlll::lllJI. - I'ARECE:R 00 oEI'U'i'ii:DO r;;:JUAJUjO CiiJV~VICR AO I'RÓSETÕ oi:: 
LEI NQ 122, DE 1947, -E Q(...'I> NJiO ·cu:Ecou il. SER-VOTADO PELA COMlSsAo 
DE CONSTliUIÇ1i.O E .JUSTIÇA DA cJiMA.M DOS ru:'Ptn'AOOS.--

"PROJETO N9 122 - DE 1947 

"O deputaao NELSON CAru."E:rRO propÕe, no :se.uprojeto: 

"Art. '19 Para os fins de pleitear alimcntoll, pen 

"alio, montepio e :meio-sÕldo, equ.!.para.-:se i espõsa CC!!; 

"'pm>heira do solteiro, desquitado ou viúvo. 

-,.-Art. 29 Revogam-se as i:lisposições em eont:r;li.rio. 

"A Cons:tie_llição e o cõd. CJ.vil 

"O uso do verbo equiparar, embora prec:ediCo da 

~restrição dos objativos da sua ay:io, e -que poderia sug~ 

"rir dÚvidas sôbre a eonstituc:ion!llid"'Ce da p:ropo,.ição 
-"em face dos preceito:~ do art, 163 da Con::~tituiç:io. 

"A vard ... de, porem, ·e q"e n~o os fere, porque a ~u~ 

"paração nio é para 011 e:feitc:ts QQ _C<lsamento, "'"--" apenll.:ll 
"pa:rll finlllidllde de amparo " quem viveu nü companhia 
•aoc:ie.;l.ade de que:O não tinha, pa:ra isto, i:rnpedlmento 1~ 

. "gal. 

"Ao eontril:io, i a prÕp!<ia Constitui9ãc que, 

"Seu art. 164, torna ol:>rigatõria, em toao o eerrit5:rio n~ 
"c:ion~:!,, a {ISSistCnc:ia ii mnte::cni<!ade, ii infiinc:i.11 e ã ad~ 

"lescencia e dete::mina ll instituição do amparo das .faml 

"lias de prole numerosa; ainda mais, conferindo a gesta!!. 

Mt;.e direito 11 d.esçan~o, "ll.lltes e depois do parto, sem 
~prejulzo elo emprêgo nem do sAlário" (a~t. 157, inciso x), 

"não condiciona ês:se di:reito ao ~e:r " ge8tação rosultar.te 
"do casamento. 

MSignifica isto que prevalece, na Ccnstituição, 

"-eap!rito de hu:nanidade sôbre o form<!Usmo juddiço. 

"Referindo-se i familia, c:onstituida pelo "casame!! 
"to de vinculo in<llssolÜvelM, ii qual assegurou ~direito ii 
"proteçã'o eapecia(-do Est...iclo", ..,_constituição (art, 163) 
•nii.o deixou, po::ctanto, de ..,ss,.gu::car efeitos ju::c!dic:OS <is 

"c:Qn.reqtlênc:ia" de uniões ile9ltimaS, nem proibiu que 
"e:J:tas mesmas, privadas embora de proteção especi..,_l, Tê!!_ 

~sem nssegurados direitos que ::cesulte:n, na -ordem c:ivil 

•e comercial, daG &itua.ções de fato. 

~o p:t:óprio -cód~_ Civil, definindo os e:Ceitos ju::cf 

"d:l.c:os dQ c:BsarnenJ;o {arta. 229 B. 232) e p:reeeituando s§ 

"b:ce os direitcs- e deveres do marido (arts. 233 "' 23~) 
"09 d"- mulher (arts. 240 .o. 244}L sõb!<e o =gime dos bens 
~-ontre os eónjuges, nas SUli.S várias modalidades, {arts. 

"2% B. 311) e sôbre a diSsÕlu9ão da SocÚ:dade çonjuglll e 

""' conseq(l;ente proteção aa pes=A doa filhos {arts. 315 :. 
"32~), não sõmente reconhece a situ:.ç.ão de fato, coJDQ BS 
"-dec:orrentes do simples transc:urso do tempo e da ve:t:ifie_!! 

"çio da boa-fe, a virtude ~ll.llea.;J.ora de nuli<!!ades (Brts, 

"208, 221 e 337), e, ainda, efeitos da legitimidade 
~ato_ nulo ou llllUllldO, em relação aos filhos (~>rts. 217 e 
•iil), mas tambem, di11pondo sâbre as relações de parente,! 

•eo, não apenaiS" define o lesi~imo {arts. 337 a 351}, oomo 
"mnpara. o ile9itimo, pela legisl~>çio (a>:ta,_ 352 a :).54) 
~pelo reconhecimento do:S -filhos (_..rts. 355 a. 378), com 
•fu>ica exceçii.o do~;~ inoestuoscs e "'du:l.terinos (ll.rt. ~58) 

~aos qu_..i,., pllrll. o efeito dessa restrição, "' leqislaç:io 
~pcste::cior (dec.-lei n9 4.737, de 24 de setembro de 1942), 

~excluiu os do c:õnjuge desquit ... co. 

"A.indn m.a!s, ·sem distinção do cl!.dite"r leir!tir.~o 

Mlleglt1mo dos parentes, A todoo amp~r,.,_OQJ!l o Q~r~itp ::c~ 

"~::!proco 2i prest11ção de alimentos (a:.;ts, 396 " 405). 
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~signifiell. isto que, em se tratilndo de priildpioe 
-ae humnnidade e de interêsse 11oeial, oedem os da lógica 

~e dil sistemãtic;:a juridico~:.a, oomo 11.quêle que negll. quo~:.l 

Rque:: efeito_ jurídico ao ato nulo {Ut • .52}. e aquéle ".!:: 
Rt:t:O qul!l manda, em relaçio ao ato anuJ,ado, :t:estitlli:t: 
Rpartes ao ostado em que antas dile se 11.chav.r>m {a:t:t. 158). 

~:e:, COll'l referência ao objetivo do projeto, -

~proteçlio da companheira, - asta é a "ituaçlio em que 
~achamOI'I. e para a qual vem ca.minhanc:to a no~sa legislaçlio e 

"a juri::.prud<incia doa tribunaia, impondo, ao legislllcl.Or 
"o dev-e;.~:: cl.c c;:onsicl.erar, de .frente_,_o probl.erM., para lhe 

"d11.r solução adequadll. 

"A s.l;:,u;~~çio dll. companheiJ:"a na legisl11.ção de PJ:"evidiincia Sg_ 

cial 

~E no doe. n9 20.465, de 01 de outubro de 1931 

•que re:formou a legisl11.ção d= Cll.ixa::o de Aposentadoria 
•penaões.., que se pretende enc;:ontJ:"ar a priOO!_r_~ _proteção 1!: 
~gt>l i cOlllpanheiJ:"a, por deterndnar o § 39 _&:> seu art. 31 

•que• ~o as~tociado que nlio tiver herd.eiro, lia forma do p~ 
~11ente artio;o, podeJ:"S. mediante declaração exp:resRa, do seu 

•pr6prio punho, C:om teR.temunha", firrn11. reconhecida e regi! 

nt~:o respectivo, in:~t.ituir herdeiro, para o fim dêste art~ 

•go (direito ã pen~:ão), O\ltJ:"o p~U;ent_e do __ sexo fe:ninino 

•até 39 grau, devidamente eompl:"ovado que viva sob a S\la O:!i 
Meluaiva economia". 

"Cono ponder11., po:i:"êtn,-VMCO oE J\NDRADE (Condição 

''Juridica e Social da companheira, pãgs. 9 a 13] , "a pe!!_ 

"aão ooncedidll. aos heJ:"deiros do associado é, ao :meomo te~ 

Rpo, fruniliar e alimenta:.:c•, dscorrendo li.CJUelll condição de! 

"ta, porque só os parente:: podem exigir, uns cl.o" out:~;os 

"a prestação de alimentQS_ (CCid. C!. vil, aJ:"tigo 396), p:dnci 

''pio que, tambóm, justifica, quanto à viúva, o direito -

"independente d!l prova de qu~~;lqueJ:" incapacidade natural 
".enquanto não convolin ncv11.s núpciaa, pel11. obrigaçiio de 

"preataçiio de alimentos (Cód. Civil, arts. 2j;l, nQ v, 

"234), O que ~-~_se traduz n,. formo!> de pensão, 

Mpaaao:o -::~ua, .o:e con,ubina ti"""""• <ún virtude d<isse dispos.!, 
Mtivo legal, direito a pensãco, em superioJ:"idade estaria s.§ 

"bre a viúva, viato C<lmo não o perderia, pô:.:c se :\untar 

"novos amantes. 

"No mesmo sentido, condicionando os bene.f!cios 

"existénc;:ia de laços de pareotesco, foi o dec, n9 22.016 

"de 2-o· de outub.~:o de 1932, reglllamentando a e:xecução ·dos 
"socorros médico:: e hospitalares elaa Caixas de JO.posentadg_ 

"ria e Pensõe.s. 

•:t: na legislação dos Institutoo que v,smos, relllme!!_ 

"te, cneontrax a>< primeiraa pos:sibil!daeleG cl.e proteção 1~ 

•gal companheiJ:"a. 

•ou o Instit\lto do 1\posentadoJ:"ia dos Marlti:mos, foi, do 

•fllto, o pJ:"imeiJ:"o ato legi,;lativo q\le .Sdmitiu a inclusão , 

"no ch:c:úlo do::o bcncficiiirics, de pessoa eztranh:~~ ao clrc!! 

"lo fmn.:.liar, por designação do se9'Ur11.do, em falta de heE_ 
"deiros,' desde que a "determinada pessoaM vivesse sob 

"depelli!ênC"ia ocon&nica exclusiva do segurado (art. SS, 

•3~), beneílcio âst:~e, porém, que, em rel11.ção i. pes.soa e!!_ 

MtJ:"anha ao vinculo f=iliar, rêduziu ii metaele ela pensão. 

•com elispot:~l"çõe.s sernelhante_B _e aem e::tll. ü~t:ir.1a re.!!. 
~tJ:"içiio, e:.:igindo, porÇm; de igual moelo, a insc:rição de 

"det.e.rminada peosoa", ttlheia ao vinc:ulo fMU.liar, em vi.dll. 
"do assoc:iado, com to-s mesmas .formlllidll.dea r.tgoroso~:.s da d!::; 

"c;:la.~:açio de p>:"5prio punho, tttctemun_h_a_s, firma reconhecida 

"e registro no Instit\lto, viermn os de·c:s. n9s 24.273, da 
"22 de m~~.io de 1934, cJ:"iando o Instituto de Aposentadoria e 

Rpensões_ dos Comerc:J.:irJ.o::, 24.27"4, da_rnesma data, c:t:iando 

~a ca;xa de .\posen~ar;l.oria e PensÕes cjOS T:t;abalhadOJ:"CS 

"Trapiches e 1\rmazi§ns de café, e 24.275, ainda da 
Rdata, instit.uindo a Cll.ixa de Aposentadoria e Pensões dos 
ROperirios E:~tivadores, sendo o dec. n9 24.274, ll.lter<>dO!=!: 

"la Lei n9 330, de 16 de janeiro de 1937, que lhe tirou 11. 
Rre::trit.l.va "de Café", e pelo Dee-.wlei n9 651, de 26 de 

"agosto de 1939, que elevo\l a Caixa a. Instituto dos Empr<!!g~ 

"dos cm Tran~portcs e Cargas, o o de n9 24,275, alter.o.do , 

"também, pelo dec. n9 331", de 12 de setemb~o de 1935, que 
_.;~lçou- ~ caixa a Instituto- de Aposentadoria e Pensões da 

"Estiva, r-eo::ganizadll., depois, pelo dec.~lei n9 1.355, do 

"l-9 _de julho de 1939. 

"Disposições idiintie11::1, ou muito semelhantes, são 

"aindã as do dec. n9 24.615, de 09 de julho_ ge 19_:1.'\, ... qllO 

~or.!.ou o Inst.ituto de -Aposentadoria e PensõCs: doG Baii.cãr~ 

"oa, e as da lei que CJ:"iou o InstitU-to ·de Aposentadoria e 

"Pensões dos IndustJ:"iã.rios, de n9 367, de J~ de ele2emb:t:O 

"da 1936. 

"Assim, pois, de um modo ge>:"al, ""' leis de segU-ro 
••social niio 11dmitJ..J:"am direito ã companhei:t:a, p.u-a recebi

"mento C!e pansão, &enio como ftdet.er.ninada pess011.", vivendo 

"sob a dependência econ'ómicil exclusiva do seguracl.o, em C!: 

"so de falta de ):>eneficiários ~igados pelo vinculo familiar 

"e mediante inscrição feita pelo próprio seguraelo, sati,a 
- "-feitas .fo:;ll'dl.lidades ostabelecida.s pela lei OJ:"g.ãnicll. do 

.. Ulstituto scguJ:"ador. 

""~ o 'que conclui VASCO DE ANDRADE, seguintes 

"tê.rmos: •A 1111Üis.J..a ou co:npanheiJ:"a pode est.,r ligada ao s~ 

~gurado pelo elo d11. dependénc-ia- e"cOnõmic:a, mas lhe falta.~:ii 

"sempre, em face da lei, .co:no estranha ao c!.~:culo familiaJ:"~ 

Ma condição do parentesco, a· não ser em casos raros e =§ 
"malos de relações inc;:estuosas. Assim, pois, estJ:"anha que 
"Õ a cOmllii.hiiO-d;Ji- f""aiiÜ.lia, legalmente consider.e.da e:n 

sistema ele previclência, sõ pode 11. concubin& goZai:" os dire~ 
"tos de beneficiS.ria quando regularmente inscrita, e qua!:!_ 

"elo a sua inse.~:ição fôr permitida, em formll. regulamentar" 

(ob. cit. pS.q, 21). 

RJI situ11ção da companheira na legislação de acidentes do 

trabalho 

"Ao passo que os decretos que criavam ou reorgan!_ 
"~avam, em B34, as Caixas_e_In_s_t,.!._tutos iam permit.indo,c;:om 

"mais ou menos amplitlld.,. e ,.adiante formalidades mais 
"menos r.!.goro.saa, designar o segurado, como benc'íiciãria , 
~cm fal.t_a de pessoa a êle ligada pelo vinculo f.:~miUaJ:C 

'wdote:t:noinada pessoa., que v1vesso spb swo. exclusiva depe_!l 

"dência econõmica, a Lei de AcidenteG do Trabalho, o dec, 

•n9 24,637, de 10 de julho do 1934, declarava, no seu art. 
"20, § 49: "P~U;a os efeitos desta lei, equiparam-se aos 

"legitimas os filhos natuJ:"ais e à espõsa a companheira man 
"tida pela vitima, que hajam sido cl.eclaradoc na Carteir-;;: 
.. p:.;-ot'isGional". 

"Niio hli dúvida que, c;:omo observa YJ\SCO DE ANDRADE, 

"sendo a equiparação apenas pua efCÍto de seguro e depen 
"dendo, para a sua cfetivaçio, da inscriçlio do boneficiirle _ 

"nada mais teria feito a lei do que seguir um principio C,2 

"muro do seguro, do pagament~ em bonefiçio da pessoa desis: 
"nada pelo segu:t:ado (ob. ~t., págs, 23 11. 26Í. 

"O __ fato, porém, é que a lei ree-o1_1-heceu, expres~ 

"te.~ a companheira, nestll. q=lidade, c:omo titular de dire! 
-to e, cm maté.~;ia de tamanha gravidade, não ~~oe pode adm~ 

Mti.r que o tenha feito inUtilmente, p11.ra axpressa:, ap!::; 

"nas, um p.rine!p'io corrente da legislação de seguroa. 

Agosto de 1989 
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"E c:omo_ ·a_La.í. de Int:.rÔd~ aO Cód~ Civi.L (dec:.-l.<lin9 
"~.657, de 04 de setem.bJ::C: de 1942) dete:t:mi.t;ia cjue, nes C_! 

ft=e::1 0Jni.u:o::1, se d<ic:id». "_de ad)xdo eon:. a rul4lo<;;ia, os =.!!. 
•tum.;~::! e e= p:.;incipioa< ge>:"ais de d.l.>:"eito" (a:.;t. 39), 
ftquo, "na aplicaç.iio da lei, c juill! atendet:;õ. ao:; fins "S. 
"eiaia a qua ela =e di.rige Q .iis exigiinc:ias do bem c:omwr.• 
"{are. 49), a juriap:.;-u.Sl!nc:ill., evidentemente :Lmbu!da das 
"novii.S ten<iêneias soe.iais e Mt sã orientaç.iio de não consi 
"derllr urna nova cl.isposiç.iio legal. como i.nSC\iã; deu, ao t..:; 
"to em aprêço, a signi.ficaçãc: do .reconheeime..,_to de um a.!_ 
ftreito ; =panheira, nesta qualid;a.de, c:uja ex.i!Ot.Cnei.a sa 
"•ubordinou, c:onseguintemente, "penas, à prova de dependên 
"cia econõn'.1e4 exc:l.usiva da J:>ene.fioi.hl.a em relação ao l!l~ 
"gurado, e não, como pretende o autor e.itado, a de -
"benefici.!iria do segw:o, i.nd.icada corno poderi"" sê-lo qua! 

"quer ou.tra. pessoa. 

"Baseada no_ reconhecilOOnto da quaHd.-.dc jur!dl.ca 

"da compa.nhel.J:a, a jurisprudênel.a, niio sõment.e .., doa tribu 
Mrwis. do trabalho, como a dos tribun.-.is comuns, de d.l.rei.t;;, 
"l.n~;lua:Lve do Supremo Tribunal Federal, entendeu, e l.Õgica 
"mente, que a inse.riçio da benefl.e.!.â.ria, ni"o >Sendo a or~ 
•gem do d.i.J::e.ito, mas apenas Ul!la fovnnlidade, pode ser !'e! 
"ta e2!! mo/õtem, "'"tendendo-se, a.l.nda, o prinCipio por 
"anD.logiD. aos c:a.sol!l de apo~ontadorin e pensões. 

"li: o que 1101 verifi<::a do acórdão do Supremo Trl.b.!t 
Mn~<l .Federal, no çecurso extraordl.n.ârio n9 5.226, relatado 
"pelo Miniatxo CASTRO NUNES e do longo e subat.11.ncioso voto 
"do minl. .. tro FIIJ\OELf'O AZEVEDO (publicado l.n Arquivos do 
MMi.n.i~:~têr.io d4 Justiça, ano 2, 'n9 S, agõsto do! .1944 •- p.âgs. 
"302 a 311). 

"SQJ;u:-o a !art-11 jurisprudência dos tribunãis do t.ri 
Mbalho, veja.-a-e o bent fundado parecer do procurador-J. oi 
"SECADAS VI.I\N.A, hej-e deput .. do fedezal, publi<::ado na Revia 
ta do Trabalho, ano X, n9 239, d<i~ =io-de 1942, p<ígs. 1l 
"a 14, . 

"A situação da c:ompanheira perante a doutxina 

"corno bem obse.rv"- GEORG<:S RIPERT (Le R<!gime ~ 
~c:rat.ique et 1e DrQi-t. Ci<iil Moderll.l!): "Todo judsta ii 

~suc:e::~sor "de um po!"lttfiee-. Se-fl.do o gW!I.rd.i.íio do direito 
"julga-::le obrigado a se.z o de!ensor da,_s lei~" (plig. -5) .-

"Para o jurl.sta, "- lei é coi.a:a sagrada; dai se ex 
"pli_c:a "' sua reaçõio, milito comum cont.ra s11 meciid-"G inovad; 
".ras: o l!l.illtem& e a técniC& da .interp>:"etaçlão e d.l. apll.oaç&, 
~oonsti.t.uem o seu campo natural de aç<io; t!ldo que sol11.pa as 
"ba.se~:~ d11.s belD.s construções que os proíissl.onaís de direi 
"to lev=tam, para dar vida a harmonia <ia dispos~ções 1; 
~g-a..l.s, - tantD.B v&zeg mal t:edigidas e i.ncoe.rentes, - s2 
~fre poi$ natu.ral.mente, por P">:"te déles, uma rêsistênoia 
•à aceitação, p'Orqua· eu-r:; aoeitaç:io importa ~-d.i$trl...i.çio d~ 

I 
MAfastados da politica. refugi.am-se no estudo da 

"técnica, "ollde se lhes tem~ tôda. "- libe.rdade e onde 
•tem recebido todo o est!mulc:, porque tais estudos sÃo 
~inofer~sivos, o que não !lOS permite cl.ase_anhc:.ce~:, nesse!!< 
"estudos sõb.:e "" c:onst.r,..ções jux!dl.c:as e no tra.J:>..,1ho oon~ 
"t>:"uti.VO d"' jurisprudincia, seu alto valo/O, 11. finura da 
"au.,_ anâlise, o prog-reo·so que tr&=ãiil na apUcaç:iio do dit:e_! 
"to. O que é c:c:z:.to_,. por~111, é q11o; inquietando-se excluslv~ 
•mente oom a têcnios, o juris_tll .renunc.La ..s,cJ:"iax o dl.re_! 

"to {lUPE.RT, ob. ct.t., pS.gs, a e 9). 

•[: o que expllca a reaÇ>ii.o de eminentes jur.istas , 
•como .,_ el-e VASCO DE ANDMDE., ao reconhec.ime!nto da 111i.tu11.çio 

"juridi-c..s di!. eon:panhcirl!., re .. "Ção que sa baseiD. principal 
•mente no rece.io do estimulo 3s uniÕes ilcgitimas em detJ:_! 
Mmento (la proteção aspec.ial. que deve.'"!\ merecer """ uniões l~ 
"gitimas. 

~Não VClliOs, porém, funda:·ncnto pa~"" êase receio, se 
"nio um .. ;.t_fmulo para _q~ "" autoi'i.dades c.iv.is o religiS!_ 
",;aa faeil.itcm e promovam cada dia lfll'is 11. celebração dos 
"caBamentos para o in.!e.io de novas uni.ões ou para l .... g-itlma 
"ç.iio d"-S aituações de fato. -

~o q:ua se não pode, porém, é fe<::har os olhos 
~G.ituações de fato. 

"A pobre~a cria direitos", na. :Erase lapidar de 

~RIPERl' (00. <::it., pã.g. l55) e, como ~os· informa a EncyclS!. 
"poedis crf Socl.al. Scienees, cm artigo de ROBERT ERIFFAULT , 
"autor de notável obra, em trê, volu:nes, sSbre '"' Jnães 

t
~ (The Nothers, Londres, 1927), uss costume.iras despesas 

d;:u; celebraçcõcs de casamento sio, ir.: vê:..es, tão grandes 
que são dl.spensad.eos ou indefinl.damente adiadas pelos P2 
bres, corno suc..,de comument.e entre o:~< pe-Õe!! do México atu

""al, que cri.am as sua!! familias em c_onc:ubinagcm" (verb. 
"Concubinage) • 

MsEGADAS VIANA, estudando dados ost..,tist.ico:~- do 
MD1!Ítrito Federal e preconi~ando, no seu refeJ:ide parc~r. 
~'-'""" c ... mpanha de &ç::Ío direta psra a legitimação das <lniÔes, 

- "escreve: "O al.to custo dos documentes nece..ssã.rios à hab~ 

"lltaçii.o (do c:as.omento), a vida atual cheia de per<::alços e 
•in9eg~ança, a indissolubilidade. do vínculo conjug11.l, t2 
"dos ésses fa.t.Sres, aliados a u:na grande incompreensão d<l 
Mvantagem de tornar l.eg!timas as- un.iõcs, di:n:l.nu!ram o nÜ.'n2 
":ro de casamentos ~;iv.is, 11\llS vc:.;-ifieou-se o que VIRG.!LlO 
"DE SA PEREIRA acentuD., em seu Oircl.to de F<lmil.ia, "o ~• ho 
"!l'.emc pO..-le obedecer ao legiala.do:r:, 11'-'l.S. não pode des9bedec:e-; 
Õl,íi naturez.~, e Por tôda "' parte êlo constitui. a familia , 
"cl.cntro da l.eJ., se poss!_vel, fo.ra da lei., se necessirio". 

Mse, no Distrito Federa+, existem tais dl.ficuldades, 
Mj.maginc--se o que seja no remoto interio>:" dOS sertões, O!! 
"de siio prec:i,;:os, muit&s vêz.es, longoG dia.. de camir.had.-;1. , 
"para se chegar a um cent_.:o, em que se possll process&r 
"habl.litação, e onde, muito fregllentemente, os l.nte.re.! 
~s,.dos nem o prÓp>:"iO regl.stro civil téi?, ou, quando o têm~ 

"6, frogücntemen.t.ec, nas d.i.stan~" par.!19:ehs __ de on_~ emig.r~ 
~X'.'I.lll. é para onde, s. fim de obter a :regpectiva certidão~ 
"p.reoi~ariam escrever - o que não_ sll.bem - -e mandar I) 

~d.inh.cl.ro, ainda gue só para o porte, por unta agencia de 
"correio , que não se si tua o e não mu.i to longe. 

"A~ sensu, para nos cc:nvence.rmos d.e gua 
•não Se>:"á o reconhecimento de situações da fato, "no obje~-! 
~vo de atender ii c:ornpanheira que vivia na exclusiv"- depe!!, 
"dência do homem que a sb.:mdonou ou do segur&do, e que- se 
Mnão deve l."nçru: à miseri,., causa para fomentar as un~ões 

~:ileg!timas, vejamo" o que ocorxe na França' "Coisa surpr~ 
"endente e que o oas:tment.o lllicificllcJ:'? .desde a decl.s~- "da 
M-Assembl~ia Conati.tuinte continuou, de fD.t.c:, par& a-ma.iS!_ 
"r:l.a do::l franceses, um D.to relig.l.osoM, •Na S\l!Í 'i!rande rnai2. 
".r.ia, Olll franceses, por convicção ou por" hãbilo, fa.:<.em abe;!l. 

"ço~~:r ·o seu casamento de tlll lnOdO que se diz, daquales que 
"disto se dispensam, que estão c:ll01ado.':< cl.vilmente, eorno se 
"todos não o estl.ves:~<em (pois que e coli.Pamento o.ivi.l preCE. 
M-de obri<:~atõrill-T~ente o r"'ligioso)! Os tribunais tem <lt:.e , 

"M.ii.s vêzaa, c:onsiderruõh? que "- recl.!SII. ~e um doi:! espo~:~os cm 
"-consentir no casamento rel-igioso, não obst.ante a promessa 

:feita, oonstit-ui injúria 9r11ve em relação ao putro" (Jt! 

MpE_RT, ob. p~_9•. 73). 

"Reapeit'ando as nossas tradições e~ ãentre estas , 
;'como as que mal.s merecem, as d11 fot:rnaçiio da fam!l:l.a, c~\ 
"mO>I do observar a evolução que a::1 condições socl. ... is v<io · 
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"impor,do ao direito d~ fW'll..ilia, que é, swn dii.vida, ~um d! 
"rei to de obrigações imperfeitu e de sanções imper-feita~" 
"(l';ncyc:lopoediacit' •• , verbete Famil.y Law, pág. 84); 

"seus primeir-os eatS.gios, ênae direito se assinal<1 pelas "2 
"çÕes e_ pelo ordenal'lento dOII interêsses das classes mais 
"ricas (ibidem); o ecnt!nuo progresso .So i:ndividualismc foi, 

~porém, restringindo-lhe a ampla noção dfl ram!lia, como 

"ec:oletivid:u!e eco:nõmiea ligada à te~:ra e suboxdin~da a Ull\ 

"chefe em virtude do 9radativo reconheei111ento dos di:reitos 
"dll mo.:lher e doS filllos o pela libertaçiio dos dependcintes, 
"ate on dias atuais, ~ que a independÇncia ec:onõm.ica dos 
"sexos e o interê•use pÚbliCO na fol:."l'llação ·aos cidadãos dÕÔ 
"ensejo a nev&s modalidade!l baseadas no .tnterêsse econCun,! 
"eo do trabalh'o, "'o invês de o se~:, como antes, no da Pl:2. 

•priecla<'le, e ... utoriza a .intervenção ce!lt.&t.al n& educação e 
"instrução da infãnci.!l e d"' aaolesc:ência~ =iando-se, 
"p~r cl&a eondiçôes ge>:ad.a:ll pelo~~ inr!!.ustr-ializ,..ção 0 pelo 
"ttabalho e pela educ;:,..çio em COltn:m, nova--mentalid,.de e n2 
•v.e~s noções, que se P<;>d.em d.eseonheoe~:, e que, parado:><alme!!. 
~t:.,, se U:ad.uzem por 1.1m menor- sentimentalismc pe::~soal e 
~por maior soua .. rie~de social. 

~o lar foi ecen&nicame:nte transformado. A vida 

"eeonÕI~iea e& ti agor11. cm t!rmos d.e ren&l pecuniár-ia.- P"'~:a 

•subatancialmente ajudar er;tul renda, a mulher aeve, _geral 
"mente, trabalhar fOl:tl. Oe casa" (Encycloçocdl.a clt., verb., 
~contPanionate Mardage, da MALVIN M. KUXCH:['). 

"Cai o chamado companheirismo mar_ital, vulg,..r-i:o:ado 
"~ todos os países alt.aroonte industrializados e que "niio 
"é po:z:: si uma institutçiio, mas, simplesrr.o,nte, uma forma 
"truncaa ... ae institu.ição familiai:'" (ibidem), até porque a 
"esterilidade voluntiria da união é uma das suaa ça!:"IICt~ 

":.:l:stieas, p,..;sando a se~: co.->Siderada o;Oncubinato quündo 

"darinir-sc o qua seja cotnpanh("ira; que, nQ St:l.l dizer 
"nl!io ê a amante da:l aventuras fugazes, !MIS a rrrulher livr-e 
"que se dcdica inteir-amente a um homenl livre, como_ se Iô.xa 
•a sua espõsa, e vive sob a su"' depcnden-ci'a econ&nic:a•. 

"Ora, se ê-ste -é o eoncc:ito, po~: que não tra_du<":i-lo 
"na lei? 

"Necess.irio nos parece-, nc entanto, d;!.stingui>: as 
"duas hipôteses; a) a de alimentos, ou pens'-io .!llimentioia, 
"que não é e:dgivel senão em v.id"' do deve_aor (art. ~02 dQ 
"CÕd. Civil); b) a pensão, prÕpriamente di ta, proveniente 
"do aeguro social, que se to~:na devida pela mor-te do seg~ 

"rado. 

"Em relação ao primei~:o caso, p-ar'eee--nos ra~o&vel, 

"para fixar "' qualidaae d"' companheira, um praz-o maior do 
"que quant:.o "'0 segundo, em que a cessação do companheiri!. 
"mo a.dv<:;rn de causa estranha à vontade lias partes, e cuja 
"du.ração, dêsse "'stado, pode:::ia presumir~se, não tõra 
"fatalidade ao adver.to. 

"Propcmos, portànto, pa:ra evitar inte:rpn>taçõesp:lr 
"demais cUlataaas ou restritivas, que, ao--art. 19, se a~ 

"celltern os segu.intes parSgratos: 

"§ J.9 Pa.ra os fins dêste art.igo, entende-se 
"c=tpanheira a mulher livre, que tenha vivic!o matrimonial 
"mente com o homem que, sem justa caus:a, "' õ!l:l...ndoncu, 
flcom o fal .. .,ido, inteira!'lente dndic"<'l" a êle e sob "

"depen<lência ec:onQmiea, durante, pelo merios, os cinco anO!I 
~imediatamente a....,ter-io:res ao abandono, ·ou cs dois que t~ 

"nham pr-ecedido a morte. 

"pe:~;de 6sse elemento dife~:cncial, "§ 29 'rendo sido o desquitado cônjuge culpado 

•socialmente, o conc:ubinat_o "po-ac ser aefinido CE. 
"mQ UD'. CaSaJII!~Il1;,.e> di~UIOoiQdO d"'s Suas fU,IlÇÔeS jUl:ÍdiC-ll!l' 
"PliX'tioularmente em ~:elação à pJ:Opriedade e à aueessiio" (~ 
"cyolcpoedi"' oit,, verbete Concubinage), 

•o cmf>:agueci:mcnto d4 p~:op~:ieaade o da suc:esaão 
da Ulll lado, diminuindo "' eficiência do casamento quanto a9<1 
"seus ef .. itos patl:imoniai:o, e a predomi:ni.ncia do tr-abalho 
~individual e llS condições da vida em c:ornwn, c;.:-i,..das sobr_!!. 
"tudo pela .industrializ-llção crescente, siio as causas pr-~ _ 
"pondcr...ntcs na d.eterminaçio desa ... s fc-rl'lllls de un.iiio aos 

"se:><os_ fora do cas~nto. 

~E:~eatàmento Pllra p>:esel:VaCl:" o caamoonto, é- <!cver do 
Estado faeili ~i-lo, d,..r-lhe wr-.a p~:oteçief" especial-, 
"determina a ConstJ.tuição! _.i,sto, porém, impol:t4, t.ambãm , 
"nio lhe dlll: um car-iter "de t.al modo exelusivo de privil!, 
~gios que c;:c::nduz"' o legislado:.; ã_ impied,..de, ao desc:cnhec~ 

"mento_dos fato= aocid11, ii recus"' de aaapti!!ção das inst! 
~tuições às nov"'" mcdalidader; dec:orrentea d"'" ativ.idades 
~e condições da soeied,..de n"'s "_!.l_I!-S feiçÕe-!! c;:-on.tcrnporâneas. 

"cerno p<;>ndera RIPERTJ •p,..:~;a _;o,..=nti>: o proqress~ ' 
"C. pr-eciso ~:e:formal: continuamente o direito tradic:ional. 
"Uma aristoc::t:,..Cia pode contentar--se em defender e conse;: 
"var; Ullla democracia deve, i,nevitàvclne<>te, eonquist&r -.., 
"a.:=:t:escer. Cai vem a trsnsformaç;;.o incessante do direito 
"pela pressiio da. .ide.i~:~ democrática" (ob. cit., p.S.g. ~) · 

' "Ora, reeonheoeJ: à comp~~nheira direito dO pleitear 
"lll.iment.oiJ 1 pensão, montepio c me1o-sSldo, não-O! dar 
"<lono-ub_in.s_t_o e!eitOS d_O _ca_e~eni;..OJ: e Cotr'..o <;IUe, apenaS, ""!!. 
"t.õ!l:l'elec:er, quanto ao::. llliment.o:o, um direito de pa~:ticipa 

"ção e, quanto ao maia, um d.i:t:eito sucessório aos prove;:: 
""os do trõ!l:llllho cotidiano e em função a,.. natu~:eza alime:: 
"t....r dõsse t~:abalho. 

Conclusio 

"Entende o auto~: do p:rojeto q\fe niio ã nece•nrlirio 

"vivend.o a espÓBII. hcnestamente, niio terã a COl\lpanheir"' d! 
~rcito"' 13lcitear alimen~os, se niio se lhe puderc:n ser 
"conce<l.idos sem p~:eju!zo c!os qull! _sejam do;tvi<;los ~ pr~meira. 

"§ 39 Co mesmo modo, quanto ii. pensSo, :montcpio ou 
"meio-aQldo, no c:11s0 de CUlpa do Cônjuge desquitado, n.iio 
"tcrã db;eito a c:ompanhcir-a, se não S<!m prejuízo do que 
"sej·a nece11sir1o :li subsist€<.ci4 d<1 viúya. 

"Somos, P.O::is_, de parecer que o pro:)etQ é c:onstit.!:! 
"cion.al e que, com e&tas_ ~:estrições, de_v~ ~er apr~vado". 

N~ 4- EKENDA NQ 353- !ntegr-a iMt Justificação do ProjetO -n<?--2.~40, 
<!!e _1952, c!e_autor~a éi:O entdo Deputado _Nelson C<lrneiro_. 

"l.9) ~ do Génesis: "E diase o Senhor- Deus: não é bom 
que o homem esteja sõr far-lhe-ei uma "'judadora, que esteja corno di 
ante dele". E, mais alémJ wEntão disse Adão: A mulher que lf.C dest; 
por comp11nheira, ela. me- deu da árvore, e c:omi"_, E;<pulsos o homem 
Q a. mulh~r, c Senhcr "pô~ que::-ubins ao oriente do j"'rdim do ~den, 

e u:r.a espada inflamada que andava ® redor, p,.,~:a guardar o c,..~r,inho 

da iirvore ela vida", 

Companheiros- nas horas felizes e sem Tru!,lÍcia do Para! 
so, C:OJn?anhei:ros haveriam de ser· Por aiailte, entre as maldições do 
Senhor e as !.ntempliries do mu...,do. E assim tem si<'!o, pelos séculos 
... rora. Os varões "dei:<aram o seu pai e a sua mãe e apegaram-sã-
sua mulher, formanao ambos uma sõ carne", Enquanto o ho"""-m eo:r.eu o 
pão r::orn o sUor de seu ~Costõ, a- mulher o seguiu eritre os espinhós e 
os oardos pro medi tos, -"oom dor parindo os seus filhos •, conrpart.•.

-lhando da sorte e do deJ>ti.no de seu homem. 

E, assiro, até hoje. 
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29) Entre os romanoil, ao llldo das 1wstae nupdae, do 
casamento juris gentium ou .!line ounubJ.o, e do_ eontub"EU:n.l.um, havia 

o ooncrubinat.us, unino-1-rregular, que, no Bai:~eo Ill'lpêrio, pa:'lsou 
produzir aJ.guns efeitos jw:!d..ir;os. A llatureza jur!diell do eo.neubi
nato, artsinll ARNOLDO MEDEIROS DA FONSE:CA, suscitll controvérsias, 
deDde a .fundaç<i.o do IJnpériO ati CONSTANTINO. Se uns su8tentam (.,_,._ 

llim, CUJAS, PILETE, ACCARIAS, GIRAUD e BAUDRY) que o oon2ub1l'l.ll.to 

PliSilOU a ser uma uniíio d11 n;:~.turez.,_ inferior ao c&samento: regula

mentadll. em lei, outxos, 0111 m!ii111 ltiOderll.OS (PAUL GIDE, BIUNI, COSTA, 
CQQ, GIRARD, MA;{, PEROZZI, PETIT, etc.(, entendem Mníi_o havE-r tal 

união, nessa !ase~ deixa<lo de !ler simplesmente toJ.erada, cu talvaoz 

licita, sem quo:1, todavia, pl"~duzisse as conseqOência!ll pretendid&s. 
PAUL MEYER &dvoqa a teoria int.errnedUi.ria, ou sej11 "- inexist<;ncia 

de efeitos legais do çonC'llbinal:.o, não obstante "t.e.J: sido admitido 

como umn espécie .Se eompensaçiio ,;;,. proibições m&trimoniais 
uso dilqueles entre O!ll quai.!l co vedava o casamento~, 

Conta MENDIZI\BAL que o concubil'l.~to CJ:ll o comércio lf 
oito do<! um homem e de um;:~. mulher t~em qu'<! entre Clea houvest~e matri 
mõnio. Perm.itia.m-no o's costumes de Roma, e eonstituh. um fato c~ 
rnum. Mõ111 se os amantes eram Cl'-'Sado!l, ou par'<!ntes e_m grllu p>:oibido, 

ou e>:i~tin violência, entiio não se tratava de r;oncubinato, ma!l de 

um adultério, de um ince:lltO, ou de e:stup:r:o; A,lex julia_de_adulte
rih: (18 A.C.) recontie<::eu, de &J.<]\Im- iiiCdo, -,.- unilio duradouu. chama
da concubil'l.,_to, e que, para lh!l distinguir d.>.s uniões ili<::ita:., <!!<, 

Veria re&lizar-se entre pesso,os pôlbe>:'es e não apa>:entadas em g>:au 
proibido. Também o homem só poderia te= uma concubina e apen&s na 

falta de mul.her legitima. Justiniano abriu novo:~ ho;izontes ãs CO!l 

oub;inas e ao= filhos iJ.egitimoa, aoa qull.is assegur .. va 11. possibi

bUidade de recolher (na falta Qe cônjuge e Qe llilcendentes e de.!!. 
c.;:n.:tentes) tê.:t11 li herllnÇil do de oujus. "E chegou a fixa:i:- os requis!_ 

tos <lo ooncubil'l.ato na NoveJ.a J.8, C-'lp. V, quod nulel:t; s.Lt retenta in 

<lomo in achemate concubinoll- .Recordll Alitolfo de Resende gue, ilo 
<leadol;lrar 4o schema cc:mc'ubinntus, de qce fdam os- pr"E.ticos e .:teci

dentes, Lucc"- de Penna intcrroqa: quiC: est tener.i in_.sChei.iate con 
cubinoa? E ê~e próprio reaponcre:: M I: a concubina deve ser urna m; 

lher tal, qua com elll se:l11. po~sivel o casamento: I:I, deve 

ser retenta in domo_ in ache!llate eoncubinae, ou seja, ima

gice ct habitu. Mas, para: que se consub~tancie êsse .l:.eE_ 
coiro requi~ito, crll nece!lsii:t:io: a) que exista uma inte!!. 
ç:lio e uma declli.:z:'aQio (p>:Ote~tatiÕ) de ter a ~':lher 

concubinal b) que Beja :rnuJ.he:.: ingênun CJ.iv>:e), e, além <li~ 

so, àe vida hon.esta., e que haja, da plll"te do ?o.T.ern,--" d~ 

<::b.rt~ção de querer ilante~la in sehemate, ~sto ~. in h! 

b.Ltu concubinae: dl que cejn tidll. e mantida em casa para 

o fim de ter filhos1 e) que de?ois de levada. para <::asa , 
goze, r;omo espôa11, de tôdlls as honl"IIS, honores pleno .Sil!. 

gatur ut _uxor"-

39) Ca!ilando-se sucess:!.vamEnte qunt>:'o vêzes e com gr'\!2 

de esciindalo do p11.tria>:'cõ1 NiColau, coube, todavia, a Leão VI consi 
de:t:al" o conc~,:.binato cont.J:fi.rlo i religiíio e. ii decência natural. o! 
vergem, porCm, os autores quando discuteii 111e c direi tio cunôn:!.cco 

tolerou, ou nlio, o concubinato. sa <'lntes da Novcla __ de L<>5o _v:r, Sn.!!. 
to Alr.brõsio (340-397), são .:7erônimo (331-4~0) e Santo l\gost.1.nho(354 
-_430) se havioa e>:quido cont>:'a o concub"inato, a 'n:_!~ade P":rece e.! 
t11.r com que os &pcntam (Hotm&n, ThOJ•aaiu.s- PotJ-,Mir, Giraud) 

juatifl.c.!ivel tolerlincia, que encontr<U"ia seu têrmo no Corn::il.tc de 
Tzento, no seculo XVI, impondo oançôes, que iam at.é a excomunhão , 

contr'll <::lérigos e li!i-goe, .cjue pl"llticaosem o conêubin"-to. Sõrnen'te"'.!!. 

lll.m Se tornav11 posstvel dar cumprfmento a determinaÇ-Ões semelhan -
tes, <lo Conselho lute>:'ano de lSJ.S. Laut<>>:'bach, Péréze e Tulden 
contestant, todavia, essa aleqada complllc~ncia. Tudo níio obstante , 

dificil foi._ã Igreja eneontrdr recursoa ?lira r;ombli.ter, _e!ll todo=_ o" 
tempos, eu:a União liv>:c, praticada il'lcle~sive,- e .is vezes COlll ~ 
pla notoriedade, pelo!l seus prõprios SD.ce>:'dotes. 

Enquanto '1\lã"tro legados do Papa e duzentos e cinqtlenta e 

um pad>:es discu~iam, em Trento, defin.i_çÕes dogmáticas e >:eforrnas 
disciplin_al"es (1545-1563), Manue.J. da Nôb:.;ega es= .. via, ..,. 1559, 

Tomé de Sousa: "O bispo (D. Pedro Fe:.:-nandes), pÕsto que e>:a militO 
zellldo>:' da .salvação (l~s C>:'istãos-, féz- poUco po>:que era -séi. 

e tro<>xe eons.igo uns cJ.érigo:. pÕr compapheiros que acaba
l;'am com oeu fl\au e'!'emplo e mal u:.arem e d.ispe>:sarem os s~ 

=amentos d~;~, Ig>:ejn de_ d11:.:- cem tudo em "perdiçlio. Bem a.J.e.m 
b:t:ãri a- V- }!e. q1.1e ailteS que esta sen-t; viesse me di2-ia : 

e111tâ esta terra uma religião, po>:que pecado p(i!;IJ.i<::o Mo 
se _sa~ que logo por o zêlo ele V. Me. e d.U.igêne.ia de 

meuç irm<i.os não fÕsse til"Dilo, e dos seeretos retinhamos 
llbsclviçiio n aJ.guns, atE! tira>:'em tõda a oc.,sião Q pe>:igo 
de tornar a peca>:. Mas como õiles vi .. ra.-n, introdli:dram nn 

terra estarem clé;-.i<J"Os e diqnidades runancebados, COJtl sua.s 
cscr!IVliS, que para êsse efeito escolhiam as melhores e de 

mais preço, ~lle aehavam, cem acha<;~ue quC haviii!U- de __ te>: 

quem os s-ervisse, e logo começaram a faze:r filhos, e f~ 

zer--se c1.iaçlio _po>:'qUe convinha mu.ito ao Brasil. haver ca 
_êsso t>:'et:l.ado ele diqnida<les e oõnegos, _como o" há em O.!! 
t:ras ig>:e:Jas da Cristandade, e Mo se..-n muito descuiclc dos 

pr':lados, a quem Nosso Senhor castigarã 11 seu tempo. E ê.;: 
t.e10 ~he sol. dizer que tem cá por o melho>:' p>:ocCde• e mais 

quieto, po>:que quando êles não tinham eseravlls nem 
Çue as comprar e r~ pior, porque eràm forç&do-s ôe seus i>.! 
cadoç a buscarem-n&s com escSndalo da te>:r"- e do "eus v!. 

zinhos, e porque jã dicto no· tempo de V. Me. J1a-.iia. 

muito e muito notôri.o, me dizia llluita!l vêzes.Mcl.hor 

nos fÕ>:a que n<i.o vieram cã. ccmeça>:"m tarnbêm de 

w::al:" de suas ordens e diopcnsar os oac>:amentos e de 
sata_t: as ataduras com que nõs tlr.hamcs as almas, ~ 
" dar jubileus de conden&Çio e percliÇ<i.o iis al.mas, 
dllnÕo o santo a ci>as e .as pedras precio!<aa a porcos, 
qu<> nunca souberam a"-.ixi do lodo de seus pecados, p~ 
J.o qual não somente ca ,:maus, mas algum bom, se 

ha.via, t_omou l..ibcrõade ;de ser tal qual sua mã incJ.! 

nação ~he pedia. E assi,Jn está a~:rora a tar>:'a nestes 
termos qua, se contare~ todas as casas desta ter>:'a, 

to<l&s acharão cheias dJ- pecados mortais, cheias ela 

ndultérios, fornicações, incestos c abominaÇÕes, em 
tanto que me deito a cu1.dar se tem Cristo algu:n li!!!. 
po nesta terr11., e eacassruuente s& oférece um ou 

do.is que guardem bem s<>U estado, ao menos sem pec~ 

do público~. 

Em 1867, anotavll BORGES CARNEIRO: "Pelo direito ca 

nônico provavelmente se cp;!.na ser· proibi<lo o _cone~ 
binato cOJOO qualquer outro comércio- carnni--ro:ra ·-do 

matrimôn"io, princip;:~.lmente depois da disposiç:io <lo 
Trid, sess. 24, op. 8, re:form. ean. 6, dist. 34, 

ean. S, caus. 32, qt. 1 .• COntudO <juanto aos concub! 
n•u::ioG soJ.t.aJ.ros &inda ii controverso, v. Berard, 

<lissert. J., de conjug. natur. qt_ 4. MeU • .I, t. s, 

§ 48, not. St.l:y, o.i.t., t.. 7, § 2". Van Espend, III, 
t. <1, § s4, seg;H -

Recorda, por seu turno, PAULINO NETO que o·~ 
~. redigiQo pelo frade comal.clulo de SolOIÚ"JII., 

ap>:ox~ma~~nte em J.l40: A.inda. contém a primitiva 
doutrina canônica, segundo a c;~uaJ. a copula cllrnalis, 

que urlc o;lWIS catnes numa só carne, se9unr!o _as Eic_ri 

turas, realizada cem -o intuito de e_~tabe.J.o~- um;
união pe~anente, é Que ~~nst.itui a verdade.!.ra easêa 
eia dó-CnsMento- O oons<;>nt.imento mútuo .e:t:a o suf! 

ciente pa>:'a roali~ar <:) matrimônio, que existia, P>:'E 
duzil'l.do seus naturais Q sociais efe.itos, indcpendeE. 

temente da bênçlio da Igreja ou fo.,._&. SÕ mais tar<le 
o Conci;LiO" Tri<lcntino, no século XVI-, ·aecretou, CO;!l 

tra o voto de cinq'Ucnta e seis pr,ll.oos, que os r!_ 

tos ecl.<>siisticos eram ~scc.,"ciaie ii vali<lade do C;! 
s=entoM. 

Ainda, porem, que se aceite a opiniílo- resp.,itD.veJ. 

dft ~nsenhor ARÍtU!lA C1.MARÃ, ao "fi:rntal" que, "<llisd.c o in!"cio, 
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dS.opo<~.içâec cat.ól.i"''"', aq_ui mai• cr1ll.ras, ali ""'i" cb?c_ura.:. ?~fe!! 

der&n a unidado do c.:uumu!nto, c, "'onseqllcD.tement<:l, "'ond.:.nar<U\1 
ooncubinat.oH, dignas da estudo e rneditação-~.iio essas conc1usõas 
de otOIMO DA VEIGA: MO que e&tabe1ecéu o lll.reito capÕnico é in!_ 

t;~;utivo da espé"cie e notável como preceito disclpl1 

nar. Antes de tudo, c., prelimimn;rnemtc., convém retr~ 
1110rar que, se os Concr!l.ios de Nan_tQ!!._ Ti;osli 

Friould combater;;.m dura_nee' longos ano,; a práti.ca 

o;:enf.irm::u~a ~los Cõnc!l'.ios de :&lVi:ra e de Arles, de 

tolerar as uniões que se segui8Tn. ao adultério da 
mulher e se o Concilio de 'l'rént:.o, na seas:ic 24, co!!: 

firmou a severa proibição- das segundas ligaçõe11 ~ 

soluto v.inculo, _i_8_to sui~ subs:isl _v.in_culU/ll sa<:rarnen 

ti, et quibus Deus coniugit, homo non secara_t, o 
fato i que todan essas- ;resoluçÕe:ll- não ~up~imirarn o 

divÕ>:'CiO 1ll partibus,'l'lutori~>:ando, antes, e>o:press~ 

mente, a separ-11ção, gttod thor""" el cobabltlltionem, 

adhuC vinculum eerseveret, Qual,o efeito dessa. sep!! 
r-11ção no estado def.initi.vo da disciplina de direito 

c-11nônioo? _Na fór;nula OOI;\B-IIgr~da, _=mo se vê em 
CARl'ZQVIO (Fra~ic<l, parte 2!'-, QueHt~_ b3! "9 17) •M!!ã 
t.J:imonium est indhlid.ua vitae et con}unctio vel le
'ill.tio duormn in rm;,- Cll.rné. ,.__ rm_idll..d~ da·-~.;:r;,.., é __ 

visC<llral no caaarocnto e o;:emo. a m;_iher adi:iltera .lli 
una caso cu_!:'_~dult:ero, ~~-e:l'go __ ~~n_est. amolius una 
caro· 'CUlll marito, adeosue vineul!Jm _con1u<falis un!tatis 

est so1utum. A! a conciU11ão; AduúerlUill tormam con- -

1ugH tol~t, Õuoad- sol;it uni~atCm carnem". 

'NA f_çgi:lllgcíi.o anterior 

49) Para que se verif!<:aat~c, de acordo com a 

antig!l. leqislaçiío it-llliana, a eust6dia do ventre, que ENRICO CI!:; 

BALI charn& de Mm-11trimõnio nparei\ti!.M, era necessário concorressem; 

"a) s coabitação more uxorio' do hçuuem e da mulher~ 

b) a vigil&ncia zelos,. e atenta por part .. 00 homem; 
e) 11. conduta honesta e regr-11da d11.. parte da mulher", 

No direito peninsular, a bftrX''-""!ania e -11 morqanheira era.- .forma::; 
nÍttur-llil! de casamento. No velho dircl.to português havia o~ 

o :::ua modali.dade civil do ~~U~rido_ conozydo. II,;; Ordenações filip~ 

nas e&SiOI rezavl!JU, no tit. XltVI de ;seu Livro Quinto: M:ç (>C algUI11 

homem pecas~e com mil lhe r, que niio fosse casada de 
fe.ito, nem de direito, a qual. tiveaoe em poder do ... 

tro e01 íama de marido e mulhe~:, e por tal havida, e 
trat-11da delle na me:z:a, & no leito, o por t ... ea. eram 

h11.Vido:11 por toda a vizinhança e V.ill4, onde forem 

moradores:. e ellcs .!lltlbos assiJu se nomeavam continu! 
darnente nos contractos, COI quaesquer outro:s actos, 

este tal não deve morrer, que he a verdadeir-a pena 
de simples adultcrio, poiR -11 mulher, o;:e.- quem Pe-=: 
o;:eu, nunca foi ensada de feit:.o, nem de direitQ; ___ mas 

haV<i!rá outra pena, que &eja áquem de morte, segundo 
arbitrio do .Julgador, por .a mii tenção, qne teve, de 
poccar COln mulher casada, cuidando <OUC o e·ra, pOis 

sabia que tal era t.ida, havida e tratada de morido, 

e de toda 11. outra gente geralmente~, Foi com esse 

ri9or que clllvrs BEVIT.J\QUA, depoj._s dci_ ~inteti:z:ar o direitn antigo 
no ver~o de LOYSET, ~· t>.aneel:',_ <:"O<>cher ens_c_rnb_le, eBt rnari~ge, 

scmble, defendi" o art. 4.27 de seu _pro~eto de c6d, CiVil: 
MNão 11erli o casa:ne,.;to le<]a1 :e-'discip:finado, nã<;> seri: 

o casllment:J:> como deve e;xig,i:~J_o a sociedade; mas de_! 

de que o concubinato realiza corno que 11. manifest!! 

ção aparento do casamento legítimo, vivendo deis e_!l 

tes corno :11e fossem marido e mulher, more U><Orio, a 

pre:sunçi.o é c;i\le o::: filhoi procriaáos por es:sa 
lher, durante -11 vida em comum,_:::i.Q. '-gu~J'!Lente do h_e. 

mClll quo a seU lado vive, poh: que ela i honesta, 
apeaar da irregul11ridade da união, e ;Porque ele a 
reconhece como :::u.a companheira, t.al COOIO se fo:sse 
:sua esposa". ou seja, no ensinamento do jii citado 

BORGES CARNErRO, Ho est.ado diutu.rno em que est.es v!_ 
vem juntos ccomo ca~<a<!os, smn contugo o se_rem, e que 

se não oonfunile o;:em o pelie&to, o !l'.ei'etdciadõ e· o 
s'im~l<>s comércio cain-111 de hÕmern. com .-uther~. Fo:!!. 

sem ou n'Fo -trasladadas, pOr- inadvertênCia, das Ordenações - hlanll!! 

lina:::, como entendia.~ SOI.A.,.-0, ALHEIDJ\ e SOUSA e TEIXEIRI\ DE FRE!_ 

TAS, o certo é que aa filipinas dispunham que seriam •meeiros, 

provando que es"tlver~ ·em c"-Sa teúel.ae man~Gd.a,ouem 

casa de seu p.ai, ou em outra, em Pliblica voz e !ama 

de rnaride c mulher por tanto tempo, que, segundo d~ 
roi to, baste para presumir rnatrimônio entre eles, 
posto se não provem as palavras do -'?resenteM. Na 

lei. de prot<::ição dos :filhos, em vigo:r·ern Portugal' 

Cfesde 19-10, Mo pai tem obrigação de. preetar 11l.iment:.os i mulher 

pobre de quelu houve um filho i1egltimo, e para e:s,se 

efeito pode ser por ela demandado a partir do IIIO!I'.C_!! 
to em que ~he é U:ci to propor a açiio referida 
a'rt. 38, seguindo-se o~: terrno:>s geraiS do p"ioees!io; 

&abre alimentos provisórios e de.f.initivos, e aplicll!!. 
do-So aos px-ovisõrios o disposto no pari.iq. ünico do 

-11rt. 44" íartigo 4_7). Pelo l.nvocado art. 38, a 11<::!_ 

l.hei'; pro=do a sua gravidez, telO direito de propor ução de i!!. 

vestigaç'io de plifernidadc ilegitillla ainda antes do n~Wciment.o do 
---f"ilhc. Aindil recentemente, o Tri.)>unal de São !'i!.Ulo, em acõrdiio d'e 

-iaVi'ã do hoje ministrõ Hfo.RICf GUIMARl\ES, ao ~r:;ora .. r com -11poio cm 

COQ, FRANÇOIS :BRON~ WAHL, JEAN BEUCHER e outros, " evoluçao do 
ooric"eíto- de concUbl.nato, escrevc11 te:xtualnK!nte:_ "Ainda, F'ois q_':'e 

·o nosso o5digo não- tenha, feito referCncill expressa 

ii. exceçio pluriurn eonc..bentium, ela ê de ao;:elher

se, quando invocada, porque afeta ao próÍ?rio conee! 
to do conc:ubinato. t e><c1udenta de~e·. 

A concubina no c§diao C1 vil 

59) Parao c:fíd.: C!.VU, ~ ooncti:>:l.na é, eJU regra, 

a amante do homem casado. Assim, no::: arts. 179, § 79, n9· VI; 248, 
n9 IV; 1.177 e 1,719. Vio1entou-t:e o conceito untigo, o da Mtmiiío 

ilegitima de um homem com uma 01ulhcr, como se casados fossem".Mas 
o art. JEôJ, n9 I, ao- en•u:jar a ação de_reo;:enhecirnento dos filhos 

naturais, Mse ao-telr.po d'll o;:en<:epçiio a iuiie estava concubinada o::om 

o pretendido p.U", dei,><ou implicito que se tratava, ali, do união 

llvre de pessoa::: livres. ~pesar da evolução do conceito, que REN:!], 
TO SEGADàS V:X:iiNA tão bCIII estudou, concubinato continuou sendo M" 
união prolon.gada daqueles que não se acham vinculados por matr!_ 
rnônio víi.lido ou putativo". Qu<mdo o CÕd. Civil, no art. 363, f<lla., 

eJU mulher concubinada, se r-efo;}rc ~mulher que esteve, no pe~fo<lo 

·da concepção, lignda a deterrnin<~.do hOltiCin, vivendo como cas<>dos. P:! 
ra !i:STI!:v1\0 DE ALMEIDA, concubin-11to <li ~a un,l.ã,o que se realiza com a 

vidil. e111 comu.'ll, com apurênc:ias da c:uaadOsM. "CA:IO MARIO Oh SILVA PE-

1\EIRA nota que, apesar de todo o liberalismo do~ moderQos c:ivili.!!_ 
tas, o concubinllto, referido no te:xtc legal, "tem sua feição caras;, 

_teristica 1ibe.ralntent.e--di.stinta das rcJ,ações 3Cl>Uais 

meramente acidentai o, pois que ee apresenta tal qual 
-wna comunhão dos amantes, numa ligaç4o continua, P"2 
long11da e conhecida,~ guardada notórin fidelidade da 

mulher, extremos ine:xistentes naquela outra_ hipóte

se~. Também para .:JOS~ERAND, carac~erl.zam o coneubi- _ 

na~o .,,a continuação, a f'requt;ncia e a notoriedade das relações en
tre os conc~~niíriosM. Al.ém dos requi01it.os de publicidade e depen

dencia econÔm.i.Cl! _é condição, para_ qua _haja conc:ubinato, a fideli~ 
de, "a mai'l Chcai'ecida pe~os especialista,, dado o c:-11ráter :nonãn
dri,.co d.'l. lnll,nccbia~, ensina _FILli.OELFO AZ.EVEDO. Não basta »9r igual 

" comiA GONÇALVES a cont~nuidade das rela~ôes; é indispensli.v_el que 
coe:xista Mwn certo ·gl!nero de vida ou uma cert!l ~atitude da JUUlheJ:: 

que torne verossimel •a :::ua :fidelidade 110 aman.l;e, 'na 

êpoca le$al da concepÇão do filho. -E-ssa- agarência de 

fidelidade ~ <ii!" _l_:rad~z a convi vêneia co.-nc _ma ri <:lo e 
rnulherM. CASTRO NUNES não diverge: "a condição de f! 

del.idade da mulher é que é essenei.11l para a existenc:ia do concubi
nato capaz do:'' gerar d;irei.tos de paternidade a serem disJ?utados por 
se-ç_, fi.].hos-·. 
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A ve;t;.,..,de, pol:"êm, ~ q:u.:. o eo~otib~natõ dei.o<ou de 
ser o rigoroao sarni matJ:imOrliU/11 do passado, o, se lljll nlio confunde 
com meras ;t;elaçêiea sexuus (a.rt.~ 363, n9 I-I-, .. do CÕd. Ci.vil)~ 
por ,it~ao, pal:"a RUa ca:t:'ac:t.erizllçíio, eXi!Oe a convivência pública doa-
concub.inií.rioa debaixo do meamo t.<lt.o. All.sim decidia, em ernbllrgos, o 
Supremo Tribun.lll Federal na $OIIflíio de .23 de agosto d-e 1924. E, em 
22 de janeiro de J,942, insistill~ ~ó Cõd. Civ1.1, 1'a:z.cndo pl:"-e!iilmi:t 

""' filillçao do concub1.nato e>ü.st.e'nte entre a mie .,- o 
pretendido pai, ao tempo da concepçiio, níio foinece 
nenhum critirio J:C.Ígido que leve a·niio ~miti.J:C o cone!:!; 
binato mesmo sem a exl:.erJ.oriz-,ção -~ ~· per'mj, 
tindo t~o juiz identi:fie"'r como tal Uln.ll ligaçD.o p:t'O~ 

longadt~ e ;t;egular entre .;>s amante11". Meses depois, 
Jos:e LINHAl'.tS fu·ill triunfllr o niesmo ponto de-Vista• •o conceito 

do concubin-'<to, 11. sei:" ex!lll1inado na11 questões de re
conhocimento de filiaçao 1leg.tt1ma, deve ser amplia
do, máxime dep,;i!$ que a Carta corist! tuc!Ona~ <le 1337, 

nc art. 126, l:"ec:cmcndou a .facilitação "-eaae ato, <> 
que impÕe ao jul9adQ;t; c exame de tod-na :111 e:ircuns
tiincill:l que possam ser il'lvoca"-a~< pal:"a o .terem per V2_ 

:t:'ific:ado-. :l!:t:'a o que, ante=, propugn11va, face ã lei 
frllncesa de l9l2, AAICovfCYi\Nih "A exj;)res'liio COIJ.CUbinato compreen

de tod11 ligação irregular, aind,Q. quando a amante vi
ve fC>ra do do:n.ic!Uo de 11.111ante, porque o c:onc~ina.

to não implica cm domie:Ilio comum~. Embo.r& nãO 'I<!! 

pl:'esc.l.nda coJnQ di:t ARNOL!lO HEDEIROS DA FONSECA, "da cstabil1(1."1Ck>.'.dalll 
.relações de certa notoriedade dll u.niiic: e da aparente 
fidelidade da mulher, pal:"a q:ue o concubinatO, no aen, 
tido ~egal, se ccn~idere existertte, de modo a servir 
de elementQ C0111probatõrio da -paternid.ide ilegi:t~a•, 

o indiscutivel õ que o C'i5d. Ci~ril, qenel:"a.~i:umdo expressão conc:u
bin.s, até alcançar ãs amantea doo~ homens cssa:doB, retJ.rou ii velha 
noçiio ,do concubinlltUa rorr ... no algum&= de sUaB c:ar&cte.t:Isticas f'Und!:, 
Jnentais. De t<~~l sort.e que IVAIR NOGUEIAA ITAGIBA podól afirmar, 
:t:'eafirm.ar, em vãrios julgAdos• ~Para haver o ccncub.itl&to, não é 

nce:esa<ido que os ocncubin.S:rios rú:.til:am sob o- mesmo 
teto, Bast.a existrun lig~>çóe= f.reqüente!J, apesar de 
viver a.mulher fora do dcmic:Ilio pArticular de 

amant<>. Rar~mente, a.J.iás, os amt~ncebad.o!l encontram-se 
vivend.o publiC"amente corno Illarido e mulhex. A re9r11 
é por~!lu{rem os anumtea domicí~ios difeientca. A co!_ 
bil11çio ccnr~eantc n;;:o Õ, Pois, impr"c--.;'Cindí"VI!l par& 
a cxit~tênoia do concllbinato. t btl:st.antc a noto.rJ.ed-'i-
da", 

.l'o. figura ('la eompanheir& 

69) o cód. Civil ab.~:ia apenas a poSBibilidll.de ~ 
:t:'Cccnhccimento aos .filhos naturai~.- &11\bo.ra a coneubin/1., corno >!le
monstrado, fosse ali também referid"' como a am.,nte do homem C.!l.sll
do, o concubinato, de gue poderia decorrer a presunçiio d<!! filiação 
natural, sa traduzi" COlllO a uniÃo li11re de pe .. solla livres. As J:Ce
centas ~eis de reconhecimento do" f!.lhoa adultcrinos estender.-.m, 
porêrn, essa noção, de modo a incl.ui:t:' a Jllllnccbia, ainda que sob te
toa diverso,.., de pet:IIO<!IB com impCdi:inento para o rnatrimônio-. U~ ho
mem casado pode vi ver elfl conc:ubin&to c;:cm uma mulher largada do l!la-
1:'ido, ln!I.S leg.,lmente casada. A ccncubinll, nesse ca11o, não ô a. mu-. 
lhe:t:' livl:"e, gue substitui, no lar do homam livre, ll esposa, gue j!_ 

rnllis existiu, ou que jli. não exint.c. Mas enquanto_ a do_utrina, a_J,e-
9islação e a jul:"isprudêncfa illlll dcrruindo os rigore" .,_ntigos, uma 

outra L,igura se foi ~ntlinuando, p.!>l:"ll ocupnl:', nas relações human~s, 
o ~ugar vazio da concubina, e a comp11nheira. D:ENTO DE l'ARIJ\, ~ 
mentando o dec.-lei n<;> 7,036, da 1944, assim a situava: 

•t portanto a lllllli.Bia, cem quem mant.inha o ac:! 
dcnt11d0 re~ru;õea de vidll Intima, pouc:o impoztando que 

asBim procedesse dl!;cret!lll1ent.e ou mo;t;e _~o rio, Na~ 

niio õ a pl:"ostituta ou meret.ril!:, i,..to Ei, "'ulhel:" 
q:ue, e)'t'lbC>:t:ll treq:O.entada por ele, se ent.rcqa, profts
aional.Jnente, a todos, conllec!.doa ou nlío-, q:Ue-"Boli
citem JICua favores, mediant.e pa<:;amerii:õ-ou mesmo sem 
elo, A ei:t:'cunstanci .. de proc:ur!~la o trabdhador 11e:! 
dentado, embõl:a-c:Qnr freqfiêncill., sem o enc.u:go élc a~-

uistilncia, niio pC>derh. t;t;ans.:;:orm:i-~a e:m COI!lp<lnheil:"a, 
pois, ent:io, havia da ser de todOs os demais que 
sollcJ.tll.ascm, em idênticas c:ondições. Nio pedetla, 
pc;t;{im, a ~ei sancionar o lldU1tério, para assegu;t;ar 
semelhante posição .i c:oncubina mantidA pelo .-.c:identa 
do, e~istin,dQ a espo~a leqiUma cem quelll tarnbêm eon: 
vivia e ltl'!ntinha, ou de quem ~e achava separado, 
ale cal:>cndo a culpa da separação. • .Por. c:onseguinte, 
convêm l:"epetir, somente quando h~ prova conc~udente 

da inexistkncia de_ casamento, ou de <!lchar-se o aci
dent.ado des<;~U!.t-'id~ ou separado de sua mulher, por 
cu~pa ou von~ade desta, é que a <:Oll:lpanheira pode ma
=oor li menc:ionada equiparaçíio, para o fim do receb_!. 
ment;o da i.ndenização, cem preval3ncia sobre A e!lpQ~ 

.sa legltilM~. 

JUstifieando propociçlio semelhante, escrevi amo,. 
elrl 1947: "Não e necessâ;t;io, por outro lado~ definix o que o proje
to entenda po>:" companheira, q:1,,"e não é a /llllante das aventuras fuçra
zeB, 1111111 li mulher livre guc se ded.i.c.a 1.nte!.rament.o a u:n homem li
vre,_ como se :Cora sull esposa, e vl.ve sob sua dependência econôrni
ca". A dout"' CQ:nissíio de Con~U.tuiç.ii.o <11 Justiç& destll Can11. 3COlflp,! 

nhou a EDUARDO OUVIV:U:R, qU<llndQ p:c<e.fcriu dcix.,;t;, em futuro taxto, 
a definição leqalo "En'tende-sc por companheira a mulher liv!'-'<1, que 

tendo vivido mattlrnoni.al.mente cem o homem gue, se11 

justa ç:a~~~,. a al:lll.lld9>0u, ou com o falecido, intei
>:arncnte dcdic.sda a ele e sob slia dependência ec:on.S
mi=, durante, pelos rnenos, os cin-co ano~ imediata
mente anteriores ao abandono., ou os doiç que tenh~m. 

_ pree:edido .i morte". 

DiBpÕe o ~>rt. 1.065 do Código Civil do Mixic:o, 
La mujer con quien el autor de 1.a herencia vi vHí COitiO s-1. fWira 
maridC>, dul:"ante lÇ;; cinco ";fios que precedicrC>n imcdiaUmenta !l •u 
~rtuerte, o con la. que tuvo hijos, si quiere que tllnbo" h&~y.an perlftlln!. 
cido li!:l>:es de m~trimcnio durante e~ concubinato, tien• .der<lc::llo a 
heredar~. 'l'ambém o o5di<p civil d.ll. Vene:z.ue~a, cm seu al:'t. 767,deta:;: 
mina, "§:e presume ~ ~~ ~ prueba ~ o;QOtrato, ~ ~ 
1:2! ~ de Ulliôn no matrimonial, suando l,!:. muier demuestr<~~ ~ 
han vivido pennanentemente en t&l estado, ;:c hAn con~u.ido- .52..B. 
su tra!:lllic "' 18 fol:"maciõn ~ a\!tnent.o <!!el pat>:tmonio del hol!\i:lre, ~ 
~ los l;>_,le_nes ~ conumid,ad se guiere e:ll_tablec::er aparezc:an óo<::u~ 

:mentado~ & no:r.bre de uno solo de elloB. T.U. presunciQn sola.ment;zt 
s_urte cfecto;) 1es ... 1as entze el:!,os ~· :L tamb;L.én ent.:r<:o ~_&!.e~l.o,. 
2; 1:2!. he:t:'ederos ~ ~' lllljl_VO ~ ~ ~ adu.l.terio". ~fera Gt1If! 
LlfERMO CAliANELLAS t-'i!S dispo$ i ti vos come exemplos d .. uma- tiiridência 

' para diminuir o nÜ!ncrQ de abortos, COfll o -d.eferir~se, em deternina..; 

d/lS circ:unstânci&s, vslidade juri:dic& ia relaçÕe8 ccneubin~ria"- Em 
1932, PAULINO NE'I'O en-ercvia;· CO:t:'a}o.saziu.nte: ChllmaDdo a ai a requl.eo
ncntação do ca;amento, o direito deva estat.u1r~ níi,o "Pel'lall para o• 
que, :l'r.o.cos e deslllllparados, esperam da lei a protaçãc, que a todos_ 
indistintt~rnente ela tem por mt~sÃo .::onceder. PO:t:' J..~ao, • porque o 
.çaaamento, antes de ner uma .t~ituaçiio juridica, j!Í. er11., -l>ollll aoc.ted~ 

des hu1:1anas, \ll1ll1 situ~ção de fato, ou melhor, porque mais do q"e 
'unta situaçiio jur!dica, e~e é uma sit.Uilgâo de fato, deve a lei. pl:"e!_ 
e!.ndindo de fo.rmalidadas, reconhcicer efeitOs jurídicoa • 
"eat~>do::~ de ca1111doB", pa:t:'a os efeitos d& ~ogitimaçíio (!., prolé e d" 
situt~ção jurídi.Ç& dtl \!i-ÜV-'i e,. face· do direito sUcesaôr!.e, do dire.!_ 
to a pensiieç, montepio~, aposentadorias, etc,_~ 

Para obvi.!l:t:' o desllrnparo em qqe :l'icam. aa compa
nhei;ra.s, por morte dcB homens com quem conV"ive~::am e que .eojudarll.lll a 
prosperar, os nos::os juizes - nesse passo lfllli" eompreensivo dQ q\le 
o legislador civil - têm ensejado .!is mulheres, .eo t!tu~o de cobran
ça. de serviços c.-.seircs, hllm .. na participaç~ da he:t:'anç.eo doa ami
sios. 

Em acórdiic de 6 dQ maio de 1949, o 'l':t:ibunal de 

Jujitiça dr. são Paulo aeomp-'inhllva o voto do emérito desembargador 
liEROTIO&S DE SOUZA LIMA• "No JOÉirito a Cii.mal!'a está de '!CCl!'dO oom a 
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Sl!btcnça na parte em que reconheceu_ direito ii ~mun~ 

rat;iio pe(!ida pel11. autora, o mais de \lllla vez, em jul
o;adoll ou em artigoa de doutrina, o relator "'este tem 
manifo:Jtado l!limpatiA a essll solu.çiio humana e juridi
ea, poi:l a nocsA legislat;:io j<i reo;onhec~ ~rtos di
rei toe a conoubin!l,_ principalmente qUllndo, com? no 

presente caso, niio interi:e::-e Ooln o oasamentoH (voto 

n& Apelaç:io n9 36.365, de são Pau).o, cra:nic:. esori,ta 
no Diário de são Paulo, de 5-9-948, votos na Revis

ta do8 Tribunal:~, vols.._l6S, p.iig. 695, e 173, p.S:g. 
781}. Exemplos d<:lss., nova orient11çiic do no::~co d,l.rei

to s.iio 411 leis trabalhista= (Consolidaçio das Leis 
do Trabalho, artigo 16, n9 6, combinado com os arts._ 
32 e 40, letra b; Lei. de Acidentes _do_ Tl:aQa_l_ho, art. 

11, letra o, oombin!ldO .;cm o a.rt,. 2~, n9 III, 1.etra 

b}. Reconheceu, pois, o Qi~ito a lesão que advém 

muito 
!Mi:s r.11z.iio deve _=er dadll repa:.:MiO à mulher gue não 
pede sal!rios coroo 4!1lãc.i,a, mas s~m pelos serviços o~ 
seiros e que não se lim.i.eou a serv_j,_!;' d<;o ell'.pregada d2 

m<íatioa, senão ta.mbém de t.!;:!lbalhadora braçal nos en

ellrgos rurAill, conforme a prova <!e fls,, e até mesmo 
das te11temunhas do réu, alçuma~ afir:r.ando positiva
ln<;!nta que a c:hãc:ar~ foi aaquirida pelo produto do 

trabclho comum. "Em tal oa,so 11 jW'"J..'?prudSnoia jã >:"e
conheceu que existe até um& sociedade. de fal:,o (Revi~ 

t!l do~ 'I'ribun<>is, vols, 153, pãg. l681 157, pág. 697, 
e 164, p.ãg. ~35), Um dos sóciOS' ·não pode, aleç.,ndo 

mancebia, locupletar-se com o t.rllhalho 4_o gutro, lu

di.b_rinndo-o e despedindo-o, apó= = longa vida de 

aeforço11 e sofrirecntos comuns. E m_uito_nenos o poda-
rão fc:zer os par-entas e arrivistas que uurgem, qu.11ue 

11etnp:rc depois da mOJ:.te, para ar~ca"-ar c herança, 
go:zan<lo os bens e menospr"ztmdo os a<>.or~í!cio" 
que ficou na velhice e nQ riesamparoH. 

OUtra não oS, para honra dos 'demah tl."ibunais 
b~asilei.ros, inclusive a orientllção do Supl."e!TIO Tribunal FerierAl. 

Em acõrdào aa lavra do insigne ministro OROZIMBO NONA'l'O, deu a 2~ 
Turm<~ d11.que1a alta Corte prov1meneo so recul'so e><t.rao!dinãrio n9 
8.040, de Minas Ger<>.1s, pArll Aaeegur<>.r o Fiilgamen>.:O <le "sal6.r1os 
devidos a serviços domésticos pl'estadoe ao oomp<>.n]j.eiro por guem 

n.1ío era ossada pela lei civil". M.as uma vez se cfirmou, nesse jul

gado, qu•, em tais oaao: -o ajuste pr!vio de rem.une:<aç.1ío n.1ío é n:=_ 

ce;u,.iriõ~. Aind;;. em-lsso,- o.õ ;;.preoiar ~ut!'e-lipeHF- -e:<t.r.aoréUn.§rtc., 

o d<l número 15.858, da Bahill, o Supl."emo Tribuh4r Fede:fal, pela una 
nimid!lde de seus oomPQnenten em du"s dQcisô=: suces~,i.vas relata: 
das pelo= eminente= miniatros HAlillEMANN GUII1AR1iES e BARROS BARRETO. 
rost-aurou decisão de primeira inst:ll.no1a., que mandara psgar indeni
:tllç;;:o pelos serviços prestados nos cinco arros llnterior-e9 ;;. :norte 

do t:oll'.em, com quem a autora vivera more uxorill, e at\i ae ligara 

pelo rito_o-.at:.õlico. No julgamento a., apel!lçii.o o!vel mÍJ:oero 4.574, 

A 61: ciimara doa 'I'ribunais de Ju~tiça do Dieti'ito Federal acompa
nhou, Ainda este ;o.no, ao cleeembarga"-or FREDERICO SUSSEKIND, ·no oon 

ceder indeni:zação à Concubina, por :norte de seu amant(:, vitima d; 
Wll ~ee.,atre dfl bonde. Fê-lo com spoio n .. -~ei n<;> 2.681, de 1912, e 

que, no seu Art. 2_2, dat,ermilla que "n·o onso de ir.orte, a estra"-a de 
ferro- resp6nderã por todas a:; despe~ns, e i.ndeni:o:ar.i,. 

" arbitr.io _do juio:, todos- aqueles aos qll<>.is a morte 

do viajante privar de alimentos,- Mxi;l.io Ou educa

çio".-rnvo,ou o ilustre r<'!lstor, em "bo-r~o d,. '""u po!!_ 
to ~e vista, as lições d!l jurisprudCnoia da pr-ópdll corte _e_ dos 
jurista!! li.GtliAR DIAS e GONÇALVES DE OLIVEIRA. Diqna de registi."O é 
ainda a deoia.1ío do Tribunal Federal, em m!lrço do Mo )lassado, 

assegul'ar ii 00~3nheira de Jos.;; Ferreir" Alves a pensão que, no 
I.A.P.I., pleiteava a eepOS!I legitima. Foi relator desse julgado o 
ministro CUNHA VASCONCELOS. 

A inquietsção social, que tl:'ansbor::ls nos tribu-
n3h, reclamando soluções humanas para os problemAs humanos, não 
poda continuar desconhecida do l?od,Qr Legislativo. 

O pensamento de FILADE:LFO AZEVEDO 

79} Dei:>:OU consignado FILADELFO AZEVEDO, em voto r'~ 

almente notiivel, o esfor~ da doutrina e da jurisprudência par!l 

ajustar a lei aos fatos. Os chamados problemas da: união livre 

doações, seguros tenças, 35 garantias em locações, a i.ndeni-Zãçiio 
- P.,ia quebra de oomproTiliesOi' inti..Os a titulo de obrigação;~ n!ltural 

ou civil, .e a responsabilidade de terceiros, que afetam o equil! 

brio domeseico, são e><postoe pelo s3udoso jurista~ com as costu 
- meir&s--indCpendénoia, erudiç.io a segurança no julgcmento .:lo r~ 

curso e:>:traordinãrio número 5.~26, de São Paulo. Informou, então, 
qu; tem Pl."evalecido nos tribunais, ap(is3r de muitas resi.stCnclas, 

o reconhecimento da comunhão_ nos ~e~Ulios _entre concul5in.S:rios 
que fizeram lÓnga vida em -o·omum, H especialmente om havendo C;:t.S_!! 

mento religioso, sem valor legal, antes ou fors das condições 

previstas na Lei n9 319,- ãe 1937. Parn semelhante resu! 
ta.:lo é preciso acentiJ.~r que muit.o con.oorreu a ;lurisp~ 

d(;ncia firmada em torno de casais de estrangeiros, su 

jeitos no regim~ da separaçlio de ben~, por suas leis ee 

origem e que fizeram fortu!.a no Pais, idéia-força t.1íoP2 
derosa que levou ·a um~ conseqc.ência ain~ m<>is =plll. 

estabelecida na Lei n9 3. 200, de p;oteção ii fam!lia 

em favor de brAsileiras casadas oCmi eetrangel.roeH. 

Maio< tarde, iÍO discurso in..,ugural do Inseituto Bras~ 

leil:'O de Direito COlflSlarado e Estudos Legislativos, e no qulll pugn.!! 

va por~uma ~visão de longo fÕleqo, c:tue não só e><punj!l a Constitu! 

ç.1ío de disposições inferiores ã Su3 dignidade, como ac<'!!?:
tue llllla orientação nltida dentro das controvérsias que 

agitam o mundo atual, FILADELFO AZEVEOO at:sinalava: "Ps;: 

sando ao domtni.o farni.l.iar, ao lndo do bQrror 30 divórcio: 
ostensivamente !raudado, depara-se-nos largs floração 
da medidas de pi."Oteçiio _a urna famil.ia de s~gunda o-h.sse, 
i1o8nÇãnao n.1ío apen!l9 Hlhos de t5da A categoria, como 

ll prõprta concubina. Oos aol.dentes do trabalho passou

se ii legislação ge:<<'ll de &!lsistênciD. e, afinal, aos pl'~ 

oeitos do montepio, quP- atingem até as classes mAiS cl~ 

vad<>S civis e m.ilit:.cres. A~ comp<~nheirss ObtEm p<>.ga do 

serviços e pleiteam ~ndenizaç:iio civil pela perda dt> seus 
homens". 

A grsnde voz em f'~vor' dos desajustado~ sociais, que 
a morte c&lou na Côrte de Haic, continua clamando aos ouvidos dos 
que os t.!!m p!lr!!. ouvir, 

A C'O!!lpMiheh·a 1'1'a le-c-isl.11ç.1ío do trabalho 

89) Embora o Dec, n9 20.465, de 01 de outubl:'o de 

1931, que re!ormou a legisl<>.çio das Caixas de ApoSentador:!.<>. c Pe.!l 
sõe!", e o Deo. n'? 22.016, de 20 de c;out.ubro de 1932, que ro;!gulamen 
tou a execução dos socorros mC,dJ,eos e hospital<'!lres daa meemss ca.i 

><ãs, houvesSem incluído, entre os benefioiiirios do sssociado, •o;:; 

t.ro parente Qç Sexo fornininoH, a figu:<a c;l." o;ompanheira se insinu; 

pela Primeirll voz Cm no-ssas leis de 3Ssistência social r.._o_ Dec:_. n9 
22.872, cie 29 ae junho de 1933, que, criando o In,stltuto de Aposen 

tadoris e Pensões dos Marttimos, pe:::mi.tiu que, na falta de herdE!~ 
ros, o tl:'abalhador inoluisse, e<:mo sua beneficiãria, "doterminsda 
pessoa" que vivesse sob su<>. dependência eoonêmi.oa exclusiva. Nee~a 

hipótese, .., pensão, do si mesquinha, éra reduzida ã metade. Mas 

essã l:est,ição j.S: não figurou ncs deo~etos po~teriores, que eri~ 
ramo Instituto de Apooenl:adoria e Pensões dos Comerci.S:rios {n9 
24.273, de 1934), a Cil.ixa de Apceent4dorill e Pensões <!los Trab.~:~lha 

dores em Tr.ipiches e Armazéns ;;:;,--Caf<i- (n9 24.2H, de 1934), a taf. 
><ll de Aposentadoria e Pensões dcs Operários Estiv..,dores (n? 24.275, 

de 1934), etc. Diverso n.1ío foi c pens;pn.,;;n~o do legislador <>.O criar 
o rnsl:.ituto de Apo11entadoria e Pent:Õos doe Banc.'.irios (Doe.- nlirr.ero 

24.615, de 1934) e o Instituto de Aposentadoria e Pensõe.s dos rn 

dustri<iri.os (Lei n9 367, de 1936}, Mas ooubo:o ao Deo. n9 H.637, d; 

lO de julho de 1934, US3l:', pelll primeira ve:>:, " expressão o~ 

nhcira, 30 oonsignsr em seu <>rt". 20, § 49: "Pa"'a os efeito& dests 
lei, .:oquiparsrn-acaos l .. g!tl:nos o~ filhos naturais e .;;: 

esposs " oompanhei"" mantida pela vitims, que hajam s.!_ 
do declarados na 03rteirll pn>fission!ll", 
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]\ el.arezll elo texlQ lcgo>.l 11e ajunt"!u• de logo, a ll: 
<;ão da jurJ.IJprudi;neia. E astim deCidia o Supremo 'l'ribun.U. Ft;>dc.:al, 
ac:ompanhandc> o voto do ernérf.to m.!.nisuo Lil.UóO l1E -CJWA!i(:Oi "Ã le.i. 
de AcJ.denees no 1'rãl>alhb equipara, para-oo efeito da pe!_ 

cepção d& iP-denizaçio, os filhos natu.raia aOB legitimo" 

e ll concubina i espo!ila, noG o;asos em que fôssem mant,! 

dos pela v!tima~. 

eomo bem anotou EDOA1lOO ouv:rviCR, ..,.. parecer na cg_ 

llliosão de Censtit,.ição e Justiça, e que ilustra e11ta justifio;ação, 
:ficou lleJII eoo o séntLaQ l:C.Sl:.ri.t.i.vO que ao teki:o legal procuroU dar 

V/ISCO DE ANDRADE. 'l'a:nbém os juizes, seropre mais pr6xirnos dQs dl:!!; 

mas huDI<Jnos do que 011 iegisladoreto, asSentara.m que a parte final 

do diSJ?O:itivo do do.;reto de 1934 niio continha "•mia restrição aos 

d;l.reitoa dos filhos .Ll<1gtti:no11 e da- companheira mantida pela v!tb 

lllll, :n~nJ eatabclecia llliUl presunção em La.vol: deles. Decl~ 

l:&dos na earteira pr.:>Ussional CQli!O filho" ileg!Úiltos -, 
ur~~.•, e outra, como conc:ubins. do portador daquela, di,! 

pcn.,a-IIe qualquer out-rli""~rova de lato. Mas se a Carte! 
ra profissional e"iatentc. nadã.- J.nd.Lca " ;respeito ou ae o 

;~~cident.adJ:I oiio chol!g.a a posaui:t: aquele docwnanto, não 

lb&ta a q:~e, por outros ll'.eio:s de direita, os .filhos ii.!<, 
q,!:timo!j e a concubina prove111 em juizo o seu est.acl.o e 
recebam a inden.L:zaçâo", -AO aasim proclamar acompanhando 

o voto do dclicmbal'!fildor ADMAF. BARI$'J.'O, <=> Ttl1:>Uhlli de ApeleÇiio do 
RiO m:ande do Sul·•e-esteJ.ava 1m <1eõisÕ1>s ant,;,-.tio>:es pro!eddas ~ 

lo Supremo TrJ.buna.l Fcdc-J:al, pelo Tribunal de ApelAÇão de são 

lç e em ac:ôrdão unànime da própria CÕrla sul~riograndinie. 

O oec:.:eto-lei n9 7.036, de U -de novc-mb:.:o <1e 1944 

que reformou a Lei. de ACidentes no 'I'l:abillho, aasegw::ou os di"reftOs 
da companheira ii .tndeni~ação por morte do trabalhador, !aciH.tundo 
a prova do eat11.do de ma!lcebia: -Pa.ra o. efeitCEI deste arti.go, não 

haverá distinção ent.re o:o :filhca de qualquer condição , 
bem como terii os mesmos bo=c!Ici.os do cônjuge legitimo, 

c:lU'o est.e não exista o'" n<io tenha direito ao beneficio, 

a comp1'1nheira mantida ~la vttima, umn vez que haj11. s! 

do deelaJ:ada como benef.l.eiãJ:i<ll cm vida do acidentado , 
na carte.lla. profiasiona~, no r-egistl:o de emprci]ado~, ou 
por qualquer Ol,ltro ato solene da n~anif'cstaç:io de vont.~ 

d(l (art. 21, parltg. íinicor. 

Na lcgi.sliltura passada, e~:~ta Casa aprovou, n11. sessão 

do 28 de abril da 1949, em primeira d.J.!I-CUSH.'io, o su)Jstitulivo _da 

Comi:os:io de Lcgisla,.ão Socia~, rcg.iiand.O ·as Ccnd.i'<Õcs de :fix.:.t;iooo 

aali>:1o m!ninlo: Kpara o• fins de•t.a lei, equi.para-se á espcs" 
c:o:mpanheil:a do t.:a.l:>alhad.or aoU.cl.ro, desquitado ou vJ.iivo, e 
:fi'lhos legitimes 0$ ilegit.imolõ-. A noa.aa sugestão, acolhida por 
aquele ár:gão técni.::o, .incon.t.J:ava tllllpla reCept.l.vido~.de no plenário. 

Mais tude, o 11encra1 EURICO DU':I':RA, em :nensage111 de 
14 de feverc!.iJ:o de 1950, encaminhou ao congre-sso Nacional antepro 

jeto de l.e.1. r!!:lat..ivo ao mesmc assunto,- ... iliceJ:ç..uido em trabalho -: 
que disae -de grande envergadura e de marcada inipcrtiinci<l, por 

!aso que c:o:npreende em: toe'" ~i to de "-ÇÂO todo o ter 
rit6J:io nacional, to1· reãl.iuu:lo pelo Ser.riço de Es-tati; 
tica da Pr:evidênc1a e Trabalho, .;0111 a CO<=>peraçiiio Int:i.m; 
do Instituto ll~ll.$1le1ro de Gec>9ra:t'ia e Dt.athÜca, 

11e dividiu em etapas, que o;ompreendem a eolet:a, a crit1 

ca o, por fim, a apui;;~'<4o", O art. 79 dÓ J:e-fe:rido ant:;-

projeto, C-riando "o !!<al.irio minirno para o tt'"-balhador e awr. f~ 
lia•, a.s$1111 e,s~tatuia: "Para os fins da presenté i.eT oqulpara-ae i 
esposa a comp.!íhheirli· do tl:abalhador solteiro, des~uitado ou viüvo 
e aos filhos legit.LlnO-a 0--11 ilegit.1rno6". 

Ninguém linha :rcceJ.os, ninguér.l tó>ve reo;eioa ate en 

tíio, .no õlbaJ.o da 1nllt1tUJ.çio di f8fll!l.La. A expressão companheira -: 

Hgw:ando em t<!Xto.s J.ega1S, vig-entce ou f>rCPosi::os ao exame do :r.e 
qisllltlvo, não punham em 'pirigó" as Uniões legit.l.maa, Mio destr<.~!..;;:: 
"- p,.:z.dos larell feli.zea, não arrastavam i imprensa, ao púlpito e 
aos corredores <la cln.ara sacerdotes e prelados. ~odo esse tempcral 
dea.,ba~:.La, em prine!pios de 1950, com. a aprovação, pela Comi:ss4o 

de Consti,tlli'<ã" e ..:Tu~>t..LÇ&, do bl:illlante parecer EDUAP-DO OtlVIVIER 
110 t.ão J:UitlOrolõO, Projeto nQ 122, de 1947·." 

O proieto n9 122. de: 1347 

:99) Pl:OClrun,da a RePÚblica, Jleparados a Igre:l" e 
Estru:lo, lego o Dec. tt'1 521, de 26 de junho de 11.190, J:evogando 

parâgra:fo ünico do a::ot. 108 do Oe.;. n9 l-81., de 24 de janeiro do 
mesmo ano, detenuino,. que C! casamento civi-l" precederi.a sempre is 

ceri.mônias r-eligiosaso, sob pcn11 de acis meaCG de prisão e multa , 
para o ce1eb>:ante no ato reli9i~:>so. O projeto submetido pelo Govcr 
no l':t'Ovisó.:J.o llO CongJ:esso COnstituinte {Dec. 11"' 9l.4• de 23 de 0 ;:; 

tuhro de 1890), reprc>dLt:~:indo, aliãs, o texto da Dec. n9 SlO, de 22 
de junh.o elo rnesJUO lUlO, dispunha que ~a RepÚblica. sõ J:econllece -o 

cas~Unento ci.vil, que preo;ederá !!cmpre às cerimônias religiosas de 

qualquer culto". Refe;e JOXO SA!mALHO .as dÚVidas sw:gidas quanto 

À aprovação do t<lxt.o, que afinal vigoraJ:ia na Co--""Jst1tuiçiio de 1891: 
~A .República GÕ reconhece o casamento civil; cuja celebração será 

g-ratuita: LOgl:ara ANFl:LOFIO DE CARVALHO fa:o:el: triunfante 
emenda ~>upressiva, .::aneelando do texto a:. palavJ:aS ~precederá SI!!!!! 
pre .is ce;~:imõnias religicSas". 

A ConsUtui.çá<' _de 1934, acolhendo p,.gestiio de. 1\DRCl

ALOO MESQU!'l'A m. COSTA e out.J::os, permitiu - e o roesmo !'a:r:ia a de 18 

de. -.setomhrc> de 1946 -o reg1Gt.J::o c i v1l doo casamentos J:el.J.gioso.; .. 1\P~ 
s=, por&n, de l:Cgulados tais diJ>positivoa,--ll ve!Odade e que talvez 

não chegu.:.ro a c:em, em todo o Pais, ou casai& rel.i-gioso& q,.e deles 
oe valeram. Os Lares oonst,l.tuidos sob a.s be_nção.o da Igreja, sem 
cuidru:losa investigação sobre o ·~ex<!adeiro estado eivi.l dos nubeB: 

tes, continuam sendo, diante das leis civis, si.mples uniões 1~ 

Vl:CS, CQm abundante prqli:feraçio de proles ileq!timaS. Po.r i.sso 

-"""!'filO é g:ue est.:a.n.'"lãv.o:mos, em abril ae i9-SO, não houve!lse partido 
dos ilUStJ:ea e vi:o:_tuosos .sacerdotes eatõl.icos.- com. assento nesta 
Ca.,a, o ruidoso PJ:ojeto n'? 122, de 1947, crontJ::"a 0 qual tão aJ:doro 

S"-ment"' se J\I~.Lfe&ta.:am, aii-ãstan~o i. ecmu.s;ii~ de c~st.it~.Lção -
J,.stiça S. Em. o cardeal. Dom Jailne câmara. 

A Nação está reco:rdada da celGUIII.a que nou c!J:c,.l<>P-
.relígiosos provocou a aprovil<<;-iio, por aquele Õrgão técni-co, do 5!! 
61c1oso parecer <'lo ilu.st.J:e deputadQ E:OUA.1IDO OUVIV!.ER, .favorável • 

o nossa -·propo!lição, e que, apcnlls para os :f1n" de alimantos, pen!lã.::':, 
lOOntepio e meio-soldo, equiparavA a c:cunpanheira à .,spo~a. Publi.ca 

do no DiiriQ' do __ Conqresso Nacional de lS_de dez~r:o de 1949, s;á 
mente em 27 de jane.iro de 1950 a Cemissão el<lll'llinou o substit,.tivo 

e-presentado pelo relator. "Sobl:e o .itasunto~, descreve a ata, ~est!!; 

l>elece-se 1-~tr'ge debato, no qual toma parte o a ... tor do projeto, que 
e~:Jcpli:ca os motivos que o levaram to apresentá-lo~, Qu.atJ:<> emencla10 !O 

>:ll>ll-·ofehocidas, disc~l:idas c votad11.s, serenamente • o ternpOL'al al.nd<> nã;; 

desabara. Mas não t<.lrdo,. a cair. Violento c 1nju~;t:.o. Nenhum prc 

;Jeto t..i-veJ:a u:n Jl<l.ntido Jnais humano, =a preocupação ~is c:r1stã ~ 
divi.dindo a opiniiio públ.Lca, 11 ,imprensa, o_ Congres-.o. Os a>:ceb1!!; 
pos .telegrafavam aos d~put"ados, n"g:':ele ano de ele_ições, pedindo~ 
jeitassem o então fiJ.llloSo Projeto n'? 122, enquanto monsenhor ARRUDA 
Cl'UOIAru!. cheí.iava, net:ta Casa, " opo_~ição a;rdorosa e 1nflan~ada. 

Em váricS discurso:«, três dos <;tuai.s se en<::ont.l!am p~ 

~blieado.s em nosso ÓJ:9ãO ofloial, <!>di"Ção de 29 de abJ:ll de -19SO

ac:rcditamc~ bav~r ref,.t11.do tõdas I:!! criticas e esola;recido O$ a!_ 

tos rn_oti.VOS que detertn.inai:am llOSSil._ iniclatJ.Va. ~Não <:i funçãQ _do 

Cong'X-es~;o-, esc:rever!Mlos mais ta~e_., "lQg.!.s!.a:r para o m=do igng 
to de depois da moo: te. 

A!l le.!.s que VotaJ:, iiem ã devida objetivictade, virão 

apenato aumenta:.: o número das que se não CUJnp>'em. Leqislii.Ç:io para 
a terr.l., para milhÕeç de hcuncns de tôdas as condições sociais, de 

todos QS gra,.s de inst.J:'uçio e de forlWia, filiados "- todas as .ieli 
g.tõcs e até sem sujeição à qualqu.,r deUs, o legislador não pod: 

despregar o& olhos do mlll:lcio em que vive e cujlls relaçõe.; pretende 
reg,.la.r~. E, adillnte: HEGpôsss relJ.giosss, por mais hon.:adas e pe 
n!tcnte:;, qu<l si;o elaa, afin8-l- de contat<, di.ant.e da lei, .ii hor-;;: 

·ds 1110ree ou do abandono de :oeus marido"? Em que se distinguem de 
las, em face da lei, das =panheira"s qUe o :nalsi.nado pJ::"ojeto vis~ 

,azriPIU."II.r? Nino;~uem.,airii. que o Manto da: lmor~idade ""' e:tend"- por, 
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t=tos lares religioRo&, conatituidooõ ã. canl:l_za de oeuo e de suli 
l:greja, ?oill também a êues, e pzincipalmente a ê:sses,_ que 'ã tém 
a seu favor Wll flagrante eos~ado de ca11aélos, o-.;u,~cutido projeto 1>2. 
neficin. Por tudo isso, injusti.Ci.;:ivel i a CAI<IP":nha da :tqreja co!!. 
tra o projeto, que VeM •ocorrer, nn hor;!l do infortúnio, as espõsas 
por elas semeadas em to.So o interior bratlileiro. !:1io-lhell o saceE 
do~e o J?io do eap!rit.o e lhe::. asseguram o-reino aos--céus. Quet;o 

defcdr-lhes tio-somente uma clldea ae pio e urn' pouco de trnnq0.il1_ 
dade neste m.und_o .s.tribul_a!io e infeliz, Nossos prgp&sitoa se harm2 
niz=, níi.o h <i _raziio para se choc:aremw. 

A Combsio da Constituição a .rust,_.i,ça, acol!lt!ndQ. s~ 

gestão de seu pre.sidente, o c:~udoso qOVE!rnaé!or AGAMEMNON MAGALHÃES, 
re:Jolveu )?Or~m, au:~tar a asrdnaturll do vencido, até que fôssem pr2 
cess11dos entondimentos com a:~ autoridades religiosM, Era. um<l c2. 
riosa inov11.çi'io na11 prli.tic:ll.::: p"arlament<'-res. Foi então que o.fere~ 

mos ao texto cr1ginal emenda sublltitutiva, quo -·afirmamos - re_pr~ 

sentava ~ll.penas um desdobramento dll. protJolliçi'io primitiva, dando de 
log"o solução a hipótese que, antes, se C<:>n.fiava 3 jurisprudêneia,nO 
desdobrar de '-'"'a crescente fUnção c:riadora. Nos dois textos, é 
li\CISm.a a n'!lcle:!: ela verdade. Mas j.!i agora surge reveatida pelo decll.nt_!!; 
do manto diáfano da fantll.sia, que alguns estetaá, dentro e fora do 
P~rlamento, julgwn ind1spcn:~i'ive-l ao C'><ame dao realidades soc:iaill". 
Enc:errou-sc, todavia, .a_legislaturll., I!Cl)l que o pr-ojet.o descesse ao 
QJCall\e do plenário. Enq\Uinto isso, o 51:'-. prefeito do Distrito Pc
deral j.!i sancionara a Lei n9 444, dc 12 é!e deo:emb;co;> de 1949, que 
no seu art. 59, alinoa d, 1nclu.i,, entre os q.ene.fioiãrios da pensíio 
obri9atéiriA do Montepio dos Empregà-dOs Munici)?ain, e nna fa.l~a 

dos r<>ferid<:>R nal> aline.-.s a e e, a companheira do 
instituidor da pensão, desde que designada em vide p~ 
lo contribuinte, com Jste tenha convivido maritalmc~ 
ta por prazo não inferior a einco anos e tenha havié!o, 
até A d.!ita do ía.lec:imer.to di'itate, _impedimento legal 
de qualquer das partes para ae c:asarem-, Nem uma voz 

de c::dtiea se ouviu eontra tal reaoluç:io legislativa, Nem o J?refe! 
to Mendes de Morais dei;><Ou de pertencer à Legião _da D~eência .•. 

Miiea sol teira.!i 

109) O recenseamento de 1940 d<;mons~cu que 15,11 da!! 
miies brasilei:ras nunca se casaram. Ou sej=,_li73.102 maes solteir~_s,_ 

c:om 2.712.9lS filhos tidos na15c:idos vivo&. Na Bahia., Onde e15aa c:ota 
iõ de 25,7\ o total subiu a 145.141. ~C\Utlpre no~ar", di.:< o l:.B.G!E"., 

-que este número õ de c:erto inferior ii. -..erdade, por 

qUe parte daa solte;Lras que tiver.a!tl filhos n:!ío 
deolararam ou, declarando-os, puderA~<~ qualificar-:~e 

"casada~", "oepa.radas", wdesqUitadaa" Ou "'ltiÚVa8",n:iio 
sendo el<igid!l nenhWllll. é!OC\l\nentaçio do ef!tado conjugal 
declar&do na ocasião•. Pro~Ssegu<"! o alu(U.do estudo: 
"E:videnternente, essas solteiras, eom uma ll',i§dia de 
sei:s filholl tidos, devem ser, na grande maioria., mies 
de farn!lias numerosas, surgida~< de uniões esl;.iíveis , 
ambor:a. não sanc:ionada~ _pe1.o vinculo lega.l, nem, Pr:2, 
vavelmente, cons.,gradaa pelo religiosow, E conclui: 
A c:o~~rac:ter!atica da menor aobrmtivêncta dos Ulhoa 
d" mulheres solteiras é comum ih dU.!III popula.ções (a. 

da Bahia. <11 a do Brasil), assilll como são c:omuns 
IIUall causas" .• Focalizamos aind.,, v.!lrios aspectos de_!!; 
sa importante quastão no longo rela.tõrio que, em 20 
de aetcmbro de 1949, submetemos ii dol,ltll. co_nsio;l.era.çiio 

da C011118s:io EsPec:illl de Protcçã.o !l Natalidade, que 
nos tocou a honr-11 da pr<i!sidir. 

Restaria-nos, apenas, 11.juntar que a legi<Jlação 
viqor n:iio exclui de. ent>;e os benefici~rios do oe>;Vic:lo:r p!iblico ou 
do ,..800i-IIC!.o dlls instituições da previdCncia a m<í.e llOltoira, 
que faz e><pre<Jsa J:"eferênoia .a legisl11.ção dQ. mQnte_pJq militar, C!! 
bora - OOI'l\O_J::e6_salta o m}-nistro Ruben nosa - seja. "d" ·ess<inci_a do 
montepio, c;:tdl ou milita.r, a honestidade por part~ aa peseoa QU<:! 
se habi li t-11 à sua perc:ep,çiioM ~ t not.Svel ac6rdlio do ConsQ.lho o;l.e 
Justiça do Distrito Federal, da lllvr!!, de POntes d.e M;l.randa, e~ 
cri to pol:' Vieente Piragibe, Andr.S Faria Pereira e .GoO.:lal:'t de Ol,i 
veira, assent.,ra, desde 193_9: wA tut5ra, pelo fa~o de niío ser CA 

sado, n.iio está 1n16ida de exereer tutelll. As mulhe 
res casadas, que não têm bons costumes e podem pô; 
em perigo a educo~~Ç.io (los menores, devCln s~ a.fast~ 

das das tutool:'ia~;, as_ <;~ue não síi.o c.asada11 :nas Vi'llem. 
decenteme:ntc, ainda g:ue em eoncubin"ato, podem e)C"é_!: 
c:er tutela. A vida seJ:;ual est.iivel, sem esc:!no;l.al.o, 
= estabelec:iment:.o de lb.r, e_ 11. s~lhl!ns:a d<;> _- c-lis~ 

me:nto, l:"azão )?Orque, em diferentes iôpoc:-lls, 11. Igr~ 

ja, embora condenl!.ndo~a proc:urou cer_cii-la de penas, 
g:~rantiao e v11.ntaçens, na politica sii, perapicaz, 
realista, que " c:sraoteriza, em Ulll,itos pontoa, <:O!!_ 
tr'7 "- illlora.lidade maior e"- prostitu~ç:iio". 

__ N_? Estado bandeirl!.~te, or:o:Ie··a pe:rcemtagem de solte! 
=s que tiveram fi lhos nascidos vi vos ê apertas de 7, 5%, "- m~is 
baixa do pa!a, uma de suaS maia populosl!.s e desamparada.s inst! 
tuiçõe11, a Maternidade de S:iio Paulo, acolheu 17. 9'69 gestantes~ C,! 
sadas e 4.277 solteiras. Entre 2_.627 partUrientes atendii!.a"[ pelõ 
Hospital Migu,.l Couto, nesta. Capital, 5~% ermn solteiras. A 'exte,!! 
sio do prob:cma, que o projeto visa minorar, não pode ser meno.!! 
prezada. Reclama, ao contrãrio, sol_uç:iio justa _e humana. 

A companheir.a também alude, c:omo bene:(ij:li_iir1a do f"'!l 
c:ioniirio pÜblico, o Estatuto recent·emento votado!!.pelo Congresso. 
E isso se faz tan~o mai:s imperioso quando contin\ui!iiC.ii a ser- um. 
Pa!s de imigração. Por todo êsse Br~sil, milhares de Bertolezas , 
imortalizada• no_ i:Oll\ll.nce de Alulsio Aze-vado, esperan qu'e delll.s se 
àpiade o legislador, e lheS assegure o diréito de níi.o morrer é!e f",2 

me, quando os imigrllntcs endinheirados as abandonarem, depois de 
longos nnos de trabalho:~, do sacrificios e de vida em cemUm. 

A llcão da rea.llélad..,_ 

110) o usO, pela mulher c:asada, do~ apel~os do me 
rido é apenas uma tr.,diçíio, que recolhcm:xdo Qire;l.to romano. Pai
ses hã ç:ue a n<io seguem. E:n~re nõs, as mulheres casailas apenal! 
:Xeligiosamente, e ern face da lei civil simples c:<:>mpanhciras, síi.o 
c:onhec:id..as e tratadas pelos apelidos dos homens <;rue _, elas se li~ 
ram perante a sua J:"el:igifo. ASsim também, -a.s que não c:omparec:em ao 
alta.r. A soc:iedade se tem ll.ntecipado a<;:> legislador e reconhecido, 
num Pa.Is Se!ll divórcio, ·"- inevit&bilidade deosa!l' st~gundas uniões, 
e 11.c:reseic".o ao nome da mqlher. os apelidos do companheiro. Nem !I"'!! 
prese h.!i de. ver, nesGas fA~<~l:lias constituidas à margem da lei, 
por c:ulp11. é!o e~;~trabisll\0 e d.!l desum<'lonidade da préipria. lei, um mot! 
vo de critica e de reprovação. Aind" rocentem.ente, o Dr. Jo_se Mu!; 

t.!:1 Ribeiro, professor dn Fl!.culdade de Direito da Universii!.ado ca~ 
lica dt~Oita capital e presidente da aseembléia ge:ral .;la Associ~ç:iio 

dos PaiOl de Farr.!lia, não encontrava, c:c:>mo juiz-, ;:--a-zêies de or.Sem. 11'<2 
rl!..l, que o fizessem afast.!lr do convivio materno uma c:ri&nça de _12 
11.nos, p<::>r haver sua genitora, desqt.litada, se unido a outro hcrne:n, 
c:om qU<!l\1 se teria recasado no estx-angeiro. A mulher não c:ontestou 
a alegi!.Ç<io, antes afirmou que o_ fato, por Si sã, n:!ío afetava "a 

moral do !ilho, corno ~em reconhecido a. jurisprudên
ci.a., tanto mais g:uanto o próprio autc:>r reeonh~ que 
a c:ontestan..te""vivc C:<;)mo ~<e-cal>ll.d~_~osse~r que, 
união da c:ontesta.nte selada c= inilno definitivo, 
é tolerada pela sociedade mO<'!erna, e com ela 
sofreu a moral e bem-ostar do filhÕ, um menino 
de' 12 11.nos de i<iade", 

nada ,, 
Em. sua brilhante sentença, escreve o Integro magi,! 

trlldO, textualmente• "Não "0':1 d-;>qu<:oles que aceitam c:om bons_ olhos 
a ligação de desquitddos c:om pesooas do sel<O d.i:Eere~ 
te, solenizlidn com C:'>oamentos realizl!.dos n9 e:e:t:ra!! 
geiro, porqlm'·vejo nessa ac:eitação um. estimulo à 

transgressão do prindpi9 <;~ue, paz-a. o bem da fa!llilia,. 
constitui preceito c:"Qnstitucional (art. 193 da Con_! 
tituiçlio), e ast!i., co:m a graça de Deus, al:raiqaeo na 
-c:onsoiência c:ristã de nosso povo, como proV"l! o belo 
Cl<emplo que nos _deu '> esmagador" ma.ioria. de !IÕ:US. 
ilust:.;es representantea na Câmara dos oeputaé!os, 
recente vota_ção de um projeto que vis_ãvli "- refOriUã 
do citado art;l.go da Constituição. fst(!l meu ponto da 
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vista, lll4is de um.!l vez_ l:'essaltado em aentenias que 
tenho prollltado, ent>:eta:t~to, r.io me ,leva, COftlo juiz, 
a conaci'laf;- sem·:ma.iOl: e:><'ll:me do OD.,;!a caso concreto, 
<>IUI0!111 uniões, ll ponto d<11 cons.iderá-las, c sa, como 
incompative.!.s com a formação mor11l doa filhos dos 
desquitados. O caao aub judice, pelo que 11e sente 
dos elementos prob4tÕrioJJ col.h.i-c:los no curso do pr.9: 
cesso, nos reveLD. - que lilp..,ssr ds suplicO!Idll ter se 
ligado, da .t:orma qlle tu4o .indics pel:"duriivei (doe. 
de fls. 35-38), 11 urna pe!lsoa l"espeitíivel C<)JnO ha:mcm 
e pro!J:ss1orutl, err.):lora também desquitado - O aml>1en 
te dom&stlco em que o menor paiiSOU a v.iver nio ê pr: 
judicial à s\UI fo:t:m-"~ção, A<> contiA:rio, a- GUpl16&da-:
cuja honor.-.biHdad" não so.fr.=u qualqU<'lr contestaião, 
pelos ,l:eus dOtes morll.is, t.ão l::sm reallaltados nas "iS: 
r~i!ic-a:eoivaa cartas de fl11. 29 a 54-56, eacritas pc:>:: 
respei tsvais senhor"B li ::r lidas no siltcJ:" peldc 18-iOB 
de san9ue, sollbe conserv.11r~ apenas da tlldo, 11 estima 
doa 11eus parent<!la, doa P!!lrenteG do ::mtor, e da so 
ciedade. O p"tl"ono do auto;r;-, iluct:.re advogado 
!!~UditõrioJJ desta ~pitO!!l,- cOm a Bincerid.,de· e a elo
v.,ção que o caracteri:r:lilil, af.:f:i::n,ou: ", •• qUe níio quer 
.. uto.r, com essa pretensão, J.'a:r:er qualquer acusaiio 
quanto i situ"-iÃO mor"l .,-do ~.ie,.te .t:.iinili"r at.ual 
da ri {debatem fl&. 44v.) •. o prõprio autor R ~ue 

desde a época do desquite se :mo~trou sensivel 
dit.alnca de aua consc.i.êneia, como ressaltamo.e acima , 
.. o aprcc1ar 011 têrmos (!Jll que estS red.l.qid" a ciUJda 
c:Liusul.a segunda do acôrdo Ue desquite - nlio .fÕz 
q<~-alqueJ: acuolliÃO li conduta morlll da IIIUplicada ou ao 
ambienta domiBtico em que hoje .esta viVe cOJil o .f.!.1hÕ, 
p~ef<>rido ao ser po~ mim pcrguril!.,do, .U:.L!:maz:: su" ig
norância qua.nt:.o ll êste se9undo ponto". 

oepoig ae d:i=cutir a prova do11 _..,uto11, conclui o val.2_ 
:tO•O lide.r e..tólico: 

"Níio devo taml:lé:m deiXar "-" cons.igna.r nesta sentelli" 
um f"'to por demais significativo, n(! sent.!.do de abonar 

a eondut" ltlOral aa supliead11. 1 que };)em pe:.;cebi o;I"-"ndo ae 
re .. lizavam a audiência de .ilu:truçio e julg=ent.o: na 
acanhada sala d" 1~ va~·a der Famlli.a est..v·a111 presente.J:::~ 
soas da fam!lia. da suplic.o.ó-, .inclusive seu paJ., eonce,! 
tuadQ advo>Jado, segundo ascl;J::ecil:lent.os que me .fo.ram d;! 
tiO& pelo ilustre patrono Cio autor, preat .. ndo-lhC.. o·- CO!!. 
f"Ôrto_ mors~, Atit-ude que ee:cta:mente n.io teJ::.iAm ae a me::, 
ma n.!io o mercCGssa. w 

C<)ltiO eBSI!! easo, vS.r.l.O>ll OUt.l:Oll existem, com 0'-l_.se:n "' 
colenidade dos c:aallllle::~t.os: no est:.ra.ngcl:co, e que s sócieda:de - huma 
na como o di~o tit'-lls.r da. l~ Vara do t>amiHa - compreende e ac-2: 
lhe. O u&o doa apelidoa do hOmem n.io ••segur" -;_mUlher qualquel" d!_ 
reit,o, mas" pO\lP!l, -,.-i,. suas rel.niÕ!!!s soci,.,is, de _constran9imen
tcs, realnlente injusti.t:iclve.l.s. 

çomunhio de inte.r~ue.il 

129) Co:m o desquite ou 11. viuvez, :t:ecolhe o lll4ri.do 
apenas o= bens que lhe cabem. o ~~.:t:t.. S'ô! do pro~eto nlio prejudica:r:i, 
"soim, em nenhuma hipótese, os respeit<!veh e legS:t.imos interêssea 
da espôs&. o di>ôlpositivo pro;:>osto ree..:>lhe..a Uçio d& jlli:·ülprUdmc:i-'1~ 

evitando que os tr.l.bunai.s, pSrA atamd'-'r l'OS: :)ustoa apelos d"s c<)!!! 
psnheirlls, Cl!.!:ladalõl ou n.io a.penas raliqtcllolll'llente, ae vejam obrio;:r_!! 
doa a conoeder-lhe indenizaçio por sarviÇQS domestiC:OS, numa" gen.!t 
:t:"OB" e elog1ivel tentativa de conc.il.iar a frie:~:a dos textos leg"i" 
eo:m a realidade palpitante da vi-da~ Maa o projeto aind" Uca aquém 
dos _,ulgadcs. No ccmêio do a.no pa=llado, _, ~ c6:mara c:ivel do eqr§. 
gio 'X'ribu"-lll de São Pa\llo, a que !116 deve ês~e movimento de huma,,! 
z"iiio do direito, ia alé..-n da presef\ta proposiç3e. Relator do "e_ã.=; 
d.io t>n.iinime, assim o eminente deaemba:gador J, M. GONZAGA ex-punha 
o& f.,toa: ""Vê-sa Cl.as .. utos que a autor«-apel.,ntc, aendo viGva, v! 

ve.ra marit.,lmcnte'com F. G, 'dw::.!l'n.t.c vinte e um &nosin.i!!;_ 
terJ:U{'Jtos, ou sej.,, desde 1927 até 1949, d«ta da morte 
àeste, c0l1l o qual teve três!ilhocS. A .:::.é, A. A. G., esp§; 
sa legitima de F., em ceu depoimento pessoal, confessa 
que vivia se)?"rcSda de seu mar.l.do desdE, 1913, v"le _dizer, 
há roa.l.s de t.r1nta .-mos, e que o terreno 1'o1 por iõle CO);!! 
prado e a casa const.ruída apõs a sepaz:-.,ilio de cassl. B".!, 

tariA i&so para e:stabeleCEl;" a presunçii:o de que " "utora, 
n.,- verdade, teria conc;QJ:".rido, senão com d.1nheiro cjueP",!!_ 
suisse, pelo menos com o seu trabalho _no la.r, cooper!!_ 
iÃO na o.fic.l.na e ee<:>n~>ltl para que fQsse cdific.,ds 
c•sa em que, por tiio longo tempo, viveu more u:><ore COln 

-- o companheiro e filhos c=s ~. Depo.l.& de e~=ina.r a 
prova, cl.iz a aludida decisão; "Qra, em ~ .. sos s=elhantes, con.t:oE. 

me nota a sentença, ó de se reconhece.:; a existênc.l.a de 
urna comunhão de inte:êsses, cont'e.r.í.ndo-se ii concubina o 
direito de colhe:r da BCC:ie<:lade a :Gt>.a parte no patr1rn2 
nio consegllido oom o esfOrço comum, sem pa:~;ticipação di 
fa:m!lia l&git.ima_~. M"-i:> uin,., i:~;rec_t.~sável demonstração ds 
v.Lgênccia de um novo in,;;Ut.uto, o_ da S<:!p=rai.iO de fato , 
Ht.olerada pelos cõnjuges eomo se_ fÓra llDI verd.!lde1ro de.!!_ 

quite o tornando :Lnseg\U'a:ll ..... relaçõe,. jur!~icse 
OS terce1.!:;Qs que com el..es cottt.rataro, ,l,.frnorando, o liUI-18 

das vCzes, ãquele eatado de llepar.,ç.io", n" frase oo il.U!,. 
trsdo desemba.rgador BU!.HÔES o.E CARVALIW, do Tr.i.bunal da 
Justiça do Dist>;;l.to Fede~al. 

ProcUJ::.,ram. os chefe9 cató~icos, 00111 ,. regulamentag<io 
doa par.õ.gra~oç do art. 163 .;.., Constituig4o, tornar mais f<ioil 
menos d.l..apendicso o registro, p.;,r., eLeitOS-civis, doS e .. samento::. 
religioso~. Heje, todos podem depor sõbre s int;ltilidade de seu e~ 

~ryo. o projeto não leg.,liza. tais uniões, que, c:onstituc:.io:lallrente, 
só ·o re~lst.ro ciVil poderi" fa=ê--lo, mas impede que, por morte de 
seus :ma:r:-idO:õl, tDis mulhe.res, unidas pelo sacramento do m .. trimêinio, 
se ve'o~m~ prcterid.as, na partilha dos bens que ajudaram " .,dquirJ.r, 
pelCGp4>;entea do msrido, eo::tranhos S aua. luta e <los l'ieua s,.,c:~;ifi

cios. Tudo leva a crer. ,portanto, que a ês.!5e dispositivo n4o falt_! 
rio os apl.,usos dos a"cerdotes católioos, testem."Ulhlt..t:l das dolor.9: 
s"s com~eqüênci.,s, também na '?rdom patrimOnial, cl,o:; 11\lltr.i:môniosque 

eelebra111, independentemente da habilita,.íio c.!.vil. 

Er>tre· dois C:afl!inbo!' 

lJQ) Foi cm fiOI!Ie da. "tradiiâo que __ a ca:n.,ra de:.;J:"otou a 
etUOnda constitucional, que mandava suprimir as e:-::pre:111Ões "de v!!: 

__ culo ind1saolúvel" do te:>< to do art. 163 da constituiçÃo. Mais ta.;,: 
de, a.Ln<'la q'-le pOr esc.,~sa diferença, ll6 contra 69 votos, esta ~ 
sa nlio acolheu a emenda substitutiva ao Frcjeto 11.9 766, que perirl4:. 

-tiA a snulaiiío de casamento por êrro s.ôbre~as- qualiaadell pessoa.l,.s 
dCJ outrc;;. cônjuge, ap5s cine<:> =os o!e desquite. Ha.s o .l.ntrépiao A!! 
BERTO DEODATO, efl\ po~~rec:er aÕbre a pri!l'lCir" proposi,.<io, níío p-élde 
eaconde.t o mundo que se "gita sem seu de.rredor: "Não se neq" que 
haj ... , no meio d<ll tudo :1.sso, no panorama !amil.!.ar brasileiro, sCrios 

dramas interiores. Dolarosoa epis5dioe eonjug.,is, 
quo. os f.i.lllos as.s,istem d<ll olhos queimados de chorar. O!! 
sesperos interiores de incompatib.Ü.idll.de .Lrre:novl:veis. 
Felicidade: que ViVem urr.& no.ite de oúpci""' Crill.nia.s 
atordoadas dent.ro do .l.n.fc.::ao do lar, Il<l tudQ 1.sso e .hã. 

COisaH l:la.iS 9:r:"SVesr nesoeS C&raV&nçar:l;s pr.:~.f"eiroS., que 
ii a sal.sugem que o Atlânt.!.eç> despeja ~ se mistu.ra COJll 

a "reia limpa, hã muita wno.ral.idade, <Hs.soluião, mia§. 
ri"" -hilrnãiJ.ãH desafiando as penas". _NÃ<:> via o "-"d=o=o 

dep'-lta<l<:> mineir<:l, para Cs.,.,s fl!ale!l-, qualquer remliidio no uso do d}:. 
vórçio. Atcnha:mo~nos, po~s, à tradição. J.S. qu., n.lio desejamo,;., como 
quase todos OG povos c1vilizados, legaliz.:~r a .segunda famil_ia, qUe 

"-<li qu"'l~uer aort<il se oonstr61. sÕbre os e~:~combroG dA que ruiu, e!); 

tão fOrta.lei=o..,, co;no .!i d" desgraçadll tr§.<!iç.ic l;:u:asileira, maill 
e mll.is, 11. nova ,Jlnião, aÍ:r ... vés <!le :ma.{.ores d.i:r:eitCfl -à compan~eira, ~ 
•ada ou não apanu reli<Jiosll.l'l!ent", :lá <JUQ. &os filhos de qualquer 
cond1ç.io so <lhrem, dia s di.,, mais tll'llpl"s e mais justss per'!'pecti-_ 
va•. 'renho par" m.i:n que a printeir" alternativa seria s m.sis COinp_!!: 
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t!vel eQitl os int.erêiUieD da úun.Li..ia biãs.iic1.ra. • .Mas a câroara~ nes 

te ano, procl.IU\Ou o contrlrio. Reafirmou o seu propósito de pro_:! 
sequir pelos atalhos que, mais cedo ou mais t.srde, acabarão por 
situar o Brasil c::oruo o único paí11 nõ mundÕ .a- pi'eS.t.igiar, sob 

~ide da ind.i:nolubilid<tde matrimoni&l, o caJuunento aparente dos 
que, <iesquitados, não podem leqalmente c::asar. E atê que os legisl~ 

dorell braai,leiros, :l:'epelindo uma esfarrap<>o!la tradiçiío, se de-c-idam 

a .imotituir, em têrmos :~:"igoroso:!l 11!1 em casos excepcion10is, c· diVÕf: 
c::io ,. v!n-.:ulo em nos&llll leis, é deve:!:' do Congre!lso hull!anizar, 

pre mais, as dolorosas corweqüêneill:l clali! vitimas que seu 
passado tem sem<!ado e m3ntido noa di.all que 'se ::.ucodcm. 

A fam!lia. em seu sentido gerpl_ 

149) Na véspera da promulgação (!a atual Constituição, 

o nobre deputado monsenhor ARRUDA cl\MARA Qc;:upou a tdbuna ela A:! 
1:1emblé:ia Nacional C<mstitLtin:to, para !azer duas retific::a<;aes. A 

primeira clizia respeito llO art. 157, il9 VI, elo te:xto conatituc;:icna)., 
Ouçamo-lo, at.J:avé$ dos Anais; 

•o SC!nhor ARRUDA CK/1ARA - A seguncla se :refere &<> art. 
163. NiSle se .:liz; ~A .fam!lía ã constit.li!cl<i pelo casame!!. 

to de v!nc::ulo indissolúvel e te:r.S. direito i. pl:'ote,.iio 
espec::ial do Est.ado. ~ 

Desejaria fôsee dividido Cll'l dois incisos. O primeiro 
ficaria asairo: MO casltlllento é de v!nc::ulo indissolúvel~. 

O segundo cemprecn<leri" a parte final, nos seguintes tê~ 

mc1:111 •a fal!Úlia ter& direitos i. p:roteçio especial do 
Estado~. 

"Teríamos, a.1ulim, a vantagem de tornar mais claro 

o pen•amento da ASsernbl~ia, porque tÔd.a famflia, no sen 
tido geral, na acepçiio untversal., te:rli direito a 
proteç:io "-o Ell.t~ado. 

•o Senhor ALO!SIO DE CARVALHO- V, E><~ deseja que só 

tenha proteç-lio eapacial ao Estado a !am!l.ia c::onstituida 

pelo c;:asamento indisuolúvcl? 

"O Senhor ARROOA C1il-'ARA - Absolutamente. Desejo que 
tódas •• famlfiau gozem desaa- Proteçiio. Votimos a indi..!!, 
solubilid•do do easament.~ e, t.at:Wéro, que a família, 

sentido geral, tem dire.i~ ii proteção d_o_ Estado. A sep.!!: 
r .. çiio dos dois inc::h:os traria o benefiCie de tornar cl:!!_ 

:r:o o pensamento do lcg-islll.dor. 

"O Senhor ALO!SIO DE CJ\RVALIJO- Aqui_ no texto, !;.ral 

ta-se- de !'amílis no sentido g<!ral, porque a familia ~ 
eonatitu!da pelo c::a,.mnento e t= a proteção c:~pec:lal do 

Estado." 

"O Senhor ARRUDA c:AMARA - Senhor pre::.idente, 
e:!lsa•, em sumà,u retifiqaçõesque solic::ito ã Comis~ão." 

o texto foi aprovado, tal eomo ant.es redigido. Como 
o Senhor ALOtS:tO DE Cl\RVALl!O não e:ra membro da Comio:ão Con'ltit);!; 
c::ional, ao cont.r.!irio de monsenhor ARRUDA c1\MARA, <;~ue o era, que 

integrava a Subcomi& .. ii.o da F.mú:iia, era natural Cj:ue o virtu001o :!.:!!_ 
c::erdote pernamb,uoano e11tivesse mais a p;,;r do pensamento triunfan

te do que o ilustrado deputado baianO. Por isso mesmo, ao 

aparteado, na sessio de 17 de abrtl ctéate ano, pelo di911;0 colega , 
padre MEDE!ROS NETO, sôbre se poderJ.n haver •fam.'Llia c;:on:;tituida 

sem vinculo indissC!lÚvel", J:'eproduzi a respe~tãvel opinilio 
monsenhor ARRUDA CÂM.'\RJ\. A breve <>xptlc::açio, dada_ no __ mQme.n_t,o, ajun 

tou, em discurso de respostll, o a\ruerrido presidente do P. D. c. a1 

seguinte:a comd.d_erações: 

"A segunda di\$ intrigas i a de que eu, Constituinte 
de 1946, procurar& separ3r o inc:iso: MO c::asaniento é de 
vfnc::ul.o in<.'lissolúvtll", daquelo em que se d.J.z: Ma fami 
lia ter! direito- ã. prot'eÇãO espectal dõ Estado". Te:ri-a 
eu, na inte:rpretaçlio do S~nhor NELSON CARNEIRO, ac::eito 

"tese de que, de direito, se constituem fal!Úlias il2 

grtimas. o meu pensamentc, po:r:<!im, não foi êsse. Proc:!. 

rei, &ir;., harmon.izar O disposit.l.vo c::om o art. 164, que 

tornou ob:rigatóri.a, cm tcdo o te.r:ritório nacional, 
assistência à maternidade, a adolesÕênc::ia e à infânc::ia; 

tornar o a:rtigo ha.rmónic::o _com os dJ.spo:::,itivcll da. ncssll 
lei o:rdinária, em que se dÁ proteção e amparo aos filhos 
ileg.ttJ.moll!_,_ Pareceu-me que um texto mail! largo dava, de 

um lado, maior fôrça ao dispositivo isolado, da 1ndi.!!, 

solubilidade do v!nc::ulo, e, de outro lado, mais plast.!_ 

cidade, para não fec::har a porta 11. e:asa::. leis de prote 
çio aos filhos ilegltimos, Mas !'I Constituinte não ace,! 
teu a :minha emenda'; est<>.bcleceu, por maiorla esmaqad.9_ 
ra, que ..-5 ~onhece uma íam!Ua: a organiuoda pelo c;:,.sa 

:mento de vínc::uio indissolúvel". 

»ão me c::urnpre, nesta part.e, s'cnão expor. E esperar 
que, por si mesma, a Câmara cone:: lua que, ::.-e o pensamento de lcgl:!!_ 
lador não ficou bum claro, c::<:>ruo dese:Java na Constituinte o br<~.vo 

monsenhor, é fora de dúvida que o texto legal não pode ser intc;;_ 
prêtado cerno impeditivo de urna legislação que mesmo depois dêle 
se vem fazendo e aplicando, em fa11or de Uill. trattirriento ll\lliS ju$tO 

e humano _para os lares que se fo_rmaram sob as imposições do ruuor 

ou ss bênçãos da lgrej a. 

:Alnc,-r ..:o pr6x1rn<?_ 

159) Eis em s~ntese__as razõe::. que jl.lsti1'1c::am a :re.!!: 

pre..-entação, nesta legislatura, do Projeto n9 122, de 1947, A 
atual reclação atende a algumas ponderaÇÕC$ 11ensat.as, ta:r.en(!o ouv! 
dos de mercador_ã~ c:ri_t:icas se~ c::onte(ldo, Nem pol:' ioso a=edit:uuoa 
haver feito obra perfeita. Dll c::olab<.>raçiio de todos os c:ongra! 

sistas, resultarl, porém, o melhor texto, àquele que venha em ll2_ 

corr.o das mulheres que, vivendo longos ancs como casadas, não 0:!. 
contr11.ram ainda, na lei civil, o dev1do ampa:r:o. Í:rro maior :aeri.a 
,ignor.::r o problema, fec::hsr· os olhos .i vida de todO$ os dias. Pal:'a 

que os tex~o& legais não resulte"' em flagrante injustiça, é mister 
conhecer a hipoor~sia de uma época, em que se pune, nas solteiras, 
as uniões li\'res, e em que ninguCm se eapanta, nem. se es=ndnliza, 

co!llo o adultiõrio das espÕsas leg-J:Úmas. Repitamo!l çom ANlBAL E'RE!. 

REo "O dire1to que não reflete a.-. tend<inc::11lS da êpoca para a qual 

-~ insti~:U!do, não passa de um anacronismo e de um~ violência". A!_ 

8im agindo, r..ão entraquec::eremc.>s a fãm!lia, nem violentaremos n~ 

sas convicções religiosas, Antes, com RIPERT, poderemos afirmar; 
MO nosso séeulo é cristão por ê:~te amor do prõ:ximo, o prec::eito e!!_ 
Dinado por Cri:~ to~. 

A N E X D 

S - DISCURSO DO SL:t>II\DOR 1\CCIOL\' FILHO, t.'NCAMIN1!1\NDO 1\ VOTAÇJ'õ.o DA EMC!:! 
DA CONSTITUIÇÃO N~ 9, .DR.~977.~ NA SZSSÃO. llE 15 DE JUNllO, NO C~ 

GnESSO NAClONI\L. 

O SR. ACCIOLl! Fll.HO {ARENA - PR. _ P:ronuncis .o seguinte di~ 

curso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, há alguns anos tornei pos;! 

ção ea íavor da .introdução do divõrc::io na lei b.r.asileira. FI-lo 
paixão ao verficar que vivemos, no toc:ante aos problemas da fa.mllia , 

0:::01110 ern relação a outros, ao estilo avestruzeiro. os problemas es""tiic 
ii nossa f~:ente, espancam os no..-sQs olhos e explodem em nossos ouvidos 

~ teimamos em não os ver e não os ouvir. 
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Hnbil:uados a ano!J c ué.culoa de uma po.siç:io, que c;:hegou a 
ser rr.aill q1.1e prec:onc:eituoaa, par,..- aer odienta e irraciori-a~, não ~~mos_ 
que o tempo não parou e não ficoU <::omo o.irnples llS!.l.i.stente d4 noaoa r~ 
lutânc.ia elll en<::arar os fatoll e aceit:.i-~.:>s ·c-omo eles a4o e não cóh\o d§: 
aejamos que fossem. 

NesBG tema do di.vÔJ:ci.o essa nossa po:;;tura cbeg"'ra "' e_xt"$ 
mot~, n:iio s6 pela11 forças que atuavam, e a.ind"' atu4m-, no- Seu- deb4te , 

como talnb5m porque ternos a mente p~rt<~J:"bada por velhoa preconce.it.os e 
a visão dilO coisaa alte:;ada pelaa aborda.gena inconsc.ientemente J:accig 

No entanto,- ã ad!nirlivel que pelo menos o debate desse ts 
ma tenha eono;eguido .romper o nosaQ-C"O!'W<:!l'fC1onll"l:1SJtiO;--que o re-legllva J?::!. 
ra o ;~;ol dOE: "-SSUnt-os p.z:o.ibidoa ou dostinados a especialistas. Saiu 
do reGt.z:ito clrcuJ.o da.s cenfe:t'!nciaG'doll advo;iJadoll,--a;&;:!l"é::iC:Olaa de D! 
reito e do próp;~;io P"'rlamento, para g"'nhar ao .z:uall, inva.dir os lares 
e deopertar o interesse doo me.ios dt< c0lllunic4ção s-ocial. 

~<'los, ou qualle todo.111, hoje, no pa!.111 j<l tê111 alguma infO!, 
mação sob.z:e o .:l.ivõrcio. PoUcoJI ternas tem nobiU.zado a Nação- como o d4 

diu:soJ.uç.io do casamento, ,o=uja discu:;:são oe faz agon. em todos os set2 
res da vida n"'cional, levtt.ndo cada bra'sileiro a te.z: su~~o opinião sobre 
ele. 

Essa circunstincia, a do .inte.z:asse que o d1VÕre.i_o desper
tou, jli indicaria 11 oportunidade d4 oua votação pe~o c<:>rrgre-sr;o. rsso 
contr4ria & critiCA de 1119uns que entendem ter 4 Na'rr.iio problenac mais 
angust.iocos paJ:"a o debate, e que· o divórcio só .servi.z:ill parti dist:t:ai:t: 
.n atenção ~quilo que devcda ser objeto dll p;~;eocupaç:io geral. 

As que.atõ~s ralativaB ii. !auúlia, no entanto, irnporta:n '' o 
mesmo que as institucionais, a se tivCr11Ulii\CIIl da no11 deb:>::uçar exclusi
vamente sobta eatas, até que as :rosolvêssemoç ncs~ épocc. de iroonc!Svel 
.futuro, a Naçio veria sem solução todos .:>s aeus prõblemas. A cri.se qi!C 

at.inge a fll.llll.lia brc.a.ile.ira também. é Wl\ e.zecho da c.z:ise insti.tucie 
nal., c eat.i plantada. nesta universo de insatiafações e de í.z:ust.o.ções 
.am que vivemos no.111 di4S que correm. O• problomss institucionais :não 
obedec;:em a pautas, esca~as, o.z:dem do' dia, prioridacl.~, e têm de ser J:".!!_ 
110lv.idos qulUldo çe aguçam o explod.et11 e n:;:o wu dia a:ttes ou Wl\ di"' <12 
poia. 

Bem por isso também eatão .lllel1l raz..io c.quelas que entendem 
que 11. reduçiio do quorum exigido para aprov4çiio de emencl.lU .ii Co:nstitu! 
o;:io, <le dois terços para maio:t:"ia abao~Ut!l., está sendo aprove.itada p~ 

ra votaç.iio (lo divó.z:cio ex4tamente por aqueles cong.z:eaaist&s qu_e comb~ 
tem as .z:eforiMs de abril. 

A emenda do <livÕrcio, no entanto, nio su:>::9iu agora, 
vem. sendo ob:let.o d• reite;~;!lda.lll propos~.o;:óe~>. Ainda na Se&.são Legis~~ 

t.iva de 1975, e!Jsa mesma emenda, com pequena alteração, fo.i aprese,2 
tadll a votada.. Niio tendo obtido __ o voto fo~~vo.z:S.ve~ de dois te.z:ço.111 de 
c:onq.z:e.llllli~:tas eroboJ:"II. conllegui~:s<ll o da lll.lliOr.ia abso~uta, não põee se:< 
aprovada.. J:gu&l Emenda voltou a cl.ebate na Sessão Legislll.tiva do ano 
p4anado, e t~ó 1ão J:o.i votl'lo:l"' po:~: ·faltã de i1W:.ero e decu:rso de p.z:azo. 

Com ou eam a!!. reformas de abl'il, havel:i4, 4:SS.l.m, a :renov~ 

o;:ão da En.enda na Se1111ão La!fiGlativa doçte ano, a su11. apresentação" não 
dependeu da ciJ:"cunstancial :~:eduÇíio do quOi-um de "-Pr_oveçio nen v.isc. 
pr'Oveita:~:-.llle dessa reduçio. 

D<!l qualque:~: mocl.o, esuas erS:tiClls fazem parte eo· amb.icnte 

nacional que li.Cabou sendo criado em Lorno cl.O divórcio. AS cpJ.niõeo oão 
expectas sobra o tema, e, relevados 011 exllge.z:os 4e algW11"-.:I posiçõea 0\1 

de algumas ameaça11, con.llltituem a.i:n.U. de quo- o pafs tende a sai;~; de 
seu velh<:> hál:>.ito - o de <"CI?erar- que as ~iças venham, que as coisas 
se faça 111 que as c-...1.:4: 4conteyam • .e 10aud<ivel que a NaçftGl·pa;~;ticipe , 
oriente o: .. :'s representll:nte$, inte.z:esee-ue, di.scuta. Aquilo qu<t ae vai 
.:r.,;~berar,no Congresso Nilciõrtãl toca.z:S. a t.o<la a Nação- não-<§ o iil.te
reçse de um .. classe, dG um segmento da sociedad~ br4si~ei:~:a. Se o r~ 

preeontanta da Nação n.iio sente at.riill de si o volunc de l)ma Opinião· pQ 
blica formada, perde autoridade El acaba desalentado, e SH coisa!õ ac~ 

bóUI ;~;e"'lmenl:ll 11cont,ccendo, ou não acontecel)do, S revelia clll vontade 
de todo... " ---------

Mas, ao passo cm que n~s estnm"s aqui d.iscutindo llind;:.
a int:.;odllo;:1io do diVórcio -em ·nGlssa legi«<lação, nos outros paises, h---s 
alguns anos, o de que se trata é de re!o.z:mar as, leis para tGl:t:"nar 
mã!S :t:âpJ.do e mais acess!ve~ o d.ivórcl.o. 

Jâ em ~975 Ma.rc Ancel escl'cv.ta que "'O p-;t;"(lblerna do divó;; 
oio não C, seg-uramente novo, mas ;~;a;~;amente foi poçto, como a<;:rora 
é; com tanta acuidade perante o lagislador o peJ:"ante a opinião pú
blica v.l.!:;to que é precisamente sobre o plano do refoJ:ma legis~ativa 
que ele é examinado atualmente, tanto n= pa!ses da !l:m::op4, inclus,! 
ve a do Leste, cono nas nações da América do No.z:te e da A!:lérica do 
Sul H. {Le_divoroe a L'étJ:"ange.z:.) 

Na Bélgic"', todos os obstãcu~os que o ~e.gisllldo;~; 

1804 o.z:iou para torna:.: difioíl e .z:a.z:o o divórcio, i'orlllll aos poucoS 
sendo removidos pela leqislao;:ão post.:.rio~: a 1956', sobretudo a de 
1972 a 1975. 

O SR. JOAQUIM BE:VILACQUA- Pcrmi.te-me V. E><.!., um ~'i' 

O SR. ACCIOLY l'l:LEO :;- V. !::;.:,!.. , me peJ:".lce·,- liia!l', se 
concedesse apart-e 4 V • .Ex!'~ tecla de _çOlld.:Odé-lo mais ta.rde aos de
mais colegas. Estou apn>ssllndo a leitu.z:a do meu discur!So para 
lizá-la der.~ro do p:>::azo regimental. Não hli, ni-sso, nor.hur.ta descons.!_ 

- dorayão a V. Ex~. 

O SR. JOAQUJ:M BEVILACQ\JA- Muito obrigado • 

O SR. ACCJ:OLY FILHO - Sr, ?.residente, num espa<;!O de PO.!:: 

co mais de três a.noa, o Pa.rlamento b.:!I!õa votou c.!.noo leis relativas 
ao divórcio (of. Renchon, .in A:nnalez; du D:>::oit). 

Nos Estados Uni_dos, segundo F.z:i.edrnam, o diVÕ:t:c.l.o já es
tii no seu te.z:ceb:'o perlodo h.J.stõri=, o da liberalização ou d4 demo
c.z:atizaçã.o, em que ele perde o seu ao:pec::to de instituto de sanção e 
os seus estigmas para se.z: a sinples solução da inviabilid<"lc!e da co
munhão da vi.da de um caaal . 

O m<'!SI!\0 ocorreu n4 França, quanc!o da vota.-ção-;-~11{" J.97s;--

da nova lei do di\'Ôrcio. EGCJ:'eveu-se, então, o,.-ue "o projeto subrr.otido 
l?a.z:larnontO !rançê:J tento" =Uiar a ~iio do caçamento indissolu
vel- =ru;idcrado ccao Sa=ammto C'-l instituição - llque~a do corct>:ato revo
glive~. Ble tentou e.'><:Oil= o :justo meio w= ent.z:e a"I'OOZ'al ~-oc'I!Cr"'e ero:u:al 

' cl.a felicidade". O:; debates a que ele foi_ S'-lb!OOtido fi.zeram, apare~_r 

ali>m das implicações politicas, concepções filÓsifieas ou .religiosas 
muito froqüonternente tarr.peJ:"adas de sentimento de humanidad .... Elas !9_ 

ram sobretuC.o inspiradas po~o desejo de ~d;~;arr-.atizar o divórcio" {cf. 
Jean-Claude Groui.i.;,n, La ne.fo.z:!r.O du divorce)". 

Aqui, no entanto, esta.!I\Oo; lliru:la na so.f:t:.l.da tentativa d-e 

inl:.l:oduç.iia em nossa legislação de um divÕrcío contido, ao estilo cl.O 
pieolo divorzio italiano. 

Por que esta nossa posição, em face de uma. instituição cS?_ 
mo a do c<l.lllllll\ento, que em suas g;~;ancl.es linhas tem t:..z:aços comuns em tS?_ 

~"'" as nações civilizadas? 

Por que esta:nos quaiX! ElÕs, acompanhildos de mais seis pal-
ses, nwu n~undo de centena e meia de nações? 

Po.z: que não te.,-,os o divórcio? 

Jii em ocasiões anterio.z:e~ tez:.ho me referido D. conjugaç<io 
de "'lgwn.!!s circunstância:< históricas qlle em <i.iversas !ases da nossa 
vida corr.o Nação, i1'1pedi>:-<llll a adoção do divórcio. 

Disso, então, ~ devo .z:epeti:t:" que, no séculO p<isasdo e- na-'1" _ 
pr_imeira déeaL"-s deste, .:> pais ;~;ecebia, nos carr.pos !õ:il.QSÕfico e rc~i
giooo, poderos4 influi;nci"' de duas correntes - a da J:<g"J:eja Católica e 
do Pos.itivismo Comteano, que e;~;am, dall mais atuantes !o;~;ças l''eais de 
Pode;~; do nascente Estado brasileiro. Er;Wora cenflitar.tos, e disputan
do 11. conquista a vastl> á:t'ea de Glpiníão, um"' da outra, arn!:las de cGlnci
liavam, no entanto, nos co!Ubates ao d:ivõrcio. Nesse p.5rticular, e.z:a 
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conve:rtente a aç.iic.o da Igreja católica -e'- 6o Posit.ivii;r.g, .1!0 teni:o dC:I·~ a 
:tg::eja cat:.ólic11. era 11. oficial elo E~:<tudo, e oa doia Ig::ej11. e_ E::~tad_o -
estavA~~~ ligados. Po:: longo tempo, A úniea f<::.rma de ca:sa~r.ento no pais 
foi o JU.tril"llônio católico, celeb::ado de ac:o:~;clo com o concilio de 'l're~ 

to. Conlo ã dogMa catÓlico a indis:o:olubilidade do c_a_!!a[ll_ento, o div6r -
ci.o ficaria, por i1111o, fora de que~:~t.iio. 

Proel=adll a República, ó :o:abid11; a influência que o Po11~ 

tivilll"IIO comteano exereia sobre a11 novac instituições, bem como a ad~ 

.cíio que alo obtiver o~~ do jurist:~s do final do :l'l'êc:ulo xl:K c dos :~no-11 que 

:~e lhe I:O'JUiran~.. o Gove::no Provisõ::io poderiA ter decretado o divÕl:" -
ei.o, 1"1\all niío o fez, CO..'I'>O não o virill.m fazer ltlais tllr<:le, na elaboração 
do CÔdiqo Civil, o jurillt:>. Clóvis Beviliicqua e o -eongrel!so Nacional. 
Clõvia ia ao.ext.er!f\0 de aceitar a l:"eco:nendt~'<.ii.o _elo Positivismo, decl!: 
ranelo que 10ou P~:oje~o de cWL'iJO n.io dest"avo:r:.,cia "" Degu:ul"" nGpcias, 
embor"' o ideal P-fll:"" ele f'ga,_;e a Vi,.vnz l?Cl:"~tu.-.. :e que sobre todoa , 
Gove::no PJ;;OVicõrio da RepÚblica, Clêvill Bcv1li.equ:~ " Cong-re::HIO Na.ci2 
cal, eram enol:"lllee-o •p:r:eatig-io e a forqa do l'olilitivismo Cornteano. 

Sed. c In11tituto do div.Srcio tio distante dll realidade bl"":! 
•ile!l:"a, tio conflitante com nOIIIIOS c:ostwuen, tlío o:Eens.ivo i noss~ RI!?: 
ral, tio dosnocesaS.rie, tíie perigoso .i ectlll:>ilidade d"' farnilia, que 
~rua adoçlío s:e torne Wl\ encargo dificil, penos:o e ~empl:"e f"dado ao i.!!: 

IIUCOII-SO? 

Pll.l:"ece qll(l: nenhum" dess::>D cax~u;:te:>:Io;tioas "'" "just .. ac:. d~ 
võrcio. 

Ac:lui1.o que a.e pretenae, com a Emenda em C:l.ll:"SO no con~s
so• i " ;;W.oção do d.iv.Srd.o n" Lei, eúltluncnt:.e j:la:-11 "jl.lstar a leg-illl<l
çio i ~a.lid.,de b:t:asilei:r-.._. O divõroio toi'nll. póssiV<:!l aos cônjugea Õ!!_ 

savindos a real..izaçS.o d<il llQV"s núpcias-

Porventur~~r;, pode-se 'negllr <;~ue, eem lei que "utCl:"i:r:e, 
e:o:por:oD, que se eeparllm, ac:tbrunr Ç[l,lli!Je scmp:r:e, po:r unir-se COlll pe_! 
:soas que, pol:" au11. vez, r:lío .;asadas o::o:n outrll.s? 

E que e=.l!e fato e tole>:ado pela sociedade, aceito sem. n_2 
nhwna. manifeataçio de inclignaçio, ninguiim pede aesmentir ou ocult">:-

Ri muitos anos 11. ,Naç.iio verifica o eresOI!!nte nün~ero de f!!;. 
allia.• con.Dtituidas POl:" uniõea d<l fato, ao arrepio da lei, pe»::que as 
po•~~aali não a.iio c"c"d.ll!> entl:e Di, maD um" delas, ou .,1\_dUa$ têm lB.ços 
.._trilllonil:l.i.S com t.arc:oiro • .A prõpl:ia" legislação brallileil:"a V!iiO .. enelo 
altorad.lt. aos poucos p~~;ra atender a ess~ sitl.laç.iio, _e a figur11. do cone~ 
binato, que provocava 11.::1 il:"ll.a d,a c<;~~_d,c_Qaç.;:o moral de noese:; avó>;, el:"a 

exercida o recebia o e~:<tisma da soc:iedada, foi-se int::oduzindo em no_!l; 
s= ·coDtwnas e ~c .. !:lou ao;eita pel.ll. li:gi:o:lação, que a pl:"o"tege e .. te 
c::eiou ~;:a os participantes de:~~saD uniÕes, uma te>:minologi4 própria -
o Compar~hairo c 11. Companhei:>:a, "ubstituido:t:"<!G das oxpres~>Ões "marido 
e mulhel:"•, Mll.l!, se li. lei não 011 chllmll de ma:r:ido e mulher, o fato S!?: 
ci"l. i mll.ill forte que a lei e 011 faz viver eomo m"rido e mulhel:" e 
to:rna aceitos e rl'leehido:o: pel" :~~ociedade coll\0 =ridos e mulher. 

A civiliz~:~ção fez imperativa no homem e na mulher a te_!l 
clêno::ia ii form.açio da famllia, tange-os a :se b1,1scarem e se encontrarem 
e:J uniões e.stS.vei,;. Violenta es.11e !ato inexerivel. a lei que, llO pel:"m~ 

til: que se r:epa.l:"em,- impede que sa unam novamente, proibindo-os d" 
constituição dD nova família, 

A tl:"ansgr<;~ssii.o ao fato soo::ial ao;;:nba no atropelllmento da 
lei escrita c o: coatumes vão abrindo cam.i,nllo a. nov"s regr_,s o novo• 

insUtutoll. 

Ac:lui, a l"i front.ltL>uente c:ont.est.ad" e repudiada pelll "2 
cied!"-de, qu .. n.io rnai:o eatabelece Qiferença entre a farnili" c_onstitui
da pClo c~~o~::~mento e :aquela naacida d!l' simpl~s uniÕell. 

A inexiat.ência do divõ::cio na l(li níio :oo incorpol:"~ 

noaGO$COst=ea, de modo_ a torna:z; este _p!!-_!s _\JJ\I~_j._l_~_no mundo, urn Ilovo 
Eden, em que todo= oD o::o.st,.mes tel"iarn :.uce=:so, nio _se.di_II!!Olve_ri .. !ll_ e 
0.11 cônju'ijea, sem e><ceção, sõ tel:"ia.m l'lotivos para :J_ouv~ ~ =endel:" gra 
ça~J .i sua. perfeita felio::idade conjugal. 

Se a indissolubili<:lade ""'sim lle tivesse enc:~rtado na vida 
n .. o::ional, então eoria oaso de repensaF rePetid"" ve:r:es sobre 11. conv_g__ 
niiinci" da .. acção do divê~:cio 1111 legislação bl:""sil6ira. M(:smo pol:"que-, 
ond~ busca>: l:"a:i:Ões pal:"a ellse in""stituto, 11e ele fosse rep,.di.,do pel.o. 
COilli!Oiêno::ia de paia? 

Integr .. nte de nosGos CO~Jtumcs, ao oontl:"S.rio d..l.sso, o d! 
VÕ:>:cio sê é des_eonheo::ido da lei escrita, que tei:na e não -!!colher, pri. 
sioneira quQ ;icll de no:rr.~a l:"eligiosa. 

Mas, d<l igu.~~l modo o::omo out:r:os pl:"oblemas, o d.tvórcio não 
dove ser C!ecidido sô ii luz de conceitos ou dogmas de reli'l;"ião. se tão 
-aó À religião dei.:-:_<i:!ISC;lnOS 11 :>olução d<> _mui_t.as questões, que têm 
desate pela. ciiinci"• correriarnos o ric.co de ficax atrelados " princi
p!os qu .. o tenpo aoabou s_upe:rando __ e .a oiviliz .. çilo. tornou int~iramente. 
obsoletos o, ent:>:e outras coü1a11, a le1 teria de proibil:" a tran~:<fusão 

de aar~que e o transplante de õrgiios. 

Ouar~do as mulhe:~:es e::.am mel:"arnen~e ec.crava.s, en~1na stua..z::t 
MiJ.l, o conceder-lhe um vinculo permaruin~e com seus senho:t:es el:"a 
pril"lleil:"e passo par" sua evolução. Esse estã.gio está, pol:"ém, comple;t:a
rnente ultrap .. ss .. do. 

A abolição do di.ll:ÕrciQ. represent.<:<u na Anti.çllid.,ae "u:n ges 
to de de!es" da mulhel:", cuj" dependênci" ao homem" acompanhava dura~ 
te toda a.__ vida_- ~ntco do cas=to, ao plli e, aepois, ..,o mal:"ielo. 

A posição ct" ~lhel:" no munao cont&oporânco - ta.mb.Sm 
Brasil - veio sendo modificad:t pal:"a atingir a igu11ldaõe e<:>m homem . .13, 

com ela, a estl:"utu:~:a da prêpria fa!nllia sofreu enorme muaança. 

11. fam!lia, n" anti.gtlidadQ, segundo ensina 1'~stcl de Co!! 
langes, -5 mais uma assoeiaçio rolio;;ioca do que \l1l\ll. a:;!loci.ação nat~ 

l:"al: 

•Aquilo q1,1e unia cs· membros aa ía.mili" anti.g11. e:rll 
al90 mais pode:roso que o nascimento, o sentim<.Jnto ou a. 
força fiDi""• pois é na. :religião do fogo Dag::ado e aos "!!. 
tepasDaõos que se encontra esse poder." 

A força dease11 V4lores ~ligiosos dificÜltava a desagrag:! 
çi:o familial:", p<>l:"'!"& nenhl.lfll <::a&tigo' ma.:l.<> tc>:>:"~Vol P"'ra o horr.em p,-!m.:l.
tivo que "quele de fiolll:" sem a p:r:oteçâQ de se,.s dauses. NÍ:Ío se t.rat~ 

va sõ da feli.;id .. ae <:los vivos, mas era a tranqtlilid11de de!:! mertos que 
est.ltva em jogo na e'stabilidada da .família. 

ftA roligião não se rnanife&tliV" nos terr.plo,., 
em c"""l cada deus protegi" apenas uma frunili-!1 a era deus 
"pena10 de 1,1ma .sõ c".:;aM· (Fus!:.el)_-

Nao havel:"i" laço de união mai!:l ::eaistcnte que esse par" 
<lete:: a dissolução da famil1a. 

A civilização foi, no en;t:ar~t.o, "os po'7cos, l:"e·u:r .. ndo esse 
fund;:unento religioso d" .famili"• sl>Qstituindo-o po:r sentimentos de _!. 
feição a nei;:"essiaãae de assi:tência roütua. 

A l:"llvoluç.io industrial <lo século P""sado ainda mais "lt_!!: 
:>:ou a fisionomia da fa.mili.,, tr .. nsferindo do lllll.ride e pai o ecntro S 
conômico do lar pa~:a" dividi~lo ®III a mulher e os .filhos, 'l'odos tinh<lm 
de <:ontl:"ibuil:" P"l:"a o sustento do lar, n~as não mais doll\0 na socieõaae 
rural, em que SQ jun~av" nu1n sê ~nte a p:>:oduçiio d" fardlia. Ji dÕ!S_! 
pal:"eo;erll " solidaried"da da iipeca agrícola e pastol:"il, e ro.ais longe 
"ind" se encontl:"liVll " -fa:r;e d.:r familia ct~çadora- A']ora cada um pl:"oo::ur! 

·.,;;::;. seu prõprio susterito, buc.cava " propl:"ÜI. sob:r:evivênc:ia c o que obti.nha 

era para si prõprio, sefl\ permitir " comunhão de oUtJ::oJ;;a. }1, mulher paE 

sou " ter expreasíio n" força do trabalho, pal:"ticipanao de toaas "s ! 
tividades antes só reservadas aos hor.rens. De p!l->:Oeira Pl(l~li:iV!l __ na !12 
é.i.edad.G conjugal, in<:umbiõ" da t.srefa <LslO.!I encargos doméeticos, teve 
de disputar " obtençiio elo~ meio :o de sobl:"evi vi!no::ia e ing"l:"C>!.s .. r no mun
do d11. competiçiio. 
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De outro lado, ao I'M!SI'Ilo p,lSGO em que a mulhe:z:o as.sumia iii;! 

.sim novos enca:z:ogos nll sociedade e n:n !am!lla, seu .i<leal da felic:i~de 

teve novo<: endru:oçoll. Ante&, 11eu ideal .:.·e~idia ;.a se;;u:z:oança., e !IÓ isto. 
Dia la:z:o, co11 um mari.do _que a proteçesEh.l e por ela dec:idiss.e e pensas:~e, 

afilllos bntos quantos tleus manebsoo,.ei.stud.o que podia representar o de:ot! 
no sonhado pela mulher. Não importava se o marido a tratava como 

objeto d" ca&a, li!!A_j,s_ como Ulll ffuaulo do CJUC: ccmo wna parceira na &oci~ 
dade conjugal - ela era fel!>:. Não se informava e não se forlllava, não 
se :interessava pelo mundo um pii.BIIO rot:a da porta do Eeu lar -
mundo não e:z:oa s:cu, IIIIUI EÔ de seu marido_- O mundo CJUC lhe pertencia era 
o do lu, e nele ela s:e realizava. 

E claro que o mundo :mudou, que " sociedade de consUmo cr_! 

ou nova>!' neceçsidade~, exigiu novos sacr1fic10s, go!'!rou novas .!l1!11>içÕe>!' 
e, po:z:o isso, pt:oduziu .f:t;Ustrações e angústias Bté então d<Jsconhecidas. 

No instante em que a mulher veio competir na pugna di.íi.riB 
pela sobrevi.vência, paSsoU a il\:forl!W.r-se e forma:t:-se e tomar ccn11ci~ 
cia de problemas e de aspecto& da vida ..nte ignora&s, el!l encontrou 
novoz:: idc.ai.s e nova:; formas de realizar a sua felicidade. o' seu ideaJ. 

da felicidade j.ã era mBis com a.G pot•rell Jt1.galhas que lhe restavam 

mundo llllt.igo. 

A segurança, ela pr>SpriB é que tinha de obt.<i!t: _ou~ pelÓ rn~ 
noa, li ela também cumpria preocupar-se com sua ob_tenção. A estlll:>illd.!!: 
de do casmnento não podi4. rr""'i" repousa:.: !ntcir.amente nll sua passivid.!!. 
de, na sua ignorãnci.a das coisas do mundo, na sUa acomodação S. soei~ 

dade regida pela leis dos homens. Era preciso mais dó que um lar, 
lllll.rid.o, fi.lho:, para tornar a m.tilhe:r:. feliz. Antes ,de sua iniciati.va ~ 
ran. raros 011 ped.idos de dissolução do Cll:stuncnto, ou in:SignifiOllntes aa 
opol:'tunídades em que davll CllUSll, COII'l :reu ec-mport.-.:rnent.o, a processos 
dessa nlltureza. Vivill num munrio em que mui.tolil direitos lhe eram ncg.!!: 
doi<, e não ce b.:.tia pelos que lhe erlliD- proporciOnli~OII. Assim, dela 
poucas vezes partia a revelação do rraeasso do CAIIollmento, por 
que sua re,;ignação aCflitnva todlls as: coisaa. 

A história do divórc.io non Estado:; On.idos- <ia Ami:õric.&" mo!!_ 
tra eomc li ascensão da =lher na sociedade moderba aumentc;U.onúrnero 
de caso:11 de dissolução d.o casamento. 

Num estude sobre ""Quer.> rocl~ por C!iVõ:.:-cio?~, diz FrieE, 
m= que a existência ou não do divõrcio «·O Ju,_ior ou mcrror nihucro de 
processos não 11i9inficnm que haja ou não casais felizes, Ou estes s~
j.zua em maior ou menor quantJ:dadi!. CO-nta muito a Gi.tuação da mulher nll 
aoc.iedade, e há e.1111 anos raranent<J ela pleiteavll a concessão do divÕf: 
cio. -Ern Uma época e111 que llB cstat:.ís-tic:a$ de div-Õ:z:ocio nOs Est~dOli Unl:: 
doa n~o conseguiam superar a casa dos de:.i milhares por ano, dos quais: 
quase todos da ini.ciat.LVA do marido. Esse númaro veio a atingir SS.009 

em 1900 e, da! cm d.iante, os algarismos sõ subiram, pa~~~; eles contri
buindo,_ então, a inic.ia;Uva d4 mull1er COII mais da metade dos pedidos. 
A percentagem sobre a popUlBção roi aumentando de menos de um div<%;_ 
cic por mi~ habitantes em l.670, até ma.lG de qu,.t.ro divórci.Oll por mil 
hlll:>i.tantes cm 1970. 

Nessa <Jsc.alada de casamentos !níoli.:r:es, todo~~o os parsea 
aio pnrtiCipllntes, tanto os que têm o div5rcio em su.a legislação qu"-!);
t.o os que o desconhecem. Nestes, como em t>osso para, a crise des.iigua 
nas separaçõe11 judiciais ou de !ate e nns sub.seqllentes uníÕes consti
tuidoras de novas farnililiS sem o e.asamento. 

A inexistência do divórcio na legislação apriiaora, porve:: 
tura, o cllsrunento, i.mpedindo que ele se:;!ll in.fellz, e d.ã mais estabil,! 
&da à fll.liÚlia? 

O divórcio é O final dlo dett•r!oraç:O:o de um ca.aament '• s~ 

gue-se como o:l:lt.iloo episõdio de um longe cour.J.nho de fracasso de ':'"' ~ 
trinõnio. Ainda que o di.VÓrcio não esteja previsto na legislnção, 
caminho será pe:z:-corrido pelo casal desavindo em todo o seu penoso per 
c:urso e terminar.i pol:' de!'rontar-Ge ccnn Uirla decis:O:c judiCial, que fari 
cesaar a comunhão de vi.da e de bens, JnBS manterá in:t.acto Q vincuJ.c ~ 
jugaL 

Mas de qUG vale conaervar Integro Ulll "vi.;:c:ulo, 11<1 tudo CJUll!! 
to o cerca ou é!ele d~p~~e ou a· ele ~rres~ondia não mais exiGte, ::.~ 
çol>rou com a ruina do casamento? Por que mantel:' int,.ngivel o L"-ÇO de 
uniiio entre dois seres, que j:i estão desunidos e., às vezes, se odeiam, 
e <;~ue n!lda tem em Oomlllll, nem ideais, nem llfeição, nem becs, nem inte
resses, nem filhos, nem lar? A que titulo >~lll.var a Utdissolubilidade, 
so estll passa a ser __ mel:'a_fi.cção e _nada _mais representa senão ruina:!l 
daquilo que fo.i um matr-lmõnio? D-a insti t;,.içã.; da fam.tlia n:iio se pode 
mais falar, quando ela jii se deSfez e nac1~~; main a pede salvar ou :~:e~ 

LJUscitar. 

Esse é o drama d<J mui.tos cspo&es, que não encontraram 

"fclic.idade que buscavam no casamento, e a lei os mantem p.risioneiros 
I.WI, do out:~:o até ii morte de llm deles 

Mss, se a lei encarcera, a in.sia d~ afeição e ,_ for-ça do 
iost:tnto os libertam, e eles vão procurar em outras uni.ões a .felicid:! 
de QUE! não encontraram naquele vincu~o sob o t.i.tulo de cllsamonto. 

A realldade social brasileira mostra que essas uni-ões têm 
aun<Jntado consideravelmente, e a sociedade já as encara COli'J a 

n!l.t.uralidade e respeito com que trata o casamento. Bast.a. vex .=mo ~ 
ceu o número -ae desquite11 - em SÃo Paulo, osr. desquites entre 1967 
1973 aum<Jotal:'am em 80~-. e, no Rio de .raoe.iro, Cll. igual per!odo, cre_E 
c .. :r:<lltl S!l~- A esmagadora maioria desseG desquitadoa veio, per certo, 1;1. 

fWldar novas familias. 

E, porque 11e trate de uniõec de fatõ, sam nenhuma regula
:_çiio pela lei, a tendênciB ê que ·eras acabel!l __ fix..ndo suas própria!l r!;, 
gras. rsso, certamente, n.ão oontr.ibuir.ã para a estabilidade <111. fami ~ 
lia, pois para e11slls uniões não há, na lei, condiçÕes, llm.i.tes e .fre!, 
~. 

Se iSSO realmente estiver concorrendo para a instabilida
de da famrl.ia, te:z:o-'se-;i de reconhecer que a instituição <lo divõrcio , 
ao rcvé>J de Gervi.r de e.sti:.ul.o pa;rn t.al in!ltab.ilidade, vai. suprimir~ 
bus os e, por _isso, c:oncol:'J:'er _para a Jnanutenção do vinc:ul'?_ __ ConjugaL 

Os :inconvenientes que. se. apoctam com relaç.io ao divôrcl.o; 
-atribuindo-;Lt;.es ccnscqllencias que vão desde o rebaixamento da :moral!, 

- _ dadia· ~ instabill.d.zr.de -do Casamento, .;:· frowd.dão dos li.ços- f'anillareS , 
i. -má fcrmaç:O:o dos filhos, ao surto de delinqt!ência juven.il, são, 
verdade, corol.iirios da vida moderna e encontram sua cauoa na ·cOliipeti
çio, ns necessid.zr.de de a..firmaçiio ·do homem, nB sociedade de consumo. O 
divórcio, ao revê11 de oer causa: deSses male11, ê, como ~les, rcsult<tn

_te desses desequilibri.os de uma :soc.i.edade em mudança. O divórcio não 
é instituto atUAl, ma:ç: muJ.to antigo e, no ent.aoto, o recrudescimento 
da delioqllência juvenil a apontado come fato c.ontemporã,neo, bem _como 
os dem"-1!1 inconveni.cnteo qua- a ele cão irnputados só em nossos dias é 
que acsUirl!ram proporções impre!lsionantes- Por que, anten, o divórcio 
nã_o gerava esses males todos? E por que no Brasil, que desconhece 
divót:cio eJrJ sua legis~ação, ta.l,s fatos também ocorrem com extrema v! 
rulEinc.ia? Evidentemente, pelo fato de, entre elea, niio havel:' relação 

de CliUSa e efeito. 

Sobre 011 mnJ.cs que o di.võ:z:ocio podc:z:oi.a ocasionar parn a .!:: 
cluca,.ão dos filhOS, tem de ser cllcln:~:ecido qu.-, também a! não e <Jlo Õ 
causador decses prejulzos. A origem do J.n.fo;;túnio dos filhos ii o pr§. 
prio desencontro do casal, por~llol! aquilo que i>:>tcressa ii ei:'luc:aç_ãõ .<%.:. 
le11 não é BÕ o lal:', a :fll.liÚlia, Jean Rcs~d à esse rcsp<Ji to teno. pnl.!!_ 
vras ·admiráveis. 

"Os pai.s sio indiGpensiveis e i.nsubsti.tu!veia • .Mas, 
evidenterr.cntc, os pais unidos.~ 

:e o que re.sultou <la pe11quiG& do Dr. Lemal.re: 

"oG distürbios da evolução ~e.ti.va dos filhos mais
freqt!entell s:O:o encontrados nc& ~ar";s em que o ódio e o s_9: 
fr:!Jnento mostram-se abertamente, 'mas onde, no entanto, os 
pais ccntinuam a coabitar.~ 

A estabilid'!cde do C!l~amento e, assi.m, ela famll..ia, n5:o C;! 

:ti a depender da indillsolubilidade do vinc.u:Lo. Ela depend.e da prõpria 
e.tllbili.dad.e err.Oc.ional- e da educação do:;; cõnjuges, que deve e.sta;z:o P~-
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paz:a"-os para o caaament.o • .E ClArO que, no:~~: te:rn~oe "-e nossa iegisiaçOllo 
projetada, nãO sedio pou!vei:i: os exagerOu: veri;t"icados em alguns Esta -
dos da naç.íio tlorte-=ericana, nem o exemplo de Ollrtistas proliferl'l nas 
clar:sel'! afa"tada.:o. da vidA oaxõtic&. qlle elelll levam. o divórcio depende 
da, loi que o regUla e, do pndrâo mO•:a1 a" -i1iéla que os c~njUger; adotaro. 
Se estes tendem pa:l:'a o l'-/QO:I:' livre, para a prorni,;;cuidAdO, parA o exê.!!. 

t.rico, niio· ;Ç o_ divórcio <irJ,e Os leVa a fcso, -mas seu próprio temp!"r"' 
liiE!nto e <:a:l:'lter. 

A inexistência do div~~:cio só impede quo o cônjuÕ;tE! 
traia nova: nüpci.as, <!lnbora n.íio possa obsta& qlle ele realize 
uniÕ<itll II.EBemelhadas ao casamento. O rompimento do eas.nmento e a diss9_ 
lgção d& famllia const.it.u!da pelo Ju.trimónio antecedem Q_ divórcio, são 
delo a caoaa. ou "' indissolubilidade só existe porque o cônjuge nS:o 
c:asa novamente, embora o matJ:imônio esteja d<i:.feito, Og .filhos divid!_ 
doa, os bens sepa:l:'adoa, 0111 _côn.~ug-es desl:lvindos? 

Então, easa indisllolubilid&,de i só da ordem relig-ios&, i~ 
to é, corresponde a um. preceito, a u111 dog-ma religioso_, "'"'" nii.Q 
p:l:'indpiQ 'jllr!cUco, nera se concilia com o r,~undo f!ctico. 

om 

E j<l Õ ""'""' <le "e COl1\pl<'"t.ar ll in,.tit.uio:-ão <'lo CA<Illmo.nto c_! 

vil, intenta& no final do século pass.e~do e até hoje inacabada p<lla 
inexi::~t.ência do divórcio. 

Pa.ra adequOllr "' im:t.ituição lia famÚia, regida t:~cla lei, a 
real.idado nacional, é quo se tenta ain.:l<l. urna vez • introduçio do inat! 
tuto do divó~;cio. 

Mas, o divÕ>:cio, que se ap:r-eg-oa para o país, nio é l.Hm_! 
ta.do, inconcH.cionado, sujeito só ao arbttrio dos canjuges e.esavindos. 
Ease div5rcio liberal, assim reglll&do po:l:' norn-.ag indulgentes, só aC!, 
barã vindo se o l.cgilllado.t: brasilei:l:'c fo:l:' elt\purr~:~ndo -a instituição d2 
1e para os anos que ae sequem, plll:'"a a.!!l legislatura~ vindouras. Então, 
a 1&.1 escrita não terS. forçaa para modi~icar costu:ncs que se vão :sed! 
Jllent.ndo e que ternJinarS:o por illtPO:I:'-ae à própria -lei. 

Agora, enqu.,nto_ 0 possive-i 11. oso;:Olhi das melho;es- regras 
que se ajllstem ao nosso temperamento '' car4ter, o legislador pQde in_!E 
t:.itllir I.UII. divórcio que colha a axperii;n_cia eS~trnngeira, :l:'eaguarde o 
interesse doa filholl e refreie algllnll impulllivo:o: ou leviano: qlle pr~ 

tendem tran~:fo:l:'mar o c:~slllllento cm exp~riênci:~. 

A co:neçar pela exigéno::ia <ie Ul1lll. p:I:'Cvia sepa.rOll<;:ào :llldictal 
pelo prazo de trâ::: .111'108, o divõ_rc.1._Q. p~Gt.cndido para o ~Is evitar.i <;lll<> 

a preo::ipitaçiio decida em prej'u!zo ee urna madlll:-ã--iei:l"exão. A no=a é 
SeJnel.hante ii do di=eito illilês, belga, ao projeto alemão, l lei i tal! 
ana, .3. lei frano::e&ll e "-O clireito de alguns Estados norte-ll.lllericanoa • 
A lai t.anbém deverá estabelecer, al;;m do divórcio consensual, o divó_:: 
cio-llllnçlio, em que seri -neC<!Isc4ria uma conduta culp.!i.vel de um dos cÓ.!!. 

jugos em rela<;:io a fatos descritos na prEpria lei. Poder-Be-Ji perrn! 
tir que o jlliz, tais sejam o fllndamento do divórcio e a condllta de wn 
Oll de ambo.11 o..11 cônjllg-as, os d<!lclare impedido: de novo caaamento, de!_ 
,de qu.e verifiqlle sua inadaptação ao matrimónio. 

uma n·orrna cl.essa ntttllreza sllprimi:l:'ia a posaibil~dade de 1~ 
divlduos sem vocação para a vida matrimonial voltarem"' ca,;;a:l:'-se. 

Ner:se centido, dever-se-& ~evar em ,;ont..ot. a si t\l.ação doB 
fil.ho::: do casal, o::: quais deve:l:'iio ter plena~ente assegurada::~ aG me~ 

mas condições da vida após o divórcio. igual pro.ocupaçS:o atenderS. i 
::ituaç:io da. mulher, que, ae niio tiver meio11 prõprioa de Sllbsistência, 
dever i ter di:l:'ei to 11. llma pen:::ão qlle também lh.e m11ntenha o ncsmo 
d:l:'iio de vid&. 

,. 

Motar-ne.-ã, parll o divOrcio, um p:I:'C:Ce,;.imen:t.o cauteloso , 
em que níio ge poupe-m as oport.llnidadcs para 11 reflexS:o e a concil.ia.ção. 

Dent::o de11se qlladro gcrttl do uma cau'teloBa legislação, -o 
divórcio nenhum perigo oferecar.S: i estabilidacl.e ela faldua, ma: lhe 
sel:"Vil:á de aupcrta pelo afactamcnto dos males adYindo= d•• uniÕell 'f2_ 

:1:'& dÕ ca~Amento. 

Ele não ele d.ost.l.narS., como "lguns sustentam, 00 a wna o~ 

tegQria social, mas servirá. a tod.C!S os :~egmentos óa sociedade _bras! 
l.eira, como ocorre nos demais paises em que as classes mêd.ias são o 
mOllior cHente do divórcio. 

NUI'IIII. sociedade que deseja ser democ>:itica, deve-se propi-
ci.ar a todos "' oportunidad.., de bllSca da próp:l:'ia felicidade, não 
porqge isso <i :lllsto, como porque é conveniente pa:l:'ll aqueles que 
são feli..:es. 

,. ,, 

As sociecladea não devem te:l:' avaliado seu g:l:'au de adiant.a
inentc pela opulência, mas na. mediCla em que P:t;Oporcionem a felicidade 
do mOlliO:I:' nümero de seus :metnbrcs. 

2 isso que também se ;>retende com o projeto do di vó~:cio 
(Palmas.) 

ANEXO ' 
6 - ADO<':,r.O, 1\tiTEI'I,\OJJ::l'O DE Ll:OJ: OI"!:õRECtDO Pp;LO SOCI0LO<:ro 1::"-J\JU DA-

2!!. Vl\RA OE FAM!LII\ 00 RIO OE JANEIRO, DI':. L!llORNI SIQlll:IM. 

Art. 19 - A adoç.íic é plenD. e irrevogável, atribuindo 
filiação legitima. ao adotado, desvinculando-o, em definitivo, ·de 
seus paiil biológi<::os e parentes. 

Art.. 29 - E deferida a ttdoç~o apôs um períodO min:lm-o
de três meses da gllard<l. de fnto 0" de direito do menor, devidaf!l(ln
te- ·çemprovil.da pelÓs :rcque~;entes- com 'a int.eq>:açiio aS-cio-íar.~i'Iill:l:' i. 
a pre:!ltação eteuva ea assiStênda .mstedal, moral·-e educa;J.onal.-

Art. 39 - E pe>:mitida a adoção do menor de 18 anos 
que esteja om situação irregl.llar, Oll sejll, privlldÕ de condiçõeS e!. 
aenciais ã sua subsistência, saúcle e instrução obrio;atõria, em ra
z-:iio da falta, ação Oll O:o\ú,S~o dos pais ou :I:'CSpons.!i.vel ou sua com
provOllda ino;:D.pacidade par:~ provê-las. 

Art. 49 - .E pei"lllitida a adoçiio mesmo qllando os adota!!_ 
tes tenham filho. 

Art. 59 - Colrtp:l:'ova<'lo qo...-e o adotD.r.tc tem capacid1>de r.10 

:rl>l e :fins.nce.l.:l:'a pode ado ta r mais de um menor. 

Art.. 69- O adotado t:em os r.lesmos direitos·e deveres 
do fil.ho leg!tilno, inclusive nos caso8 de Sll<::essão, D..l.nêta que con
corra com c;r filho leg-Iti!IIO o:upervcnientc ou n:io à adoção. 

Art. 79-- Efeti-vada a adoção, com observância. <ia.s !O~ 

malidades legais, não é pe:l:'m1t1da 11 investigaç-ão. <'le paterni<'lade Oll 
l). reclaJMç.ÍÍo doa pais ou responsável q_uc tenha!" praticado o D.band2_ 
no do menor, Oll contribu!do para sua situação irregular-. 

Art. 89 - Se o ndotado morrer sem descendentes leg!t!_ 
mos, as ooisas doadas pelO adotanl:e, ou recolh-idas da .sua sucessão, 
e que existirem em nature~a, por ocasião d11. morte elo adotado, vol
tarão ao adot:~nte ou aos seus desccndentea, com o encarg<l de <::on
t:l:'ibllirem para as dividas e :se:n preju{~o dos ~irei tos de terceiros. 

Jl.:l:'t. 99 - Podem rec:;:uere:l:' adoçãc: 

I' - o_s;. c:a~#lis que o::ontelf, .J<rês ~ de matrimónio, 
tendo um elo::~ cónjuges " idnde minirna de 3.2_ 

~-

II - o viüvo Oll "' viüva, provado que o menor estll. i~ 
te<')rado em seu lar, on<!e tenha iniçiado a guar
da de seis meses, ainda em vida do Ollt.ro ::ônju-

9•· 
IIX - oc eõnju<J<!!S separ,,dos ou divorciados judicial

mente, havendo colr.oçado a g=rda de três meoes, 
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llll c:on•~rtiinci"- do ea.sDmen\!o, ·O"uõ-D.Siil.!.m acordem 
em cl.ãusul.a espec!Úca~ 

IV - 0:11 que vivl>nl em c:oneubin...._to, sob 6 no.esn10 teto, 

e comprdvem a estDbi li .!ade dll vidll em comum por 

~<~~~;ie de ~ .!!12!.• Mo hAvendo irrpedimento le- •. 

gal p"ra o c:auuuento. 

V, - o eolteh:o, e:m ClliiOs especial li, deede que apre
sente ra:zÕes juetao= i. Cxitfu:i.o do JuÍ~;o. 

VI - o e8trangei:t;O, observando.,se o seguinte• 

a) não haver c:l!.sa1 brallilei= que deseje faze-

'"' 
b) c:ump:drnento doa requisitos. do Art. 10 e 11eus 

inci.,oss 

c) apresentar estudo soc:ial da llgên<::ill de "do
ção ou simil.,r, c::~:edenc~ .. d.!t· no PaÍs de 

dolllic!lio c:aso resida no ext.ario:~:;-

d) lltestado dro idoneidade paeeado ·por l!.Utorid.o.

de consular s 

el compllrece:t' i Audiêncill da im•trução e julga

mentol 

f) assinar termo do responsllbilidade c:iente de 

que 'Í\ll_ hipótese d., :~:esidir 014 vir li residir 
no exterior, fica ob:rigado ll informar anut~l-

11\f!nte liO Jl4.i:zo q14e deferir ll adoção, e duraE. 
te o prazo de cine.:l llnos, sobre '"' condições 
~e cduc;açáo, saúde e inteçr11çio J!!eio-fami
lia>: do adot.o.do. 

J;'.!l>:li.g>:llfo únic:o - Provada a estco:rilidade dG um -dos 

cônjuges e ll eDtabUid.sde conjuglll, é dispensado o prazo de t.rê.s 

&noD referido no inoi!lO I deste arti90. 

Art. 10 - A pot.içiio inicial assinada pelos reqlleren

tes e por advol).,do é i.nSt>:u!da com os aegu.intcs requisitos e docu

lnE!ntos: 

- c;rualific:llçii.o completA dos requerentes. 

II - indi.ç,ação .de ev.:!ntllll1 relaç:!ío da parentes..:o com 
o menor, especifi.cando se eete tem pal:ente vivo. 

III - prova. da idolleida<l.e lnOl:•>l e financeil:ll. 

IV - atestado de s:nnidade fisic:a e mental.. 

V - qullliflc:açii.6 Cõlopleta do menor e de -seus Pllis 

se connheciC!oll. 

VI - ind.ic.,çiio do cart6rio onde foi regist:>::llé!O o me-

VII - o:1 a!"elio;!os de fam!lia que Ull.,rli o adctl!.do. 

VIII- outros documenb:111 ·e den-.ais provllS que se rela

c:i.one com o pedH1o. 

/U:'t. 11 - Ap:reeentada a pctiçlio, 'devidamente inatru!- · 

da, o Jui., poc~!lni deJ:erir a gU.U:>::Õ& proVi8õria e :miHld.o.:rli. ve:~:ifica.r 
"- situação do roono:>::, determinandQ a citDçiio do., pais, bem c:Oli'O 

estudo social .!o c:.so. 

Pllrigrafo iinico - CIHIO oe efetivc a cit,açio edit.-31!

cia, constaríi Q.o ed~ta'l, e:>:press~~tmente, o nome dos pais do men·.;Jr e 

de quem dctenhll a gua:rda. 

ll.rt. 12 - ContoatüdO ou não o podidi5_o __ JuiZ dari vis

ta dos autos llO Cu:rador E"spcclal, que defcnderS a !l'.ant.ença ,;lo p.i

tdo pO<lc-r e, em 11eguida, llO Ministiiírio Piiblico. 

A~t. 13 - Saneado o pi:'ocesiiO, designa~:& au<U.énc:io. de 
in11truç:<io e jUl<:>llmento na qual os requercntas serão advertidos 'pe,!!_ 
oca1mente Çill irrevogallilidllde e irretratabilidadc da adcçao, cons- , 
tÁn.:to do' respectivo to::<:rmo. • 

ria~ 

Art. 14 ~ Ao p:roi'erir "' sentença " autoridade judic:l'ª-

- de:!inirii. a posição e o estado em que se 

t:.;~ o meno:r. 

II - decrcta:rã a perda do p.!itrio poder. 

III - d,eovinoi:tlarS o menor dos pl!.is biológico= e dos 

parentes. 

IV - eoncede-ri " adoção. 

ll.>:t:.. 15 -A "'entenÇll de adoçio tem efeito ·eonst.ituti-.. 
vo e ê inscrita no Registro Civil, :oodillnte mDndado. 

§ 19 - Da. sentença não serão fornecidas certid$e~<, 

ealvo ii critério da Autoridade Judiciá.r.ta e pll>:a ll salvaguarda de 
direitos. 

§ 29 - A inacriç.iio oonsigna:ri os apelidos de fal(>!lill 

do adota.do, nomes dos lldotante"'. co~ pais e se seus. ascendentes CE_ 

mo llVÓS. 

§ 3<;> - O registro de Na.sd,ento original do JIIÓ!nor- -é 
ez.nc:el:.dO por mandado e arquivad~. 

- § 4<;> --Não pode oco:rre:r qualquer observação sobre 

origem do "to nas posteriores c:ertidÕes. 

Art. 16 - ~q dec1$Ões prolatadas_ no prccesso de lldo

çiio, as partell e o Ministério Público, podem rec:olrer para o ConG!,; 

lho de NagistraturD ou Orgão coiJ\petente que se asen>Rlhe, de acordo 
com a Orçanizl>>J:!ío Judiciliria, meail!.llte a9:ravo de instrumento 

prazo cle lO dJ.as. 

A:rt. li --'Fó":t"!M.dc o :Lniltr~c.nto-e ouvida a parte re

co:rricla, no praZ'o-de cinco dia:s, a autoriélade judiciiiri.i. manterá 

ou reforl!lürã a deCiJJão, cm desp11c~o fundame~tado-. Se li reformar, r~ 
meterá o instrur,.ento ! jurisclição :superior em 24 horit$, a -requ·<i!ri

ménto do Ministilrio PúbUcc, ou em c:inco dias, :. requerimento da 

parta interessada. 

P,rt. 18 - O recurso tem pt'efer<!ncia de julçllmento. 

1\.J:t. 19·- O processe de adoção tem prioriãade de tra

mitaoriio sobre quaisquer outros. 

Al:t. 20 - são ,.-ratl4itos e.sigilcaos todos oa atos ju-

diciários, administrativos e policiais neceseirios à adoção, por 

seu· ~:elevllnt.G valor social. 

Art. 21 - }!. competênci:. do Juizado -se define apenas 

pllra os menores em situação irregular de abandono. Para os que te.,; 

responsiivel legal a competilnc:ia /'$ da Vara de Fam!lia. 

Jl>:t't. 22 - Revo9am-se os artigos 368 a 378 do CÓdic;o 

Civil e artigos 27 a 37 e 107 a 109, todo~ do Cõdi90 éle Menoree, 

além ,;las demaiS disposições ~m c:ontrário. 

ANEXO 

7 - A SE!:'hMCÃO JUDIC!l\l.. roR CUU'!I DE UM OU 01:: M!DOS O:; ctlNJUCES. 

NCLSCN Cl\1\Nl!IRO 

A. Lei n9 G, 515, de 26 de dezembro do 19 77, que re9ula 

-mcmto,/o divõi-cic instit.ui!,]o pellll Emencla Const1tuc1on&l n'? 9, d;;-
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tilhos do •u:t. 317 do Código Civil, que a jurispruc!Cneiá, antea 

que a doutrina, havia procur.!ldo afrouxar através i:lll. :unpliação do 
c:on.:eito de i.njúr.l.& grave, não sem i:lcterminad<o.s :re01sistênci.as. 

Enquanto Al~pio Silveira arrola os moei vos promiscuas 

da anulação de casamento c do dc:aquite, 1 washingto~ Barros Montei

ro relaciona e:s motivos do Côd.i90 Civil, e proclamil: MSão essas as 

únicas causas não senc!o poa::Ivol cuidar dé outra11, oomo a i:-.cornpa

tibilidado da vida em comum, a crue~dada lll<!.ntal, o desejo de 
disaolvi.da a sociedade. c:cmjU9111, que esta é fic:tíc:ia, que os côn

juges jâ t:e acl'iam separadoR, tor!la5 estranhas .i taxativa enumeração 

efetuada pelo legislador". 2 "Ca:.:vlllho Sllntos, Hpart.tndo do prcssu
posto de que toda violaçio dos deverez:: palo casl<mE!r:lto por si SÓB 

constituem injúrill grawo, 11. ni.o ser que fatos eJCteriores lhe i-il::el:' 
es.Be ca.rliter", .:.numera nad., menos de de_z hip6teses acolhid.,s pela 

jurisprudCncia, de111de "o ato da mulher internando filhos em colé

g'io self'_ lieença dQ marido" atê "niio querer o =rid<:> receber a 11'_\l

lher, depoi= de uma viagell'. que esta fez, com sua ,autorização". 3 AS 

1110derna8 le:""islaçõas, de que é exemplo mais recente a Lei n9 7S:Iil~ 
'da Françll, 8ubs.tituiu a relllçâo antig.,, que jUJ'Itificava tanta9 rza!:!: 
das, p:!lll. in<'leb:;lminaçio dat: ca= do divórcio! H!:!:.~~ ~ 

dernandoô !2!!: ~ liipoux E2!:!:! ~ !aits _lmoutablea _!.,_1 'llutre to:rl:! ~ 

ces faits constituent une vi~ s:t:ll__VJI Q_u_=Q.UJ'eJ.-~ ~

~ t:J;. phl1gntlnns du mariaqe e rcnde_l;).t int~l,Q;'i!-dle 2&-~ 

~ .!!_ viceomrnui-.e. ~ 4 

A IMi:l nova lei de dl.vóJ:"cio, a de :1.9/6 de Po.r_tu'S)al, 
se n:tio acoropahhon o ~!ihico na enumeraç:tio dGI seus dezassete moti.vos. 

re;(criu-so expressamente "ao adu1.tério do outro' cõ~;~ju9e, iis prãt}:_ 

~~~ anticonc:epc1ona1S ou de aberração SexuaJ. exerc.tdn11 contra avo!!. 
tada do requer<Jnte, ii condenaçiio definitiva do outro cõnjuge por 
c:rirne doloso, em pena superior a dois ános, seja qual for a natur:t. 
:r:a desta, ii condenação definitiva por lenocinio pratlc.,do contra 

desc:cndento ou .t.rmíi do_ requerente, ou por homicidio doloso, a.tndll. 
que não consumado, contra o requerente ou qualquer parente deste 
eJn linha reta ou atEi ao 39 grau da linh&- .;:olaferal,-- .i vida e cost_!!: 

mes deaonrosO$ do outro cõnj uge, no abandono cornple~o do lar conj:!!. 

gal por parte do outro côn:iug<~ por tempo cup€'r1or li três ano c, 

desclllrnento em liÇio de d1.VÕrcio ou sc-_paraçio na_ qu.~~l tenham sido 
feitas imputaçêas ofensivas da honra e dignidade do outro cõnju9e 

e à separaçiio de fato por s"'is ano11 · "cõn11ecutiitó$". S Ape11ar éle _e-x
tensa n r<:!lação, o lagi:slador português aditou-lhe uiM. disposição 
genérica, qualquer fato que o!cnda gravemente "' integridade f!:sica 
ou 1110rõ1l do outro cônjuge". 

ConceqUêne±ll; da Lei Fortuna, o ~di90 Civil italiano, 
no tratar da sepnraçiio judicial, f'o9e ã enumeração: ~Ln separa:tio

!!!.-12!:@. ~ chie!!~ guandQ !il,. w=rifi.=o, -~e .. 1nd.ipent~n_t._c 
~ ~ .ru,_ .s1e _SE _,g. ~,!. coniuai, !l!.t.tJ. tali i!A ron_de, 
ra intolle> !lble la persecuo:iC!ne della conviveno:~ ,;L da reoara grllvc 
p!"'giudi:tio al,).':educ:aziona della erole. ll ~ pror~unziando la 
separ.,o:ion<>, tliohiara, ove ne X'icurrano M__' ç,!,J:J::!).n$..tanz.e, &8S.T- ---W 

Desquite ;, llnulaçio de Cil3amento, 2!. ed. 
2 Di:t:c!.to-da Fam!lia, 2!: ed., p. 188. 

3 CÓdigo Civil Brasileirc:l Interpretado, p. 233/4. 
_ 4 _c.sd.J.l!O Civil t=nccs, ·~'P 242. v.u... :;ep)XIduzir a ~ 

ç..o de Solari Bhlrri!:inl!.: ~eono .u irrpx:UJle ...,... el leqialador p:ceves todas y ea&. 
ma &: 1M nultipl"'l situ=J.oneo: que pu:>den daroo en el quehacer =njllÇ;al = 
ctJ. h~ izree.11~1.e prevenir el curwlo <lo:! act.os e hechS-, cb ac:;iõn c de 
omi81Õn, que pu:>6el\ llêvar liJ. qmbrant:<>rriento de las fiiialldo.d= =cr.c:Lales de 
la. L1'liÕn legal, lo ao::c.s.ejabl<l y expedltivo es evitar lns sierrpre ino;orrplctas 
.nán:l.no.s y, si se aoopta- o:mc ~ pre!erible- el diwrclo causado~ solo o,_o;m
~untmrente oon el "inoo.wa&>H, norzrnr en fODm ar.plia y elãstlca, clesej<tnd:::> al 
~~e;lor critcrio del jusgo.dor e1 supesar si \Zia s.l.t.o.:aclõo a:mfllctual dct.e.rnd.na<la 
es o no lo su!1cle%1terrente = p<trll aooger la 
l%1i, p. 4{>). O legislatbr br=ilc.t.ro ~~~mteve 11. 
um dos CÕ!ljugcs, ou Cbs doa, eew ~ as 
e=luiram d.::>. <llssoluç3o do ==to ..qu;;le 
llrasU e w Pais sem t.J::<lelJ.ç5o d.i.vorclsta, e 
qlk'incias di>. exc:lusâo da culpa. llO:l pai""" qce a Ddot.arrun, Aclernis, m!U.ores dHl.
c:uldo.<:k:s teria de ení:ron~:.ar p:ojat:.o que t.a1 prq>UÇ)!'IaSSe; t';lnr.<!b ~ lhe rest=1a, 
na presente lcglslatw:-., o geCJ!.V<)o ::c=st:re de 1977 p11ra a~ ele texto com 
pl=t.nr d<.~ I:<ralaa eons.t.l.tuciotlal ~ 9, de 1977, sct~_~.">Crla de t;cr inclu!da cn~ 
t.m t<l."lt.:... <lisposiçã>s rn:c, pr..r f"lta <1<:: :re'J'.Il=tacao, jru:aill entram em vigor.. 
Nenhtmt Cl<CiftJlo ê, no caso, 100.1.:: exrcrossivo elo qu:> o dÓ arti;o 4!5 c1:l._ OJ.-.sUtuiç:iQ. 
~r cks esforço::;. eh nl.CJ!ElS p:u:lmrentaras t=:a votar loi q,., discif>llne a í~ 
ço.o .fl.sC<lli:<adora ali OO."lfar1c1:l. liO O:mgresso t:acio:lll.l. 

5 CÕdigo Civil, artigo 1. 776, o::n a =<:l:>ç:>õ que l.hc.< dau o r:e= 
to-loi n9 S~, de 1976, Cf., nir.da, código <la F.:unflii:l d:l R.D.A-, clo 1965, § 247 

:mdti=to, ~ ~ ::!:!_ o::miU91 sia llldd.'l:lit..lblo Ll scparazione, in oonslderazi<;> 

!:!!::. deu s<:c "'?"f"'lto.rrento contratio al doveri doe dcrh"""' Qel Jrotrim:mio". lo 

o:::..entar os= dispos!Ç'ãO leg-al~ esaeve I::dW.rdo di salvai "!! ~ .5!.:_ lSO 
·oon.scrva la disuntione tra seg::.radone o:msenswle sii)Ç)i2iale, !!!c,!! sucessivo 

.!!:!'!· lli• prcsclndin<'b dclla enwreradone &>lla =use _di saparaz.tone, oontcnuta 

nel ~ ~ ~!! prir.dpio che la separal:lone :?!& assere ~ 
·ciat:a andw inóependente.rentc dall'asistcr.M ou &U'a~to di fatU oons

~~ stabi.lisce. ~· ~!.c:Oniuqi (~.5:!! un.icl le<!ittilrati 

~~!!_~) ~~su.in&:J :!!,~ Hfatd tallOe ~ 

dere :Lntollerable la prose=1cne della conviven:>a ou de rocare ~ ~ 

ziO ~ educa>:~ della ~-~I 

Agui assim acertado o legislaOOr braoilei= ao disf'O%: no ãrt:. 
59 da lei n9 li.515= "ll. sep~m~çiio judicial p;:de ser pOOi.da ~r un 56 dó!:: cõnju-

9"" ci<Jando 1J:putar 110 outro conduta desoru:ooa ou qualquer ato que iJrporte em 
graw violaçiio dos de\Oeres 00 Cll!l!llreOto e to~ insvpol;tãvel a V'i.da em o:::mmt. • 

kl wa.r o \"eC:lo oo pluraJ. (MtomezoM), quis advertir que em anba.s aa hlp5teses 

o:::ntJ.Pll>< nesse dispositivo é indisperlsável que as roparc=sões eos atos ~ 
soe ou viola&n-es dos dc!veres- natrim:Jnlllis hajam determinado a insuq;otabili&.~ 

õe da ~vivência conj~. 

l>:ãc- era tranql.lila, porém, e..3a odent:ação legislati..-a.. Os p:(C

jet:os Rubcm O:>uratb',8 .klr<JGI At±~age9 e N~ Ribeiro10 
<:OnS<!'rVnV;I!I', 1r\plicitar.en

tc., os rou...:OO cb <U:t. 317. Cem ela r>âC se'preoc:q:.a....._ o;; Pro~eto R4Y dSdo.11 Se 

a erreoda sU:xitituUva Josê Samcy, n>apresent:ada ,P:).t:_ Flávio Marollié! na CStrara 
<loG Dl>pUtac'lo8, :adota= a orientação do Pl:o'eto n'i' 156m, ~ :sena&> F'ec'leial, 12 

e a elasit.ccla, 13 e o Projeto Milton Steil'll:>rueh apenas aditava à velha eno.::re,:a 

çio """ grs-..e ~ d:>s óave:rell do rrat.J::i:rôn.io~, 1' o Projeto, pioneiro, de ee.!_ 

so Bru:roS, .~~presentado i vtispera da e.,~gaç5o da Enenda. Constitu:;:ionaJ. n9 9, 

_ =lac.l.ooava ent.J::l> as = & separação, além das existetltes no estatuto <;i
vil, Q;Jndut.a dl:aoru:osa., ootldcnaçiõo p;>r cr1rte infarmnte, enbri:agooz -habitu:U,. uso 

,de ent.Orpeoont.e9 cu qualquer outro vício ou an<:llfalla ps!quica, ou t1s1ológica, 

~de qoo =adores <3e perigo ii f.um:lla, do &.aos "mn-ais o!). de c::or-o;t.mto,; dcs" 

V<enças ccnjllÇ;.::ii'l;.lS Na =na <llficul.do.de & aptisionar em alguns irld.soo l~ 
as h1f>5tc--"CB que possibilitar~ . .a ~ ju:Uclal liW.giooa, Er= ~muns 
PCdt;Q inc:J.W:a "l=ssexualism:> ou .aberração sexual e=cld.::>. =ntra o outro OOn
juge, !ni:ot<:.~a coeundi, enbriague::l CXX>!:>.naZ e vida, =ti.UfeS desonrosos do 

outro c8njuge e ::>:x>dcnação elo outro cõnjuge por c:rima clolooo COill pena de reclu
são S'-'P"'rior a t.rêl' anos" •16 

\:o direito "'ltcrior ao C6dig::. Civil eram =usas de di\!Qrcio te;!!! 

porliri.O """ sugeD.tões ~de >.tU o3."ljuge ao 0\r-..=; ns sevicias graves: .., 
:insidiai oont.ra a vida. o divôrclo ~~too, :regul=nte, 00 pode Ser aeo;i;i:a
d:> - é a llção &! Lafayette ~ 0111 virW:3e do e:t:ilre 00 adultério ~tido por mt 
d::!s_ o!ln:iuge.s".l7 - - -

Durante oo trabalhos 00 elabÕJ::açâo do có&go Civil, enenda ofe

mclda por Jldol!o Q:,>rdo e Faus.to C:ardoso, =- sdJC!:renda do parla<rentar oo.rgipa-

no, previa tl0\0:: causas 00 divr5rc:l.o (ainda não se adota:m li CJ<Pr<:ossão de!:gulte,. 

vinculada ã indissoll.bl.ll&de tb vínc:ulo): "19, aclulterto: 29, =irre tcnta,;!o 
por um doo c&ljur,es cõntra a vida do outiõ: 39, sevicia ou in;)\ina g%':a\le: 49, 

ocndena<;;;io 00 n-arido ern qualquer dos casos de J.enoc:Wo previst= pe:La l.€11 gre-

- --ru, s...-, =denação do un cõnjugE. a 20 aros, ou n:a:Is de prisão; li<?, abandono".!:!. 

luntârio 00 lar conjugal dul:an~ <:bis = ~; 79, de:rêr.cia = lou:::ura 

~1 dos cõnj1J9C'>, havendo ~ et:tado jã durad::> trfu anos, na =J:Sh. 
cia.oo C2'lSaJ!ellto; 89, rr:útu:> acordo; 99, enbriagu:oz habieual eh <n do!: oonju
~".16 

c6digo Civil, artigo 151. 

Ilntlcvo d.t.ritto di !a.rniglln, p. 81. 

Projeto nQ 3.904/77, na Ciinru:a ébl; Deputados. 

9 Projeto n9 3.~06(77, <h Cã!nlu:4 doo Ceput.a&.s. 

10 Projeto n9 3.~53(77, da câmara doo ruputados. 
ll Projeto n'? 3.883(77, da cârmra dos; Deputados. 

12 O Projeto, crlginal dos Senadores ~:lOn Cru:neiro c Jlccloly Pilho, COI'll a.s e
m.ndo.s aoc;:it.aa polo Senador Heitor Dlas, relator Cb rno.t.ú.J::ia na CbmissâO de 
ConsUl!uição ~Justiça, torrou, na cãnara dos OOputill:loo, o nQ 4,27'iJ/77. 

l.3 Projeto nQ .f.H9/77, da Câmara _Cbs Deputacbs. 
1ll Projeto n9 3.9o4m,·&-cãr.w:a dos o:.putadoo. 

lS Projeto <~9 3.843/77, áa cã!Nu-a dct< t:eputados. 

16 p;:ojeto nQ 3.g52(77, da cs.r..ra dos !:ef'\l9d0$. 

17 DLteito de Fanú1.1-;:a, P• 57. 
1.8 cr. FC=clr.o eoelho, o5digo Civil, v. JIXIV, 275/6. 
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Mart.inbo Garcez, em SC\1 projeto apro\llld:l ern prirfelro tw:no ~ 

Sen&do Fcdaral em 1900, <!I qoo niio m:d.Ei to=~a ao eJ<Me 6:> plenádo, distin

gW.a entre 011.\l!ll'IS . .absoluta= e ca= :rela.Uv.u da dissolu.;io éb ~to. Es

tas e:rl'llll «a &rincla ou lollcura ~vel de um doo o5r:lj\l91*1, 4 rec;:usl'! éb "!!!. 

:r.ido ~l:" para 6 -.,usterito .,-., ·rmnutenção da mulher, dispondo de rreios pora· 

fazê-lo, e a oonderlliÇào de um dos oSnjuges a Cez ou rnri.is &".00 de prtsão, en:r.la;!!. 

to i'>qOOl.as oonsistie:m no a<iul.tikio Qe. um cbs o5..,:Juses, se;v!d.as,.1njü:::~ gra

wa, e em regra t:cdo o o;rlme pratir;ado por um o3njo.:ge o:ntJ:"a o 0\.ll::ro, e. o aban

Ct::n:> da ll'f.llher pelo lll!lrt&:> e éb ~do pela 11\ll.her cl.urar.te &>is ~ oonsecuti

v.oa e a aubl.d.a, não m:>UV\\da, de lJ!I1 doo oSr>juges por mais dê t.rês =• 
dar notíd.u da si" .19 

o:.nvóoado p.:u-,:, 11lal::or.:.r o nnllêproj<::to do novo Cõd:i~ Civil, 1.1)

!i't> sentiu Orlando Q:mes s neces9i<bdc de dar ;;o juiZ poderes de afas~e dos 

1l'1cl.sos legais, p<~ra mel110r õec-idir a oontro...:.:s~ sl:broUda a seu exanc. ~1m 

á qo;c, no IU"t, 152 de ~Seu tr'-Lbillho, incluia lllll parãgr:lfo 'cuuc:o' "se no =o do 

~oo EO>:ein ~WIÓXI fato& outrQ& ~ n5o os argüidos, o juiz OO<.~~arii o 
<9esquite se t'.als 1'atos evidanciarem t~ 1npo.sslbilidade da viela em =un". 

E o !azia ent:ora entcncfusse que "a jurtspl:'Ud&!cia tem o;onoeit'-'!! 

do a 1l'1júrÍll. graw. ocm t;&l ar:pllti.ICle, ql.lll cllspan~vel se toma eb-pEOctficar ou
tros lrQI;iVO$ da ~ite O!ll.ém do& enunciados no Côdigo cre vig'OrM.2l t 'poosiwl 

qo;c esse entend.i.l!cnto hD.ja l<ivad:> a O:xnian&> ~so:ra, por ele integrada justa
=nt<> com o Mlni"~ Oruzil\b:l NOniltO c o Prgf"e~o: Cll.io Mãrio d.:t Silva Pel:e.iJ:a,. 

a® 1l'1cluir o ptu;.;;iJ!"aiO no Pro:){lto t'il'1al anvlado .i CW:nra &:oQ Dl!p<Jtados, e em 
hora ele mS inspiração retirado em 1966 pelo en:5o Preside:lW da Iq::>{blica. 

O P:rojet.o, orl'l el'!l estu:kls na cüm;a ~ Depu~, e nessa per

te :redigido por·CJ:õvis do OotiEO e Silva., eOs m;.Uvos do =t. 317 &:> o5dig:o Ci

vil, ==ta a oondenaçio por çnme infa:renta e a o:meuta de&OO..."''~· 22 

Eln 1972 ofereci ao ~ do sanado Federal, q1» o ,.,rovou, Pro--

jeto de Lcl dispondo, o:xro pa.:rlgraío do art. 317 do OÕdigo C1.v1l.: "Q<litndo, níio 
cbsltante a ausência da provaB eapaz ele jUSti!iear a prooedénclll da açDo por 

q=lqoor do:> :rotiv;,s <m\ll".d.ados n<l$00 arti'i/0, o juiz veti.ficar que a i.'l=rpat.l

bil.icl.ade entre oo Mjuges Iii t.io gT4ve que oolher fOra a gcp<>raÇ:iõ ju::llclal., ?.2 
&n;·.S: dceret.<u:" o &i:gquite, regulando a posse e o;uaroa dos filhoo a <Xlt"~Cled=:k> a

linentos oo litig=tc que deles neoosdtar•. 23 

Ni> cti:n:wl doo I:eputadcs, a PI"Cp!lsição foi envillc:la, o::mo se fora

ermnda, ao astl.clo da O:xniasão Espad.lll. éb c6dio;i Civil. 

POUO:ÍS nào !O.tam 011 que l.&rnntal:"am que" Lei --;.;ç.·6.Sl!i não 
houvei;oo :reíerido a><pre~sarnM-ote l'IO acl.ulti',rio. PasquJ.er, clt.ado por A.'l'ãral- Gur

gcl, 
24 

j.!i ensi~ que ~ .!2!. ~ ~ c'J.~ prçvues E!:,.!:! 2:2! ~' 
~ essence, ~ J.niu:res qrave"·-1:1---~s:rave 9i?ilf'f"!"d en soi ~ 

lea llll:l::res"·. Paul !.<:::cfba.«!, l'IO exarnin!ll' o projeto que se cor: verteria na lei 

~ 1975, declara: ''leste l'lld·>lri-~. ~l:>ien!§;.!t!!:.~S!:.~
.2!! ~ .lí2E. 1es ~_""=-""'~,à_ !rot.i.h.., ~~-.L'&d\llWm ~ ~ 
111 dellt. On ne rig;>lcr.:. plus cn oorreçt:Lcnelle, So\.t:oourol;lle est =t:" 

Talvez essa wnha a Sl!l: t.llli:oÕm uma o;:onseqC.enci.l> inesperada & 

no= leqis~ brasileira. A de!:::ro<:;a<;5o, qoo já não ww sem tcrJt.>::>, do art. "240 

do CÓdigo Penal. O adW.t&io õ apcí'-~11 urra 1l'1:llír~a, Por certo-.;: nni11 ç;:ro.ve, 
q~e 11. lei civil não quis i!esl>.:t.ear &Is de=is. 

o l.Ggisllldol:, o::dinãrlo, cntl:e-mil~. o:acluiu sua tan.~ 
fll, oom·o ;::eci.do nortal do-ai;tii!O 3S Q muit.oo peclldos vemru.s. Agor.D, ft a ,_ 
do advos;ldo extrair doo! no= ~itivos tudo qu.:.nLo deles- se-ja possiv!1'l rct,h 

~. e sobretudo "cpol"t.lJ:'lid<>dc do ~uiz, a quem ~«m'[>C'te revelar c direito la

tente oncl.o o tserit.o 13 cbs;ul:o•.26 E tle ltt!ditai' sobre es$11$ pa1;,vrna Qe Orlan&> 

Q:xms, que os llllOO ~ envelheceram: "S.. M cortes f:rancosas n5o h~ern ~ 
preendid<> a sua ~ira missão da intérpretes ol'ioiais da le.J., "justar.~-a à 
:roal.idada! so;:LIIl, el~.~>Leo>.rtd'l;l o conteúdo de 00\IS preceitos, adequolncb 'Velhos 

19 Pelo Divórcio, pp. lJ e 14, 

20 Antcprojcto t1e Código Civil, 1963. 
21 M:lnóri.a Justificativa. do llnteprojcto de- F:E!Í:Jrnoll do c5d190 -Civil, P• 55, 

22 Art:. '1. 765. 

23 !?l:Qjcto m 18, &I lG-5-1972, e.o Sllnado fudaraJ.. 

24 r::e!!<;iuito. v. r, p. 197. 

25 Divo.ree;~;", p. 195 

26 Trlbmal de Jootiça de sio Paulo, mvist.a ~ Tdbun<W:, 131/156. 

E!ltados juriclJ.co,; em homanagem ao Prof(!.ssoJ: Orlllndo Gomes, Rev. 

For., pigs. 35/42. 

toxt.os l'l imtituJ.çÕes .inéd:lt:as., en;,orestandc.o olO cõdig:.> de N~leâo, .,. sir.tese,' 
urra plasticidade admirável, o conflito e.">l..le 11. ~e o Direito tel'id assa-rio:'o 
~rções t:r.:\gl.;as. • 

A N E X O 

B - OS ASPECTOS JL'Jl!DICOS DA INSEMU:I\CÃO ARTir_J;CXAI. E A ::Jl.SWWJ!•\ 

JORIDICJI. DOS I!ANCOS -DE -ESPE~!,".. 

Palcstrt~ pro!:erida p11'lo Scnad"r NF;r.s:):; ~·M<NE!P'' 

Instituto cl<:! Direito Comp,:raõo r,.,so-Brils.iloirr.>, "'"' 
28 de maio ,;te 1987. 

O verso ê de Camões, 

MPOrque .. e,._pre por via irá direita 
Q\lem <lo oportuno te11po se aproveita•. 

ESt& C_a hora proprcla para o painel que refJr...-. 
Bem haja o já renomado Instituto-de Direito Comp.::u::.clo Lu~tl-Br~s.>

leiro, q\lc, por iniciativa Qo ilustre Preside:lte do Consell".o :Jlre
to:>:, l?>:ali.CitOdo doa Santos Am<u:cl Noott.o, "'u.tcita este import<".nte de

bate quando a 1\sseml:>lêia Nac:i.onal Ccr.stl.t\linte se p:reocu?a ero do

tar o Pais Qe sólidas instl.tuiçõea õemocráticaa, o Senado Feder!ll 
revê o Projeto do Código civil votaeo pela Cârrara doa flcp~:otados e 

9e ag\larcl.a decisão sobre o novo c6d1-go Penal. E quando <>omente <>92 
rase divulga, entre nós, o De=eto-lei n9 319, aprovado p<:~lo C~>n

,8elilo de Ministro d11 Portc.gal e prorrulgaõo pelo Presidente 1-:!--rio 

Soares no passado setembro, sobre a procriação· a_rtiH:i_al hlll:lllna _a_ 

a recolha, manip\IH<çiio e conservação de espe=a. Apenas de lar.:en
t.ar, e muito, q\lc aq\li não esteja,, co;n Seu "aber e luCfo..-z, 
trc llaroldo Vl'lladão, charr.ado antes de nós para o concilio permane!!. 

t:e das almas nob:çes e puras e deixando para a tr.\lltidão de discrpu

lo9, amigos e admirador<HI a lição de uma vida inteira a serviço do 
Direito. 

- - -- -
A mitologia reivindica !'ara zeuc " pril!lazia de haver 

engravidado a Da~ae, filha i!e Ac:ri'>iO, ençla\lsurada para não dar S. 
luz a Perseu, que vi tia a matar o avô e _\18\lrpar-lhe o __ trot,o. 
lendl'!a orie-ntãis rer;-o:rdarn as m\llheres que iarn sozinhas 1!10 tempo Qe 

vanijiin, deUS<> da fertiliõail<>, e õe la retornavrun grâvid,s, ins.e
m.i.nadas. Fora do mundo da fantasia, a pri:reira mulher insef:ll:>ad.., 

a~:tificinlrnent<> sel."i.!l a. Rainha Joana, de Portugal, casada com uen

ri.que I\11 o Impotonle. O Jllli de Castela teri-a rcpudindo a ll'\llher e 
se negado 1!1 reconhecer_ o,. _filha. biaD a essas ;onjcctur9::: o,; autorco; 
adm<em as experiõncias de Narcclo Nalogighi, logr<>nóo o encr.i.v • ~"' 

'ª'e_:rmcnc nos ovos de bilho-da-seda {1.670) e Jacobi em O\'OS de sal
mão {1.725). A definitiva evoh\ção da inse~:~inação em ani:nais $-<;o -!1-

tí:ib\li ao abade Lázaro Spalll!lnz<>ni {1.780), com a fec\lnda;;>io arti
J:iCial de uma caõola, de gue rec\lltcu a ge:~:ação de cãe:z.in.'>os. _vl-yc>s 

e normllis, e d., que se tcx:ia vall.<lo Rossi COJ:\ signi!icativo "'xa,-,. 
Para Joaq\lim Didier F.ilho a inscronação artificial C<.llllCÇ0\1 !='"lo 

rcin:.> ~getal, nas palmcirl!ls :reprodutoras de timar:>.s, cvo.lU-~rd<> P.i! 

:ra a psiçcltura, ob:Jcto das expe~:iincias de Sw-al'IU'l'C!rdan, .:.o "~l\ld,o,r 

a fisio.logia dos animais infcriore<>. Fora de dii.vida parece, er.trc
tanto, que foi a Inglat:.crr<i com John liu..,tcr (1.790) e SiltiS (1.866) 

"o berço ea ins.,minl!lção artiíicial hwaana". liunte.r te.:rJ.a \lSI!Ido cor.-. 
.inteiro sucesso 1!1 .insemin:açíio na lr.\llher de um come~cillnte de faze:: 

elas londrino, do espe:r:r.a de SC\1 ma~ido. Qua&e um sic:ulo dc?ois, e"' 
1884, o médico americano Robert Dickinson obtinha esper:\Oa Qe 

donõor anõnimo par~ ins<>mina::; na esposa i!e u:r, ;or.:err;-ianta CIQ .,-ila

délí"ia ~q"" erl!l CO"'Pletamente estê::il". Err. com.,ni;açSo apr.,,;entarl" 

Õis ~ ~ ~ .!!. Soci_et.~ .E:t::anqao$e de Sociolocoie CGA&a
qradas S::: "Analyoes sociolosi9\les ~ .:!..! recheJ;ce sdenti!:isue ~ 

t.echniqu<>", Simone Novaes .1lt'irma que atG er.tiio (1.983) continuav" 

clsndestina nl!l França 1!. inseminação ax:t.I..CicLo.l, em fa;o das fo:-t.N' 

objeções morais que levantava., se)oretudo nos mel-oS ::eligiosos. "!'~ 

cus;,.va-se a. violação do laço s"grado do casameneo iir.pl!ci!:.K nc re
oux:so a um i!oador de esperr:>" anõnino, 11. dessexualização da fecun<l~ 

ção-, e a rnast\ltbaçíio-des?erd!c:io dO sêroem - nece&sário .ã dádiva do 

esperr:>.:.~. Já no fim do sêc\1.10 XIX, o Santo. o.f!do respondeu .!le!l 
~ â questão.!!.!!.~~ artifidalie~ tecundat.io e 
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Tribunal de Bo:r:déus apontou (1. 883) como u:t. ve:r:<ll!.deiro perigo so
cl<~l "' lnse>n.Lnaçii.o ;:u:t.ific;:,l.al. ~sso não impedlu que ltlgo t<~l priit!_ 

c:a se PJ:OPil91'1Sae principalmente no,s paisee anglo:..saxõ~s e nem que 
os sold11dos que cou.bati11111 na Coréia Mfec;:undassem suas espcs,.s po;.: 
meio de esperm~ remetido por avi:io". A medida propagou~ se -l:'ãplaà

,.,nntc p01:' vlirias n.,çQe~, ju11tif'icane.o "' obse>:Vação <Sa Catherine L.!!; 

brusse-ruou, Professora da UniVé;.:sid.l>da de t>aris-Sud, gue em erud!, 
to trabalho publicAdo em 1.986, começa a1'ir1Mndo que ~desde há <~1-

guna anos, não passam sem.,nas sem que a impren~;, relata alguma~ no 

vas proez"'s m~•:!i,CIIS ou cienti!ic;:as ell'. rr>.a.térill <l.e reprt~dução- h uma: 

na; não pllssam meses Bem que apareçam nas ~vistas El:llp<:ooializadas 

estudos de toda :;orte, onde o poder da ciênc-ia na pro<!luçiío, a~é a 
ele terminação b:lole!gica do homem, é analis.11<l.a à luz d.!l biologia oti' 

o;la psicologia, da &nt;-opologia -ou da sociologia, da filosofl» ou 

da rcligliio, da ~X~l:al ou do <l.iz:oeito. As obr11B se mu1Uplic,1nl <:>.fe;.:~ 

can~c ao público, crédulo ou perplexo, íascin"do, indifurente, O\t 

rêprovador, os meios de in.formilç-iío e reflox.iQ. aprofu."ldaclas sobre 

as tecnologi11s da reproduc;::io". Enquanto isso, a legiel11ção não a
c;:ompllnha o pa'l'ao da. ciênc::ill, a justiUc;,r a. observ<~Ç<iC! Cl!it_ Ja~;ques 

Rol;u:n:t: : "A oportunid.,de de uma. legislac;:ii:>devia ante<:! <l.e tudo de
pender <l.o três ~atoras cumuJ.at~vos .• o lGI<;i;ii_lador de;"el:"ia iniciar 
po:orgunt11:'1do se a lei ever.tu',.l responde eíe,tivamente a uma ut.ilid ... -
<l.e social r se ela melhorar/i a corte de ur.~ número significativo <l.c 

ci<l.,.dãos_, se- ela ordepa o direito em acordo com a realida,;!e- dll. vi

<l.a, .f<~.ze,.do ceasar <!tSt.e esc&n_Q.,lo inaoe~'t;.ÕÔV<e~ <;~ue representa em te 
do e•ltado de <l.irtito a não apUc;:llçio voluntli..ria <l.o urna lei cm vi
gor. Ela deveria, em seguida, ucr inspirad;, por prElOC::Ilpll'i"ÕGB <l.e 

justiçar averiguar se ae'\l te~to trarS melho;.:i,. coletiva sepultl!ndo 
disparid:,~C!J e desigualdades e)'1~re oa home:.s. Is_so i!t$>>j:.'taria - e!l_ 

fim- que não exs:;lu1r1a de pronto toda consid.e;.:açiío mc:.ral, se11d0 
entendido, por certo, q..., toe<! moral é contingente, que varia c::om 
a c:on~untura e que deve sempre ser .,w;~liada i lu:o: da <!volu;ão so

cial. Es~a t;.:Ípl1oe preoC\lPIIÇ'iio niio deve retardar a a9ão do juris
ta, m11s simplear.>ente aconselhi'i-lo a ser prÜ<'Iente - o que n;o quer 
dizer in~tivo - na apreensão de re.,lidadas" tão compleX!IsM. Cllrto ti 
que os leg1Blll<tores ainda não enfrentaram, ~"' toda sua p:t;ofundida

e.e, os p~oblemas su.scitddoll pela 1nBem:!.nação artificial, e Cllthe
;.:ine Labrusse-Riou rec;:o;.:da que aindll não se. torna.ram ~eis as ini

ciativas de Caillllvet e Hézard, IIJ>resenta<l.a~: sete 11no11 ant1!S ao S~ 
nado fro.n.;ês, llpesar da convocação do Decano J._ Garbormier. A prõ
pria lei de 3 de janeiro de 1972, que alte:~;ou pro!undau.ente dispo
sições <l.o Cô_di.go Napoleônico, não teria, senão e;><c;:epdonalmente, 
to:~>ado e .. considera.çiio ,. evoluçio cient!Uc" e n{<;:d,tc:,., Sl!a origi~;~.ê 
lidade resultar.ta em dissipar ficções anteriores parll fundar a fi

lillção tanto leg!tir.la quanto nat\ll'al sobre " ver<!.ade, em s~"' clupla 
dimensão, biológica e llfetlvll ou eoc;:ial, que tr;,euz " e>:te::.são dos 

efeitos da p"sse o:le estado, ou, corno ensina Jn.;ques Massip, ~'a_pr.s_ 

cu::,. da vet'<b<l.a biolÓgica, a preoC1upação de unir a c::r1ança. ã S\lll, 

t.cl'l!lla de s6ngue". Disposições de Conselho de Europa niio têm en

fl·ent.sdo cm <~:rplitOJdc os pr-cblcmaQ que a inseminllçlio arti:t:i.;ial 
dcspe~ta em todos os campos em q~ se projetam auus conseqoencias, 
na reedJ.c;:\na, no di~cito, na ltlOr,l, na psicologia, na sociedade. />.e 
~eliqiões, em S'"ral, aceitam a insemin<u;:no ar ti fici_al hcmÓloga<l.a, e 

a Ctoi.Õli~a ji vai dtoL>do sln~is '''-' intoxpr.::car 9t'l1el·~a;:.mcnt.a a ual~· 
Vl:?l dQ Pio XII, ao di.!Clarar que ~a fccunâac;:âo a.::tif.tc.tal., fora- d~ 
C!'~"mcnto, dGVe ser condeneda pura e sil'l!'l<'S/Tl(>nte c;:OnK:l im:L·IIl~ (Act.-. 
li.S., 194'), 557). Do ponLo de vist:o cugênic::o, o Ül.!b.,tc;, asped<1l "'2 
levo, CJU~n<lo Fernando SantosuosHo lembr" que urn do11dcr, cCll\ uma dá 

dlV<I por semana, podo pernitir 400 inscrnirutÇÕcs semanais (0,01 cc-: 
d<' sCmcm sendo auticiente pi> r<> fccundllçiio). A<'! sim, um sô doa.-!Ol' PE?: 

cl"ria, em um ano, ser p11i de 20.000 crianç.~ts, se t.O"lia$. as .:.nt.ru::vc.:. 
o;õe& foosem bem su<::t~didll,_, 

Sa o!l logisla<l.'>relil não se entenderam ~inda em torno 
<l.c taxtoS- qoo regulem, na esfer'a civil, a inseminação lll;"tific::ial, 

os ju!ze~ tém oido cha.mados a dec::idir problell'as pot ela Sl!~c1tados, 

dos quais os·ll\als ruidosos teriam sido o que levou .is barras <l.o 

'l'ribunal de 'Ctéteil 1.1ma viúv.,, doaejosa de ;.:e11ver o es)?cr"'a do- ma
rido depositado null". banco de Cocoa {Centro de Cstuclos e <l.e cons"r- · 
vaç;;io·cle 8spetma) c., docis1io do juiz H"rvey R. Sq_rkow, do Tribu

nal de No""' Jfloraey, .,o- entregar ao casal Stern a ~nor ll.elissa, r~ 
ti:~;11ndo-a dos brliÇOB 'da mãe biológica Mary F.le'th Whltehea<l., embOrll 

não hollvesse enfrentado, ao que se noticiou , ª discutivel valida
de do contrato, mas o interesse <l.a criança, c;:otej11das as c::on<l.i9Ões 
!l'essoais dos querelanteG. O...l haverem sul"gioõ.o v~rios projetes, te_f!; 

t.ando regular a matéri11, seja no Ser.a<l.o alt>"ricano, sej11 em Wi.;.:ios 
Est.ados, sobre ao r.1ãe.., substitutas_. Nos quadrO'> da administra9ão 

te.r1a a ido 11 m11is ...UIQOrosa ·a querela elo !;>:<efeito do Ba~-Rhin, na 

l'.lsácia_ LOrena, lcvacla ao exame Qo T:<ibunal Ad)Uinia~rativo de Es
trasburgo,· ao neg;,r a inscrição dos Qsta.tutos da asaociagão MLes 

Cigognes". 

SG a insemin,.ção a>:tific;:ial, se5;, a hornólogn, e espe

eial.mente "- heteróloga, levllnta constantes e aemp:~;e novas indag;,

ções nesses setores, m11is viva Õ a divergência em sua conceituação 

face ;,o di_reito penal, que c_uello Calon <!studa a.mplaJOOnte, para 

concluir, já em 1955, quo e:rbora a inseminagã:o heteróloga pudesse 

caus ... :.. enorr.~es danos colctivos _e i_nQivJ.dJJ.ai.s, "a lei que !l sul:lmel;.~ 

_::111 ã sançEo penal correria o risCo de S<!l: olha&~ como oclios11._ e ~!: 

justa, e seria, portanto, possivelmer.te, inobaet:vada ou clidicla". 

Abria, entretanto,_ u:r,a. cxc::eção Q_ara a in!leminllção heteróloga, sem _ 
o consentimento do marido, e que constituiria 9ravissim.!1 Q.f"ensa, 

por impor ao cõnjl!ge uma P"tmmidade não vercl<>!le~ra~ tal como a r~ 
sultante <l.o <>dultério. Nesses c11sos, fiesta fraude 1r.erece 

Ollstigo". l\ esse tempo, na Espi<nhil, 17i9orava regulamento conLcnd6 

nor~as deontológicas méc'!.icas, e cm aeu art. 19 ilupedia a Pl:"-~tica_ 

de .f<>cu:-.d<~.çiío :ort.iíicial "por estar proibi<l.a pela moral crtstd~. 

No ~X Congresso de Direito Penal, em Eaia, resolu"Çiiio aprovada dia
põe que "a lel penal n:iio deve punir a pr.itica de inseminac;:ão ,.;.:ti
ficial, exoeto no caso cm que se ;.:eal!ze sem o consentimento dJ. mu 
l.her ou do mariclo"_-. __ o art. 2G7 do Cõa~go Py.n11l- de 19.59, cuja vigê~
cill continua suspensa, pune com <l.etenção <!o até <l.o.ts ar.os a mulhe;.: 
CMa<l.a gue permite a própda fec;:und.ao;iio por meio artificial '"" que o consinta o ll'.arido. Resolução <l.o CÕdigo <l.e l'ltica Médic::a é im
pugnada por l'.rtur de ç-,.stilho Neto, pc;.: não ter, simple!l ato a<lmi

nistrativo emanado de um colegiado 11\>.tli.r'luico, o pçder de obtaeul.,!. 
Zl\r 11 prática de um ato qus a lei não proibe. 

l'.ntes de trazer ao e;-udito e><ame dos 11\.\Strea ~ebat~ 

dores, para sua meclit11ção, perguntas que recl;,mau., no decor>:er doa 

anos, respostas uniíor"'""'• ou ao menos nã:o colidentes, peracruto 

quanto se tentou fazer no direito brasil<liro. E <!estaco, de tnicio, 
a <;ontri);>uic;:ão <!19 jui~ Jose _/>.llgusto d.e Abreu M.!lchado, ao di'Y"ergi:~;• 

dos ju;.:istas l\ntónio Chaves e Orlando Goll".es, que entendiam n"'ce~=i 
ria legislação pos_sibilit.ando apena_a 11 i:lsemin11ç:iio llri;if"ioi_al hotr§_ 
lega. O magistrado paulista co:.clui ql!e Khá nec<lSSida<l.e de l:"egul.a_ 
mentaçâo legal segur,. pa:~;D- o bom egu&ciona!tl<õ!nto do_p:~;oblemll e, Sfl.!_ 

vo rr.elhor juizo, deyer-sc-.i autor1~ar "' inseminac;:ão ~~eterõloga da 
mulhur çasada, com material fornecic;:o por "ban<::oo• regularJnente 

eonstituidos e -r!gidD-rnente fisc::alizados, com o consentimento do ln!_ 

rido"'. 

Coube no s.~>udoso Senador vasconcel01! Torres_ ap:nn:en
tar em 1;173 o Ü.nic;:o projeto de le1, que não cli:<tinguia entre a in

serninllção hoJ:IÕloga e heterõloga. Nem por isso se <l.eve recus11r i!. 
proposta do pllrlament.~>r fluminense. o mer~to <l.e hsver tenta~o levar 

i a.p;.:eciação lcgislativ<>, o estudo de urna pr6.tics que se ·et"palha 

por todos os continentes~ 

ciio Mario da Silva r>éi.,irll teria estranha<l.o <:;:Utl Ni

<;ucl Reale não houvesse incluido, no 1\nt~i_:irOjcto <lo Código -civil 

que coordcr.ou, di~po_s_i'::ivo r:clativo à -insemiÍ1aÇão artific;:ial. E a!i_ 
•iro chagou- ao oxama eo Sc;:nado Pedcrnl o !'rojeto, já <lprov<>do pei" 

1Ciimara dos Dcput<>dos, em meados de 19$4. Ali recebeu dua.s Cm<:ndas, 

que serão em breve disc;:uCidas c·el>:a>n:.n<td:ts pel.::. Coliüssão Esvc~cial 

clnqu"l" Casa <l.o Cong~er."'o Nac~onal. 11 pr~~r.ei;.:a, <le nQ 22~, oubscr.!_ 
ta pela s=ador José Fra9alli, c:t:"a confc~sadamentc de !lutoria do 
l'rofeosor Joiio Batis~., Vilela, da Facl.lldu<l.e de Dira.tto <l.D. UnJ.ver~i 

d,de de Minaa Gerais, e <l.ispõe:- "Considcrmn-se ta•ubém legftimos 

os filhos conc;:ebidos por fec;:undaÇão arti.Cicial apôs a lrlOI"te do rr.a

rido, da mulher ou o:le ambos, cr.~p1·eend1dn cor.~ célula<~ re_pro<tutivas 

q\le. deles procedam, <l<Jsde que o cónjuge sobrevivent<!, se houve;.:, 
se mantenha. viúva e obscrva<l.as, em '):ltalguer caso, a.s concliç9e1, que, 
por ea=ito, haja estabelec::iclo o cas11l t!!n àeclaração conjunta". E 
acaim" justificou o mestre mineiro: - ~o ;?ro:!eto, que a:spira 
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ser a nossb. le~ civil b.isie& .i11 vlisperas da ae coniPú>ta%" o segundo 
m.ilen.to, nem sequer tor.10u conhecimento da rec~.~nd;ação arei.ficial, .:1 

continlUI pensando "' procriação de acordo· com ,.a ca~eqórias tr ... di~ 
cionais do direito. A emanda tam por íim suprir a om.iss:iio em 
de suas dimensÕeJI Jm~.i.s :Jigni.Ucatlv&!l, e!Oitabelecendo, nos parâme~ 

tros que eapeçifi.CA, a legitimidade do filho por """"' via cono;:ebi~ 
do~. A outra Emellda .ag art. 1.603 do Projeto, de- n9 225, de· minhl' 
au;oria, arrola entre os benefidados pela p>:"eSU.''l~ão· \!c legH.hú.d:! 
de, além doa filhos nas.;:idoa cent<:> n oitc.:nta di.as, pelo menos, de
pois de estabelecida a con\livineia conjugal, e 011 nascidos dentrQ 
dos trezentos di.D$ subseqUI!nte5 i di.,.soluçào d" !IOC:iel!ade conjugal, 
os havido<~ po;: inseminação artific:iat, sem prévil!. autori,.açio d<:> 
marido. Eh: como a expliquoi:- MO texto evita a distinção superadt~
E i~:~clui eomo nascidos no _cas~Unento os havidos por insemln&Ção ar
tificial, dosde q:uc dela tonhA conhec:iment.o antecipado e acordado 
o c6njuge maso;:ulinoM. Auto..:, no Projeto do CISd.igo C:ivil, do Livro 
do Direito de FanÜlill, cCU!be &o Proí'assor Couto e S:ilva opinar pe
la "provação da Bmenda que apresente.!., e insurgir-se contra: a su• 
geBtiio do Profe1a1or Vilela, D.rgumont.,ndo:- MNeata emendD. prÕCu>:"a• 
se c::~tabele-c:er a filiação l.agltima ttt.mbfun dos f:ilhoB resul.t.antes 
da fecundação a~:tificinl, ~amo apõs a morte de um dos c:Õnjê'gcs, 
Todavia, est.., matér:i"' deve fica;: à discrição da J\lrisprud!:;ncia_ que 
pode extraír do C.Õdigo regr&s a respdto. Niõ ,Se -deVeria estabele
cer um artig'O fechado, _como se propÕe na emenda para a nomcaÇi:io dll 
matliriaM, O problema da leo;~itimidade -ou .i.J..egÚ.il!l.l.dade do illho 
sim concebido desaparecer.!i, .eu\tes mê.«mo de diso:ul:.ido o pa>:"eo;:er do 
relator, se a Aascmlüé.ia Nacional eonsl:.itllinte ll!inal aproval' 
texto ao;:olhido =animemente pela Subcomissão d# Família, <lo Menor 
c do Idoso, de ndnha iniciativn, e que proelama, tcxtuam.::nte•- Mos 

filhos, naso;:idos ou não da relação do casamento, têin iguais direí-
1 

tos e qualific:açêfts, proibida na lei ou nas repartições oficiais 
quaisquer designações disç:t>hU.natórJ.as relativas à filiaçãoM, como 
di!!p<.>sto, aliii.s, )la constit.uiÇ:io po>:"tu!i'uea.ri. Mtls, se assim·· enten
deu a oitadll Subcomissão, igualmente aprovOu, dOm meu pre)test"o, v"ª
ri~s emcnd::~s, que não só p>:"O!bcm experiênoi~s do genética humana 
que importera. em "qualquer pr5;tica qlle- atente contra a v.ida, a inte. 
gridade fiaic:a e # dignidada da pesso~ humana", eomo tarnbCm -p;ssi:
b.ilitem Ma inseminação E2É II\Ort~m, a maternidad<l 5mbstit:.uta, 
bormcos do e.lrbriões humanos, .a feçundD.ção "ir. vitro", "'çrioconser
vaçiio de- embriões c a. proeriaçiio artific:ial eom fins c:omoreiais ou 
<ll<perimcnta!sM. A Subcomissão acolh.:.U_;,_inda emenda de m.l.r>.ha Auto
ria que proibe " venda de ISrgãos de pes&o.:t vida. Ji. VII.I Comíssão 
TemiticD, de que i: relator o Depul.a<lo Artur da Tii.vola, caberá ma!! 
ter ou mod:i:fic:ãr o te><.to Bp:rovll.do ;il"la Subeomissão. {") 

Muli:.:Lpliçam-ae por todos o~ pBi!leS civilizados os b";g 
eos de esperma, ele que teri!l Jllido pioneiro no dist.Bnte ano de 1866 

o itali&no Paolo J.Jantegazza, e em regl:"!l. sem quAlqller disdplin.,.çíi.o 
legal.. M"ro:o li.Urél:iO S. Vi~ula· reo:orda que' Raquel Allen çri.ou, du
rante a Última ·grande gua.rra, wr.n el!nic& contrao;:eptiva, visando a 
auxiliar os co:sai:~ l>em condiçÕes eooiJÓ:nio;as, 110 masmo tempo em que 
.insta~ava l:>aneoc ce esperma para dar aos ·.;:asais sem posaibill<lades 
do ter filhos, a. prole desejada, os "tes-tube-babi.c.s~. Mas o dado 
interessante, a seu ver, resultou do :Eato do,; Mroaridos aceifilrCirri--á 
situação sem maiores o:onstrangimentos, mas as mulheres, em grande 
número, passaram a um estado neurõtieo, assAltaãas por uma düvi.da: 
quem scri& o pai dll criançaM, 

Perde<!m-me se a multipliel.r!ade de <>Speçtos e de situ~ 
ções que este painel dever& examinar me seduziu e arrBstou para. e
xame em que não devería interferi.r um l.ntrometi.do sapatei~O de 1\p
pelles. 

Múltiplas t:ão .,,. indac:tac;ões que .li111da dividem os nstB, 
diosos $Ob.r.e os -li!llitas da insendnaç:iio artiíicisl, aqui e no 
trangciro, para não referJ.r aõ:s qUe açreditam ·que~ a ~~lhO" solução, 
a menos t:~:aum.itiea, .!l n·aturaÍ, a soo;:illl, reside no "inccntJ.vo à ac!~ 

(*) o parecer <la Subeomiasíio acolheu ., S'Uprcssão das cnr.cndas impug: 
nadas. 

ção plena par" os lare~ vazios de crianças. A lei, qlle aca:so:seel~ 
borar, deve permitir, ou não, a insem.inaçãr:> cm mulhe_rcs solteira!!, 
caientcs ·de amor para doa;: aos filhos que níio tiveram? Ou m"-:lS jus 
t.~ !lerli. dei;w-las abandonar; se a.inda é tei!>PO, a solidD:o em qu., v! 
vem e bu!lçar o parceiro desejado que as feeunde? So!llente a impotê.!!_ 
cia oenerllnd;t deve justifiçar_ b f~p<!lQ 1i, .i.naominação srti.íio;:ialí' P2 
de-:.e admitir ou não "' maternidade substituta? No caso afirr>at:l.vo, 
cm que co.ndiç.Sea? E a feo:undação "in vitro~, deve ser ou não ~rm_! 
tida? A lei deve rcst:t>ingir-se S regulamentação da insemin .. çD:o ho
móloga ou, em determinadas circ=stâr._eiall, _também a J.nseminação h,!. 
tCrólo9"a? Quais essas- ciro:unst!i.noi.a.s? Cor.10 punir a quebra de ,;iq_! 
lo quanto aos dondores? "E evitilr a posaibilidada, -:..inda que ren.ot~ 

de Úleesl:.o conseqüente .i inseminação hete~:õloga? O doadol' tE:;n Dlg_!!;. 

ma rcsponsabilidnde j"Ur!dica, qua)ldo ao:aso identificado nn insemi
naç!o heterõloga, cUante da prole qlle gero.u?. Qual " responsabÚ.í~ 
é!e dos bancos de esperm(l? Qual o fl\Cio mnis e:Ciciente para contro
lar _seu fun~iona"-""nto?l\. eislls se ~>~untam as pergunta11 formuladas 
pol' Lui.s ;:.Archer: - "TCm o cientista ve:t>dadeiro direitO ·à libe::-d.!_ 
de de invelltigllção? C e11sa liberdade limitada por outros v"'lores? 
Quais, e quem os julga? Corno ae c:onjuga o dire.ito ao seo;~redo pro

fissional com a obrigação de informar as __ o;:Oll\.l.ssõc,. de seguraru;a? 
Quem. tem o direito e o dever de cc:.nt.':rolar " ciência, e quem assume 
a respon,\abilidade do q.;., vier-- .. --acorlt"ecer?". 

Mais para a meditação desses e de outras düvi<laa do 
que para Sll.ll pronta resposta, fo~ Ç!_ue 9 ~_st.it:uto de Direito CO.IIIP.2; 

rado Luso~Brasilciro nos oonvocou. E das int!ervcnções dQl! iluatre.a 
colegas é!e pa.inel, estou certo, há de resultar não s5 valiOsAs CO!!; 

tribu.içõe~: doutrinárias e cientif:icas, mb.a preCi.?SOs elementós 
serem ;~:"eo;:olhidOs pelo legislador p5trio, na tentativ" de Ci.soipli-
nax l'il priiticD. dll. .insc:minação artlfio;:ial, Bel?- c:Oibir 
pesquisD. do homem em bUsca da felic:f:dada._ 

A N E X O 

A J'AM!LIA NÃS CONSl"T'rUlÇ(\l'iS BRASILEIRAS 

incessant-e 

.o\,bd~o-mo na J:lalavn. divina, que prometi<~ nerdiio _ll_os 

q110 não sabem o que fa~e111, para viver a temeridade de, nesta festa 

de consaRraçiio, sutodcr na tribuna ao mestre OnLÍ.ND{I (.OI!ES. AJ.d.mn

-lnc a certeza de-que firuro entr-e scus_discí:rulos 111sis antiROS 

mais fiCris. Se a c·ontcJI\noraneidade não meper11itiu escutá-lo nas 

salas de nossa velha Fllc"ldade, be~ avisado andou quem advertiu oue 

"o siÍbio 11ão escreve para individualidades, ~ nerceptor e cónseli>e_! 

ro elo r.onero humano". L«vei paTa o Congresso NacionHl, assi.Jn ili 

chegUei h.i qUarenta :mos, o que recolhi de su.:~.s lições, o nue apre~ 

di eDt seus livros, o que 11e transmitiram· sul! experiência c seu Si!; 

_qer. Se é ecr~o Ctue al{:llllla ve.z avancei dcJOasiado, a culna f.oi "e 

minha desvalia, na pretensão de \•oar sozinho, antes nue ercsec:ii·so;ol!l 

as asas Jlara tão ousadas tentativa~- Nesses Momentos de afllciío, 

soeor>:"eu-.me Orlando Gomes eom os consc~:tlos de· !<rudência e a (raterna 

bondade do amig:o. Da.í porque perpetuei meu nome entre os que,pelos 

tempos adiante, dirão aos que vier11ni depois de nós nue de Orlando 

Gomes todos somos alunos, não só oS que íreqventara11 suas aulss,m:ts 

oa que, dentro e fora do paiS, se va).eram dos-ensinamentoS do mais 

cm-incinte civilista nascido no Brasil Jleste século XX, .tiio suncrior 

,.11_ t_odos que niio f_oi atingido pela baba da inveja de uns, nem neto 

deSpd-to r:~ivo~o d.c outt·os. Jií rm1~e·rson ~dvcnirn: •'Ser p•:üú'c é 

ser m:ll comprccn<li<lo". 

P~n·a alcar-se a tnis alturns não lJ>e foi pr<lciso n.!:_ 

gnr- n co,ntribui,ão qiJC :is letras jurídiCãs dcrnm os consn_o:ra,tcs l'lC~ 

trcs ttuC o antcéc"eram, no ~~ semearam clllreirns de lu~ r:ara 
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o íuturo. Nn Academia B-rasileira de Letras Jur{die.,s, -na cadeira 

n9 1, que ;;-por to<los os t!tulos a sua, e_scelh_cu patr~no .a 'l'cilo;cira 

de Freitas. E_ oxnEL~lltC o peito a ffedal~" do codificador da Consol,i' 

da,íío das Leis Civis, a mni~ alta 1(\lrCII do Instituto dos Advorndos 

Brasileiros. Na Acade_m_i._a_ l>_!!l;l;i.ana do Let_r_as, t<m eotr~o patrono a o~ 

tro codHicaclor, Nabueo do Abreu, e r.uccde ao inolvidável Eduardo 

Espinoh, ambos professores desta h.culdnde. Na Academia Rahiann 

de Letras Jurfdicu _seu· patrono C João ~lnngnbõira, uma das mnis ful 

&urantes inteligências o das mats diversific11das culturos de nosso 

tempo. Sua ad.:Rira,ão pot· esse e-randl! bahiano levaria Orlando r.o"'es 

a tentar sua única nrcsen,a n11 aetivi<ladc polrtiea, no antieo Partl_ 

do Soeinlist.»... __ A_eandidatura naseeu no escritório de advocada, em 

U."'l sobrado da rua Conselheiro Saraiva, e onde. tumbém. trabalhavam 

Di:"eio ~abra:, Gilberto Valent~ e Prisco Ptq:_aiso, todos d~ saudosÍ_! 

sima memóriA. ilquinoel rcpresef\tava a ala jovem. O:uanto 

e-çeio quo poderia 5er clllssificndo e.omo sócio corrc~pondente dall.u.!:_ 

la ll.ssoeiaciíCI de idealis"t;as pol~tieos. E foi Joio Hanp:a_beira, a_uaE_ 

do Hinbtro da Justi,a, quem eonCiou u Orlando (';om.cs a -tuer-n de r.s:. 

digi-r o anteprojeto de Códilõo Civil, que eC~r-rentes enciumadas e r=. 

tJ:ÓgYadas lo.Rrornll, raais tarde,_ -retirar do c:r::ame da cimara dos De)'.!: 

tado~. Membro do Instituto Clóvis Bcvilãcqua, sediado e11 fortal_ez.a, 

eStQ\Ie o r~ostrc entre os organiladores das eomemoracões do ccntcnf 

rio do co<liíieador~ cuja obra - escreveu - se colocara, em conjunto, 

"acima da roalidad<."! brnsildrn, inc.erpor:mdo ido,tis e :tsnil·ncõe.s .tâ 
t11mo.da nt:lis ilustrada dlt popttla,:ão. Di.stnndnn1lo-~e Jcst.a rcalhl_2; 

de, o seu papel set·in, e"' pOIICO tempo, tlc gron<lc sign.i.ficll~_:;io 

evoluç5o cultul"al do Brasil. 

!un,lio eduentiva. icl_ealisDtO d:! __ el)t,e tem sido, entre nós, o:omo o 

foi na olobOl":tt;~o do C~dír;o Ci"il, de IrrcCu.siveJut-ilídnd"lf !lara o 

próprio clescnvolviaento dcst:< N~çiio. Trai\Splunt<tf\d_o p'!lrn um pais 

subdesenvolvi<l_p, que vivia exelusiv.mnente na depcadência d:t. r>rodu

,ão a~;ri"eola, instituições c <lou'-rinas cl·iundas d.,_povos mas dose!!_ 

volvidos, os elaboradores do C<Sdigo Civil concQrrer~m )lal'a o npc-r"'

íei,oamento do nosso Direito Privar.\o, sem saerl ficar a trndilo"'iio !'~ 

111 novidade, c. "sem cair na scrvi):ismo de _outrq__s _codifieaçõc-s". 

Ninguém estudou, entre nós, com [llais orn)'li_tuo;'e e: ~eui 
•lado a ct"ise da Faro.llia do que Orlando r.-o-roes. Cu~>~pre-nos indap.!lr

-lhe se a debandada pa-ra o DirHto Público não se-vi um meio de f::!_ 

r.ir ii.quela crise. 

Setenta e um anos transcorridos.' muitas das dis)los.! 

ç.õos do flstatuto Civil de 1.916 vão emigrando, em buscn de maior 

protcciio, para a desej11da perpetuidade nos te:r::tos_ Constitucion.,is. 

Roberto Rosas, na b:rilhante exposi,iio com que enriqu~ 

ccu os Anais da XI Conferência Nacional da OrdeHI dos Advo)l:~<los do 

Brasil, realiza<la na eapital paraense, em Aposto de 1.986, cncontr:~., 

no Direito !l.omano, e111 ~>aulo r-aio, _I:\ prescn~a ilO Tiireito Público no 

nircito de Far~llia, e re-fcrida, mais t;:tr<le por savl!ticr, r:ieu 

Ripert, pa-r11 afirmar, com llonf;,nti, que "a qualificação do Tlireito 

de- 1'.1111ÍJia, que~ come-Direito l'Úbli<.:o, quer c.omo .niJ:cito ErivacJu, 

vc11 confirl'lltr 11 superação da volh.a bipartlç5o cntr<,> Jlireito PÚbli~o 

o Dltc:lto l'rlva,lo". 

Jol<nphnt l>'arinho nnotou, com propri.cd:u.le, ouc f"rnr.\ 

as "talllsfon~acõe5 sociais qt•e atral1'al'l o le~:isl:ldor eonstitucicil"'' 

a disciplin"r a instituição da famíli.a. Ao estudar as Constituicões 

_bro.sileir:~s,_ o_ilus"tre mestre __ r_!fca·e_ a or1issão do estat\u.lo de 18~3, 

onde "sÓ imlit•etamente se admitiri'i q~~~~ abranr.Cu o problcnta, nreve_!l 

do a feitura de um cédig? eivil c_ cril:tinal, fund:~do nas sÓlidas b~ 

ses da justica c equidade". O casam~nto c;\ vil,_ crhdo pelo nccreto 

n9 181, de 24 de janeiro de 1.890, seria incor~orado ii. Constituição 

de 1.&91, c JGão Barba~ho rememo-ra as discussões que levaram à exeli 

s~o, no te:r::to proposto pelo Governo ProvisóriO, das ~xpress-õc-s que 

tornaVllO\ obriaatório o ato civil antes da eelebraçiio do m:~trimônio 

religioso. 

l!as niio foram poucos os debates que a maté:ria suscl_ 

t.Ou, relatados po,. Agenor de Rourc:. Porque envol\'e ilus.tres renr_! 

sentantes bahianos, vale n r><>n~ roviv~r .os (!UC tr~-~ar_:m os de-put.!!_ 

dos Jonquil'l lgniício Tosta e José J'oaquim S~abrn. Düia o prlmeiro: 

-"0 C!ISII-11\ento civil, precedendo Óbriltatoriamentc jj (:~

rimÔnill religiosa, ii u"' Btentado contra a con_sciên<;.in 

-catÓlics e contra:< ~nbedoria da Igreja. ~ eontra a 

eonsciêno;ia, porque o católieo não ~onüdera lcp.ítino 

O easamento civil, que, para ele,,é um concubinato 

eondenãvel. O catÕlico· só reeonhece o cu;;amento_-~.!!_ 

~rameilto instituído pot Cristo, Conse(:uintemonte,.:lUS!! 

do se estabeleee a Qbrigoção do casamc11to civil antes 

cto religioso, impondo-lhe a fórmula_: -'Reeebo a Vós, 

F ••• , por minha legítima mulhe-r, - atenta-se contra o 

p-rinelpio <l<i'rniicrãtico da Jihc;·,tadc M consciétlci~ (níio 

apoiados), norquc o c;ttóll.co não poJe c.onsi<lc1·;.r lef!i 

timo o. mulher que sua eonsciênc;n ele crent" di: ser 

\Una concubina". 

- "Ora, s<:> ·o Estado pcimitisse que cadi-qual se cn~a~ 

;e $egi.mdo o seu rito religioso, ~bolim\o.o caSDm<:nto 

tivil, n conscquêneia seria que o Esta<lo devia t:unbém 

dar a outros casaroentos, CO;Jr.•) a.o e.a._tólieo, o r.tesmo V!!, 

l_or". 

Apartei a-o Tost:~: 

- "lt o que eu ~uero". 

Seabra retl"uca-lhe: 

- "Mas v. Ex~ quer um absurdo (apoio.do~), porque o E,! 

tado, que tem o dcvCr de rCf!ular as re}a,ões de íam.f 

lia, de constitui-la como base da sociedade civil;que 

dc.ve_ fl!lrantir os filh~s com :i-clação. ã sucessão, oue 

tem pGr fim solidificar as bases da sociedade - o E_!! 

tado nio pode deixar que muitas ve>:es o ignorante, 

hoJ:lem inculto, seja lcva<lo c casar-se e íiquc du)lois 

inibido de salvafluardar 

constitui. (Apoiados). 

interesses <la f:~m:ili.a cue 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CON_GRESS.O NACIONAL (Seçlo TI ~-Suplcmenw) Quinta·feil:a .31 147 

vêm: 

~ "Seda a annrquin na família", 

Tos-tu não se díi !)OT venddo: 

- "0 argumento tem dois rumo:>s; o indivíduo p~;~de casa.! 

-se azorn civilmente c ser induzido a niío contrair o 

em suas rclaç.ões jurldieas, porque os .,obres eamnon2: 

ses rgnoranús- üir.itav:im-se ã- éeJ.iinõnia religio-Sit,pe.! 

suadido~ da legítima constituição do U!llll família ;>erJ.!l 

te a lei- que menOs de dois aríos depois, a 10 de j!!. 

nciro de 1.817, dinnte de tão gr11ves inconvenlentes, 

;lo i revogado o: (ICCrc to do 7 de )l!arço de 1 , s 15, ri rman 

do-se o.lo novo n. obdpadío. de l'T"ccdência do ato <:ivii'. 

ca~alflcnto- religioso". Além <lC dcputac\o mi.neü·~;~ Corrê'a Rabelo, conill cm dE: 

Os An&is rc:gistram: 

- "Vozes ~-Oh! Oh!" 

Seabra não )'erde a dei;.;&, E reLorna, com o tom irõn_! 

coque- marcou t11.n~a~ de 5uas int.en·cnçõo5 quase meio sêculo dencis: 

- "A flllllÍlia não perde ç<Jisa a1guma com isso porque 

nesse cuo o indivíduo teda arenas cOP.etido u" vec!: 

4o. {Muito bem, Nullll!rosos apoiados). Portanto a verda 

de ê que o Estado, para pr.icaver, para rrcvenir 

seus süditos, deve estabelecer rer.ras c ~Jrincípios cm 

virtude dos quais sejwa earontidas não ~;Õ as ressoaS 

co~o sua decendêncio (apo:ip.<los); e demais o casamente 

civil obrigatêrio niio imr.ede a ningué~ de ea~ar-se C!; 

tolicnmentc, muç.ulmanamcntc, segundo o rito oue ncr. 

tcnça'~. _ 

De poue_o valeram os lliÜa~sc:os recebidos J>OY Seabra. Por 

71 votos GOntra 74 passou, em primeira discussão, a cmoncla <le outl'O 

b~hi:mo, Anfilôfio de Carvnlllo, contriíi:b à procc<ICncia ,lo casll"'"!! 

to civil, dci:(udn ã leghln~ãÕ ordiniíria. li em SC!f:Ull'l:t di~cuss5o, 

outt·o bahiano, Augusto dOJ Frei ta~. tentou Yostubclecet· 11 rroceclC.!!, 

cia do casarnanto civil, argumontantlo, a certa a1tu1·a <le .sua craçiio: 

~ "Admitir a liborcl:lde de prccedi5ncin dn c:eri1ooõnin r~ 

l:ig:iosn ao e-ontrato civil, qual(luer que seja o culto, 

C comprometer 11 fnmÍlin, é sacrifica.- a nac:ionalida(je 

bras-ileira, é esquecer aqueles que precisam dn Jllio 

protetora cl!< lei, do amp_~•·o do poder público.. (A!)Oi,! 

dos; não apoiados; ,.uito bem). f!uereis ver, Senf>oros? 

Lancni as vossas vistas para os pahes civilizados. A 

BÕlr,ic;a, que nos pdmeiros dills deste séCUlo limitava 

a liberdade dos plldres, c_uanto ü celebração do cas,! 

mento, proibindo a bê.ncio nupcial aos que não jusdf.i 

casscra tct•om-se casado p~rante o funcionário civil, a 

7 de marco de 1.81S r~vogava tal disposição de lei, 

flrmnnrlo ,.. nlo-na lil:>er<lade, permitindo a nre~edê.ncia 

du liberdade religiosa. tais íeram, senhores, os llb):!. 

sos que se sucederam, tais 1-s reclamações que o pró

prio governo recebin dos :nagi&trades, que vinj,a,., di, 

zer-lhe que a família estnva desorganizada, que II.S vi.f!: 

vas não tinham garantias, q_Lle os ó~fõos_ não tinham d,l 

rcito de sucessão, que os contrãtos_nstava~>~ abalados 

fe~a da precedência obtigatêria do cusa1~entc civil Ulll jovcnt rcpr-2_ 

sentante par .. ibnno, destinado a ocupr.r as mais altas posicõe~ 

ll.opüblicn. A palavra oÚ.i com Epitiicio Penoa: 

.. 
- "Tol·mu· facultativa n clãusula da preced<:'ncin C e-~ 

tinguir o cusnmento cil•il, ii autori~ar a 1111ncebia Jl.!:, 

rante a lei. o.s podre~, salvo honrosas e-xco-çócs niío 

tês sido muito leais .•. ". 

ll'ma voz - "Nada leais". 

- ••• "na campanha sem tréguas de todos os di11.s mov,! 

da contra o casamento civil. Elos não dizem ao povo, 

c:omo <!.~veriam di.zer: casai-vos reliciosa_mcnte, por

que esta ii a íinica união santifi-c.ada por Deus; 

casai~vo;: tambiim civilmente, porque só assim pode.reis 

o~ssegurnr· a legitimidade de vossa familin e os imJ>O,! 

t:antfs~imC!s interesses que se prendcPI a esta le-7! 

timidado (apartes). Os padres' dizem, )'C lo contrário: 

casai~vo.s reliçiosnmcnte e nlio vos caseis civilmente 

porque o casamento civil ii um co:o:tcuÍlinato. E, ,.cr "! 

ta forma, nbusan<lo da ignorância do p~)VO, lancam 

seio da sociedade o gérme-n de sua desorjõlanizacão". 

Em seu socorro, quem o interrompe <:> Ce-sar Zoma: 

- "A gl'otuidade, do casamento dvil qucbrn todas as ar 

mos e o povo o JH'cferirii com cct·te•.a". 

dcb~te !oi enroquecido pela intctv<-nç(Ío d" outros 

dois bahb.nos. Aristiêe.s Hilton quol'ja substituir as 11alavras "c.!:! 

ja celebracio serii llratuita" nor estas: -"ror c-ujo celebradio 

juhes nio poderão reccbet• emolumento algum", E J.eovil!ildo Filf!Uel 

ras pl'n)'>unha u:na nova red11ção;> ral'a o § ~9: 

~ "O casamento ê um- cõntrato civil c, Como tod-os 

atas conc~rn~nt~S ao <:oSI'"-dO civil das pessoas, 

coMpetência ell:clusiva d<o funclonãrios autoridades 

da ordem civil, nos tel'IJOS da lei que ra,::ular 

celebr:>o;iio e com a força e valida"dC que ela atribuir~ 

-lhe". 

Foi a~•sim, envolvendo qllt~Se todos os deputarlos bal-i!', 

'nos, e contra a maioria deles, que .:t Constituição de 1.891 incluiu, 

11rt. 72., "o casamento civil, cuja celebração S<'ri :<>ratuita". 

I 
)' 
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)1. 'data dessa viv11 discussão, Aç:Cnor de ~oul:"e 11no~a 

qut=, Blém do Código Civil íranc~s, três Constituições eul:"(méias ad!?_ 

tava:.~ a precedência do casal!lonto civil: -as da Bi'll11ica, Juxell\bur

go c Rominia. 

;>nre evitar que tiio controvérsia ressuscital 

se, CO!I- Ímpeto "maior, nu ConstítuintC-d~ 1.9:;4, a J.iga __ f;ldtoral C!!_ 

tóllca tratou de obter o compromisso antecipado dos candidatos, oue 

viria n apoiar, com algumas o::olocaçõos cat.ó.licas,. inc.lu.sivo a da i~ 

elusiio, no' to,; to da :Cutura C!ltta, do casamento rel;s;ioso. r:ato C! 

caldado .•. 

No l:n·go intervalo do quase meio sécalo entre os doi~ 

C:itatutos, O lllUIIJO jií não era O IUCSCIO. Oco_rrora, CllS~tl$':\lental\,10 P!?_ 

vos c continentes, a pdmeil·n gu<"rra rn!lndinl, "aquela calnll'iclnd" 

composta <Je todas as caln11idado~, em que niio hi 11tal a leu,. que, 

se n:iío padeça, ou se nio•t.cma_; nen1 beJ11 que so::ja Jlr<fl'rio c se~1ro, ~ 

gll.\"11. Antonio \'io:~ra. O pai niic tem 5(,!';Uro o fill•o, o rico_ n5o t<"m 

seguro a fn~l'nda, o pobre niio tc1• ~eg_1Jrc o seu suor, o nobre não 

tem seilUU. " honra, o eclesiástico não tem ser;Ul""a 11 imunidade, l'~ 

ligioso niio tc111 scr.ura a sua cole; c até Tleus nos tcmnos o nos S! 

criirlo-s niio csti scf!uro", Com cla,vclo ·a: CfianeipaÇão ccõnõmieo da 

~Ulher, convocada paro substituit o hcorocm na lc,·ouro. e na fábrio;:a,c 

depois irrcvors:vcllllente integrada na en&rcnagem tumultuiil·ia de uma 

indusnialiu.çio nmbieio:r>• e irreprimíveL Has, eol"_o CXJ>ÔS o"lrl:m<lo 

Go111es, "f"oi 11. rcv-Oluçã"o~tõeri!.ea qu·e ro"'r;e·u- o qUidro lllilenar da ramf 

lb, levando o eam;:>o do direito matrimonial sob pel'Spectlva bem d_! 

ferente daquela que r. csco.-t:inara c dil·cito canonio;:o". Bem que a 

Irlanda tentou d<:!tC-la, ao assentar, no texto constitucional ~c 1937, 

que, "er~. particulcr, o Estado reconhece que, co sua vida dentro ~o 

lar, a r~ulhcr proporciona ao EstaJo ur.o apoio se11- o qual não se pode 

lOJ:rar o bclfl cor~.Ul!\. O E~ta~o. consequentemente, quer o_ues mães 

niio scja111 constnngldas por necessidade econômi<="- ,_ ocu-nar~sc 

t:rabalhos que as íacam descuidar os a!u.etcs do lar". Em vão. A :>.!:: 

clr-a eomecara a rolar. E só o fanatücoo r<;lizioso lutaria por dct.§._ 

-la cn meio i dQscidu, nem Maomé sabe Por <]u'nntô tempo. 

Após descrever o panor3ma do cetieismo que sucedeu a 
i111ons11 cntíis,.ttc~c de 1.914, com-·toda sua dolorosa côrte de !:Ires 

destruídos, do crian~ns 10bandonaclas, do lftUll\er_cs ultrajadas, de ,]c~ 

censo da nataliUadc, de f:~mllias sem moradia, íci ncecssiiric, 

o!,~en~ac!io Jc l,opo;o~ llcl C:tl"l'il, "~J>nio·jurlolh:o-çoconõmi"o <kl fam.[ 

. li:t., p:1r11 evitar sua dcsagrcta.,;ão, rdvl_ndic:u as iiléias morais 

bu!ocar protccão do f:st:~de ã ~:ar;tntl:~ ,lo núclçoo ·r~>nili"-r. "lt,i~a sj_ 

Cl.l:tcão ajuntou c ilustre cutcdt·.ltico d~s Uni\•ersi<lades de 1,,. :>1::!, 

ta e Buenos Aires - assi'" como a var.,.ção de conceitos acert:.n 

<:ont('úJo c fjm da vida, dc:.<cnvolvinumto <las i~éias !JOl!tic.:rs, _intc~ 

so.progrcsso tccnolór.lco, ía~cm e-::.m -,1uc se JlrOduza o rcnov;~çiíc da 

tc!cnic• jurldicG-C~-nstitlleional c a incluSão úci-riormns fund:nnentais 

sobr" :1. estrutura, !unção c amparo da ínmllia". 1'al critério J10li 

tico, soei~! e ;urldico surge-, p~la !'ri~cirn ve~; na C"onstituieão 

do•\tei11-ar de 1.919, ao dispo'!" que "o 11\atrimõnio, funclamcnto <la fami 

lia,. da eOnsen-adio c cr~seirnento da Nação, está sob a particular 

protcçiío da Constitui~ic". A Constiluiç"io irlPndcza, proi1'U1Jl:a<la a 

seguir, diz que o Estado "rccon"<:-cc a far~.flia como o grupo de unj_ 

dade na<:ionul, pri,;iíric ·e furodamcntal da sÔCiedadc c como ln.Sütuj_ 

ção 1110ral que possui direitos inalicnâ.vais e imprcscrith·cis, _:mt_!:. 

riorcs c superiores a todo dirciro positivo. O estude_,_ por ccns~ 

Z,llintc, assegur;o. a proteção da famllia e111 sua constituição c autorl_ 

dade, como base ncccssãria <,!_a _ordem social e C9PIO indispensável ao 

bcm-estar da Nação e do Estado". Suc:ed~-sc oS textos eoristituci~ 

nais, sempre preocupados com a., protecão i família, na r:ri!c.ia, 

Checoslováquia, na Estõniu,_na Lituãnia, na Espanha republicana, 

Portucal, n& Costa Rica, na Itália o na Suiça~ 

Era natural, assim, q_ue os constituintes de 1934 não 

detives~ell apenas cm repetir, como 011 1.924, o texto de 1.891.\1§: 

rias Constituições não se eontcntara_m cm estabelecer os nrincÍpios 

diretorcs, "evitando - como (\Q~cjava Ramella, invocando eom!'anhia 

de Linarcs 0uintuna - toda frondosid:t<l(: c ri,!';idez, n_uc r>oderia 

eoarct:~r a ucão lcyislativa, 1'10 que pode variar c não é essencial". 

Ou, Cll síntese, "o que fnz n vi o.!:< l'lC~ma da fam;'lin J>.i ,]e est:or <n·~ 

tegidc pela or.lcm constitucional". CO!l m:li0-1' ou,mcnor Jctalh•nv:mto, 

dil;ia TelllÍStoclcs Cavale~nti que "urna das inovações ·dns Constitlt_! 

ções modernas é n ino;:lus:io no seu texto d.c ·um c.a!>Ítulc sobre n C:l!!lf 

lia". Ou, na palavra de Jos.:~phat ~l:~rinho, "o conteúdo desses nr.2_ 

ceitas, all\lllia ou l'Cstrinrc, evio.lc-1\t<'mentc, o uleunee dos instl'\l_llh~!! 

tos lcgislntivos Ol'o.linürios, quer no Cóneerncntc ã situaç5o dos eõ!! 

juges, quCT:' quanto ã condição dos filhos, ou ao poder do F.,;t.Wo. n;r.í 

a diversificada ilnport5nda social c política das clâusulns const._! 

tucionais e suas diferentes rcpercus ;:Ões eccnômicas•_•, 

Instalada solenemente, a 1 S de novembro de 1, g;;3 • 

Assembléia Constituinte, íoi no dia ~er.uintc lido c mandado nubli. 

ante-projeto de Constituiçlio, <::laborado !'ela Col'lissio const_! 

tuída pelo Governo ProvisÕrio. ·Todo o titulo >: l!C dcst~na ii íamf 

lia, e se dcr:rur..r. pelos arts. 107'? a 110':'. Se a Carta de 1 891 "!:! 

desse ser <::ri::i_cada pela parcimoni3,_1l propostn ~ovcrnamcntal pec! 

·ria pelo CX<:<:!SSO- Ao' colocar a rarn'Íl~a sob a protedio especial- do 

Estado, lOf:O & fazia repousar sobl'C o ca~a11ento e a irualdadll jur.f 

dica dos se:xos, e deferia, .generosamente, i lei civil estabclco;;crllS 

condicôes de_ chefia da soo;:icdade conjur,al e 9_o nátrio poder, e rç~ 

lar os direitos e deveres dos cônjuges. Ao dispor nuc o easnmento 

era indissolúvel, contentava a Lica Eleitoral CatÓlica, mas não f!!._ 

-zia referência ao motrimõnio religioso com efeitos eivi~. Ao <lcCl!!; 

rar que a lei civil determinaria os casos de desquite c nn~ladio de 

casamento, lozo dcter111inava a apelaç&c _ex-officio-e eo;., oÇcito su!-

pe-nsivo das sentenças anulatórias de casamento. Indicava 

soas que poderiam imnu~<nar a nosso do estado de casado. Ao facultar 

filhos ilegítimo~ a invcstfg.J.~Iio de patc:rnidadc e c1c maternid_! 

de, esclarecia que "a prcte~iio das leis quanto ao dcscnvolvincnto 

rí~ico c espiritual dos fi_Ihor. ilcgiti~nos n~o }loo.le•·ií ser ,lif~'rent:=: 

dn institu:i:d:~ p;cra o$ n·rítin,os". Em seu art. 110<:>., 

se"is encargos de que n Uniiíc, cs-J,,;ta..!os e ~tunicipics dever i:un 

dcsincumbir, nos termos de lei feder:~~. Jw contriil;io o.lc ~uc lmnrl:, 

113\'a Cesnr Z:un:t, a R'r:~tuiilno.le dll cas:\mento ~tvil, rce.trita COIOO f_! 

cou ã ccle!,r:~ç~o, n:io quclorou tod:~s :IS armas, c o povo nem po~ isso 

o prcf~du ao rcliiioso, como dcmonsn·ar~a, com dados estatrstl~os 

do interior paulista, o constituinte José Carlos de ><aec<'lo So:lrt's. 

'!'alvez po<' isso, a propost.l IJC\"Crnam('nt"lll nã.o se bastavn ~o,. a r.r_!!; 

tllid11de de eclcbrncijo. E~tendia-a ac processo. A co-nstituição de 
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1 934 contentou-se com a C:t"atul<lado ,\a cclcbraeio. Assim também a 

de 1 946 e a de l 967. A gratuidadc de habilitaçio e d~ cclel>ução 

íoi recentemente incluída na Sub-Comissão(, na Comissiio de l'.:<Mfli-a, 

no Projeto c no 19 Substitutivo. Dcrnat"do Cabul. t!as, no 29 Subst_! 

tutivo, jã não figura a Y.t"tLtuJdadc d..L habilit:q;:íio.- Como a seçiio r! 

ferente à Família não checou a ser v"tada nn Comi;sio de Sistcme.t,! 

:tacão somente no pleniído da A:nen1bl.;ia Constituinte se nodcrii tC,!!; 

tar o restabe]co;imcnt.o de _que antes rora assentado. Em meio ii luta 

pelo divórcio, na Fao;uldade de Direito de Santa- ca'tarina, '1Uandél 

criticava a realização do matrim5nio reli~ioso antes do ato civil, 

um sucordotc me interrompeu, para afirr~ai que, esreeialmente no i!! 

tcrior, o casamento civil era muito =ro. Continua sendo. F. seria 

temerário acreditar q-ue dobe de, SÔ--lo algum dia, •• 

Iniciado o pruo eJt nove!llbro de 1 93.3, surr.iu a pr_! 

r~ei1"a emenda, do Alfredo c. Pacheco: - "-0 casamente. não é indissolQ 

vel. A lei civil detcr..,inari os casos de anula~iio c de divórcio". 

E, para evitar que se arr,uísse a impossib;ilidade de lnclusiio do 

matéria de direito priv:t.,.o CJII cnrta con;.t~tLlcicnal, i:wocavJI, Levl 
I 

C~rneiro: - "Dove111o:; contar com c~sa lcnta·c Jiu-furn-~- tr.m~form~,·ão 

do texto ~oustit.ucionnl,--J'al'a su:~ adatHa~iio r., riecessid-:!d~s, :..~ lc.'! 

rias, aos sentimentos de cada e•1crr,ência". O Uivorcistü To"':n Lobo 

pTctcndia habilmentl:l excluil' tudo 'I''" jã estivesse discinlin~do n~ 

lo direito privado. Inclusivo <l divórd<J, eis qu~ ":nor di~posiciio 

de l.eis ordini:rias, sempre vivemos no rc~ime do <::asamonto indis.solQ 

vel". Afirmavll- que a t~nd<incln contemporíincll. era. no sentido de ad~ 

tar constituieóes flexíveis, ~ a.du~ia que o-COdi-f.o Civil somente r§. 

de aJ~Jtur invc!>tigação d<! patOl'nidndc, justounentc porque Const,! 

tuicão de 24 de fevereiro não dispõs sobre- a orjlani~a.çiio da fami-

liu, •_'de acordo com as idÕias então dominantes". 

O nintdro Mat.ta Hachado ac1'esce;1.tava ao .nt~er>t'ojeio 

relativo ao casamento civil as cxpri:ssões ''ou rclip:ioso <::elebrado 

pelo rito da lt~reja Catõlii:i",' E justificava sua pt·oposição; - "!<2, 

sidindo no interior o consultado como advogado, senti nouitas veze"'

nas mansas ligrimas das mulheres abandonadas e do humildes viúvas, 

um protesto universal contra lo&isl::.1ores levianos que ap,e;n por il'i 

taçiio, se111 11edir os t.en·í:veis efcilos dos seus erros. Subsista o 

casamento civil, mas nio :.~ fulmine com a pona de nulidmle o catÕli 

co, qu<.! e o da íamflla brasileira••. Embora .. r.irmando ~:.~ar disuu=. 

to a estender os e!oitos c.ivi.s aos casamentos. rcliJ<iosos e111 r.cral, 

explicava: -"Nio ampliei o dispositivo <.]JI, croonda aos casamentos C! 

lcbradOS pelos. ritos de outras roligiócs, porque os seUS 

são pequena minoria e sõ oxistcm n11s cid ... des, onde lhes ;; acessível 

o casnmento "monosíimico e indissolúvel", O pastor (;LiãracY SliVeira 

mandava suprimir a referência ã indissolubilidude do matrimónio .. Tá 

a Emenda n9 Z6S pemitia o divõrci.o a vínculo o exigia ate~tado S!!, 

nitãrio dos nubcntc~ pnr,!l que o casamonto civil fosse ~clcb.r~do. 

Edward Pos~<Jlo c outros pretcu<linm incluir no texto"" união mono~Q 

mic,u pcr(cita, como ta11bâm evitar a pr.ltiCa- nociva e, rr.Ornl do ubo~ 

to". Subscrita pelos ba!lianos t!etlcll'(-'"' Neto, J.eõncio C.:olr5o, Pach;,: 

co do Oliveira, ~l:1galhã~·s Neto, Gileno A~.s,\o, i'r:~ncisco Roch:o, La!!; 

rd Pa,.,sos, ArliiU.Io l.eoni, Clcm<'tltC ~<ariani, Atliln Amar;:~.l, ~lun<Jcl 

Novncs, Arnold Silva, Ar~ur Ncivn, Paulo l'ilho, Hal''JUC5 dos Reis 

Alfredo ~uscnre11hus, a E.r.ICllda n9 103? substit1oín tod-o o Título X e 

declurava que: "O ca,.,amento lezal é o civ-il, cujo forocc·;$c, doctlf"e~ 

tos respectivos c cclcbl'adio serão ?,l:ltu_Hos e isentos. de ~;01lo_:;. 

casamento ;eligioso celebrajo por ql>Dlquer reli~lão or~.~ni~ada, ~uc 

não contravenl<a a <Jrdem (>Úblics e os bons costumes, ob:.ervado·: 

roqui.sitos da lei civil quanto li_~ pe~soas <ios cônju)<::cs e irm·.•,;ljm<:!.!, 

tos, Ull!a voz ~nscritc no registro civil, produzirá todos os efeitos 

jurlàicos". A Liga Eleitoral CatÕli~a ofereceu .duas Emendas colc1.~ 
vas, subsc•·itss por cincoenta. e nove •onstituintes. Abrem a li~t.;; 

de proponente$ Fernando ~tagalhií11s, Ferreira de Souza e Arruda C1im_:!. 

E, entro os demais, Adroaldo Me~quit1 da Cost3, A d" n9 10l!S 

é substitutiv::r. do Título X, Da Familla. A de ng 1089 nreocuna-sc 

cm dar outra redeciio aos§§ 7g c Sg ,lo ert. 1129, do TÍtll~O XI,_ ra_ 
-F.ducadto e do Ensino. lnuãs siamc:es, têr.t a "'"sma lOil/18 justlfic!· 

ção, quo começll por afirmar "a orip:em e a radio de ser ~e Lira Elei, 

toral Catõlica, instituição que nasceu em todo Bra~i1 com o fito de 

despertar a consciênci:l cívic" dos satiílicos e orientá-la har~.onl2, 

samente no sentido mais ccnsentiinco com a~ exipêndas dos nrlncí!'ios 

que defendemos e da realidade que apresentamos',', aiên de divul~ar 

"o sccuintc decâlogo de ação imediata"! 

"H - Promulgação <la Const~tuição e111 nono de r>cus. 

2g - Defcsu da ind.issolubid&de do l3ço matrimonial, 

usslstência às fa1•Ílias nuJierosos, e rcconhedr.ocnto de efeitos 

,.rv;~ an cnsamcnto icli,í:loso. 

39 - ln~orpor~>:ÍO lc~~J <lo ensino r~'i!lio.-;o, r.owlt;i! 

ti,·o, nos pro~:r~nws da~ escolas p"iblicns primária~, sccun,liil'i,15 

no;rmais da União, dos l!$tado~; c dé>s ~runiclpios. 

4'? ~ Re,go;lamcnt:•dio da assJ.stCnci:l reli>:io~a í~cult!!, 

til·a is classes. armadas, nris5cs, l•os,itais, etc. 

59 - liberdade de s.ind~calitação de modc que si!! 

dicatos catÓlicos, legalmente o•·.;~ni~ados, tcnlMn1 as mesm:os ~arn:: 

tias àcs sindiCiltos neutros. 

6,9 - Reconhecimento do serviço ecle3iãstico, de Jt._! 

sistância espiritual iis forcas armada~; e iis ponuladies civis, como 

equivolento ao serviço militar. 

79 - Decretação de legislação do trabalho inspiru<la 

nos preceitos d.a justiça social, c no; prin~Í!'ios da Ol"dem cristã. 

89 ~ Defesa dos direit<>s .c deveres da ri•·oodedade i!: 

divido.~al. 

99 - Decretação de lei de gar::mtia da ordem sor;:.ial ~ 

conto·3 qu:üsquer atividadcs .subversiv,ls, rcspeit&das as exi~~ncias 

das le&Ítimas liberdades !'OlÍticas e civis. 

109 ~ Combate a tO-da e qualquer. ley.isl adio que contr~ 

~ie, expressG ou imrlicitamente_, -.>s princípios fun~1u~entais da do,!! 

trinll católica". 

Coube a um dos mais creden~i!ldOS; constituintes, o 1'1'::! 

fessor AnncS Dias, sisnotiido da Emenda n9 204, que nroclama,•a 

casamento 11\onogômic.o e indissolúvel~ explicar, na s~ssão de 19 de 

fevereiro do 1 934, porque "os po>'OS prceis.am dcfenJe-r-se <lO$ fat2, 

res da desordem e, entre estes, estii. o divórêio", como nromctcu d,~ 

monstrar. Ilustrava sua oração, ouvida qu~se toda em sili!ncio, 

dados rola.tivos 30 divórcio nos [!~::.dos Unidos, n:l Inglaterra, 

!'runça, 'na Alcmonh~, c trouxe par!l os Anail' v.iiri&s vozes que nrotC_!: 

\;t<'•lm ~<mtra o in~tituto. 
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,\dolpho Sonres T{'pre~CJ,t:~va o ~·nr:~nhZio na 

de·< ?~ ~·\r-nrre~~rla de opin~r &obre :ts emendas de plenário. llach;H~ 

Li.IIÚo;--se Cll\ 1 S9~, logo in.<:r<:Ssnrn n:t n~<t!tiStnl.turn, e cm 1 933 so 

apa··cntou como desombar~ador, para conquistar, com 3.505 votos em 

seg1•ndo tu1·nc_, o mandato que o levnnn ã Assembléi& Constituinte. !). 

pinando conn·a as eme11das divorc.ista,;, dizia a certa altura o;le seu 

pa1·ecor: 

• •c.~ posscibiUd.Jde do Jiv6.1·cio despertnrií a benial,! 

dado, a libortilas~m, os instintos carnais. n hor.~e1u, 

possuído de!'sos desejos, provocariE it-5 dissenções, as 

irritações no ~cio da família, a íim de ver c<iroados 

os seus prorõsi~os, ror lhe ser íid.l arquitd.ar illcios, 

arranjar provus vena1s, ao passo que a mulhcc, "" 
"'eio~ para sabe~ sair do emaranhado, que contra ele 

lhe tcceJ·am, ror ser u11a subordinada ã cl•.cfia dtt fami 

lia, sc!l tato, sem e,.periéncla devido-à sua vid.. e~ 

clusivamen~e donéstlca e (amiliar, quase sem71re só 

com edueaçio pa~a sal ii<>, será fatalmen"te e semnre a• 

vítima i111bele''· 

No entender ~o pulam~nto maran11Chse, não havia cm no_:: 

so meio "uma corrente nacional, numerosa, cnpaz de bem in.,:essionar, 

com ~rgumentações scr.uras, irrefutâveis, convinc-~tes a J:avor do 

di\'Órcio. A sou favor, J>.ã 11p~nas um pequenino número de c~piritos, 

lSolados, com o seu parti-pris, 111as que, em verdade, apesa: dos c_:: 

i";;;;~us, ~• ginãstiea de sua dllllêtica, ainda niio conser.uir~m for1nar 

"~''''"''I"' ,Je al!remiados, uma q•1cstio nacional,cont_n~ a lndissolubid_!l;-

n<~.,~nto". No seu ont~ndcx n:io havia l.<cqucr ~omo silcn<:i:ll", 

•?-'· ' rm 1 ~91. im·esti11: • "Di:C"m os :~deptos do divfcio QUC elu 

- )11";1 •I <b 1c&islnção de dlverJns na~õe~, &cm ~c r~fol'ircm, enn·ct.f!!! 

""·••n• o"t;·:<s n~ções '111'' o não ~<1•1item. nevcmo5 abandonar n 
, ... ,., 11:-1<> o:i"' andarmos import,ndo os rn:~us costumes estr:~ns:eiros, que, 

ilr~o 1 tlt:l~l"r>t(', S'!' não aclim;<t,,m no nósS·o -inelo, .idC:ias oue não co1: 

' '-p·.>nJc-o· ir.$ uspi rações do PO''O", 

A t.is<> Elcitct·a·. CHtdlica canhou a p!!rad_a. A Const..f. 

'·dç~o ,lP 1 9~4 saiu i sua im'-'r.em e ~er.le,lhançll. 

A Carta outorga la d"' 1 9~7 não teve projeto, nem Con.§: 

ti<'oi·lte, nel!l dcbat<"5, C~·rta·~ente por isso não se referiu 110 cas_: 

r-:~nt~ rc'igloso. E, em seu art. JZ6<:', põde disnor que "aos fill·os 

n~turais, f.;~cilitaudt~-lhcs o reconhecimento, a lei IISSCJ!;llrarã l~ual_ 

da<i.- """'os lezítlmos, extensiv<:>s Õqueles os d1re"ifos c d/5\lor-"'~ que 

C':r, T<'lacao a estes ln<:!l:nbc!o aos pll~&". H&ili U!'UL l:\Q!'l!lJ!- do Direito 

Jt: Pm•ílOn busc;~va ahriço no te.,;to constitucional. 

!;111 1 946. a Constituição repetiu a de 1 934. O cas!! 

me•110 ~ontlnuoll indissolúvel, e <>sSim fir,uraria na Constituição 

.j~ 9Dí, tal como em 1,934, "fruto do im-perialismo rcli~;loso, co 

11'0 t>~ hi de lm-peri11;lismo capital'ístico", nn c-rrti'ca de Pontes de t<_! 

r anda. Seria injustiça nii:o recordar nesta Casa onde rontiíicaian 

os mesrros Hermes J,ima, Aloysio de Carvalho. Aliomar ~aleclro e 1\e_:: 

tor Dll~rtf', juntar~cnte c.om Vieira de Hclo_,_a _r_enhidll luta em aue se 

eropenh~nm, com bravura e bri~hnntismo, para ntinp;ir as nr.~eia~ do 

~difldn :la indi~~olubilidnde do cusamcnto, a que ta .. bC:::"' dariH pD!:;! 

~o tlop<:>,;. sua \'.~>liosa contd~ulção o Pro(cs~or \.ilbeJto Valente. A 

consn·uç1ic inJissolubista S01110nte n;lria em 1 D77 com a anrc\'(J~ão 

ila r:mentl:>. Const1u•clonal n'? 9. 

O debate, antes aberto aos ler,lsl~dOl' ordinário, foi 

tiuncado pelo açiio da Liga IHeitot·nl Catdlica. As <liversas tJropo.!!_ 

tas p11rn introduzi-lo na lei civil fnlhnr~m, uma npõs Olltl'll. 

Os constituintes de 1 891 não deram ouvidos aos que, 

liderados por Lopes Trovão c Guimarães Natal, pretenderam incluir 

no cata~uto a põssibilidadc do divórclc... )llem 11 Tomaz lobo, (;ouacy 

Silveira c seus ccmpnnheiros, em 1 S34, Muito menos, em 1 946. 

Hartinho Garce"z tinha sobeja ru~õo ao afirmar, no a! 
voreccr deste sécuio: - "Não __ me iludo sobre a sorte que tcr~_a _n 

idéia ainda este ano. Mus' nada mais frágil do que a p:ota d'áFua, 

que, entretanto, niio cessando de cair, afunda rocht~s e :ncrf.ur11 mOI!; 

tanl•as". 

Deus r.lC concedeu a graça de prolongar a vida, para a_! 

· sistir a vitória da j~:Ota d'água. 

Ainda este ano, a Assembléia Nacional Cons~ituintc d! 

verii examinar o capÕtulo da l>amília, O texto do. 19 Substitutivo, 

oícrccido pelo relator Bernardo Cabral, e aprovado na ~ub-Comissiio 

c na Comissão da FamÍlia, estendia a especial protc~ão do _Est"do 

além d~ íamllia constituída pelo casa>nento, para alcançar "a união 

es.tãvel entre o home1n o 11 mulher, focilitando sua conversão cm c!as.::. 

mente"; e ia ;linda mais .!!l.S:m par~ benr.!ictar "a entidade fan1iliar 

íorm11da por qualquer dos pais ou responsável legal e seus donendc!!. 

' tes, consang:u{nc-os ou n~o". Parecia ch~;:3do o <li~ da ror>nt•ação s2_ 

nh3da [lOJas companheiras e m5es solteiras, Eis (!Ue o 29 S10bstih1t! 

vÕ rc<::ua incsper~damentc-, e se contenta e111 afirt~ar q<Jo "a famtlia 

t"1~ a cspecinl proteção do Estado". Diminui sc11. r;1ziio para um 11-no 

o prn:o da dissolução do vínc1ilo- co-Jtjugai. -desde que haja nrO::vi:t s~ 

paraç1ío judicial, o para dois anoS ~e- "comprovada . .seflaraçiio de (ato".

Os textos ;mtcriores fi::<:ava111 esses prazos 0111 dois c auatro anos, (l 

'l<:' Substitutivo, ou o "Co~~.bra1 II", come é cormccido, t~ntn -aestrui·r 

cunha que oS antidivol'"cíSt:ls consecui.ram-".i:hcluir iia Lei n<:' 6 515, 

e det<:rmina que "a lei não limitará o número de dissoluções do VÍ.!! 

culo conjur:al". Como Constituição mexicana de 1 917, com o red.!!, 

çiio que o art. 4<:' deu DeQi"cto de S d~ fevereiro de 1 983, a Con2_ 

tituição Portuguesa de 1 97õ<r ô ~rtigo ZS da Constituição da China, 

o § 4'? do art. 2S6 do "Cabral II" dés!>Õe que "ii !'llrantido n 't>omens 

e mulheres o direito de determinar livremente o número do seus f,i 

lhos c o plane~mcnto familiar, veda•lO todo o tino de prática coere_! 

ti v"- por parte do Poder Plihlico e d~ entidades ]1rlv~das". r no !i S9 

reza que "o 'Estndo assegur·arã 11 ass:stência "ii famÍl1!1 ·n:a p<:ssoa dos 

r.~cmbros q\le 11 inter:ram, crl~ndo mecanismos p11ra coibir a vlolêncin 

no ãmbito destas rclscões." Outro ::nstituto rcf'ugia-se no Direito 

ConstitLlcional brasileiro atraves da§ '4<:' do art. 2579: -"A ado~ão 

será assistida pelo Poder PúblicO, na fot·ma da lE;i, que ta..,bf"' est!!_ 

bclccerli essos e condições de adoçãQ por parte' de estrangeiro". ~:o 

parãgrafo seguin~c 1 o texto que será cm breves dias e;J~;aminnclo pelo 

plcniíri<:> da Asselllbléia, rroclnmn que "os filhos, independentemente 

da condi~iio de na_scimento, inclusivo os adotivos, têm iguais direi 
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tos e qualificações", repetindo, sem igual C.~nreta, f.cJO.tO da Const..!, 

tuiçio Portup.ues;t, _Mais outra disposiciio do Direito de 'r:m!lia que 

foge para a órbita constitucfonal, é a do -ar. 2Ss2: ~;'os pais têm 

O direito, o dever c a cbr.ig.,dio de =nter e educar os filh.os mcn.2 

rcs, e d<: amparat· os enfcrm(f$ em 'Ill:Jl<tHcr i.ÍMiu; e os fillo<l$ m:ti~ 

res têm o·deve1· de auJO.ilinr os pais e a obrij::acão dO o íone:r na V.!:. 

lhice, carência ou enfar~lidade destes.•• Final.ntentc, o "C:~bral II", 

corrigindo crave 011issão d" Carta v ise-nte, impõe ao Estado e à s.2_ 

cicdade "o dever de amparo íis pcs~otls idosa-.s, 11edianT.c políticas -c 

programas que assesuram sua pot•ticipaciio na comunid,.de c defendam 

sua dignid:r.dc, s:r.úde" c bc~t-cstar". E manda que os rrograJuHI de a!! 

paro nos idosos scja.m "exccutado:;. preferencialmente c~r. seus próprios 

l:t.rl'l.s, garantido o transporte urbano ~ratuito aos-maiores de sesscE 

ta. o cinco a.nos". 

Minhas Senhoras. 

Meus Senhor~s. 

Clllltpro o dever de agradecer-vos a paCiê-ilCfã com que, 

ouvjstes esta.:~ nota5 mal arru11adas nos breves intervalos de íntc!l 

sos dct>atus parlamentares c de inadioi,•cis compro11issos :nclíticos. 

_confie cm que a Tatilo continull com !lorácio, ao cantar oue a ";:.aciêE 

cia torna mnis leve o que nlio E lícito remediar". Obrír,.ado. 

Num dia 17 de :leZCIIbro, dois meninos, de treze ane,•, 

enfrentaram no _Ginâsio da Bahin a rigoroso bonco examinadora de ~ 

ritllêtica. Um vinha dos Moristas, outro do ,1\.ntonio.Vic:i.r,___ Scsse~ 

ta e quatro anos depois, ll!lis U!llll vez se cncontrnr~., já agora <l"ista:!! 

te de uma multidão de ar~.igos. E o menino do Antonio Vieira saúdn, 

c grita, feliz c vaidoso, a rlenos :>Ulm6es: 

-Salve o 11cnino dos Maristas! 

-Viva Orlande Cgmcs! 

ANEXO lO 

SANS All!EU 

... 
Se pgr aca-so· fosse, 11eus queridos alunos de ontcln e de h_2 

je, teria tonalidade:; de crepúsculo vesperti11c, quando tem para ~r.im 

próprio o esrlendcr de uma aurora polar: 

Se de mim depender c forcas n1nntivcr, a vonta<tc e o nrop§: 

sito são de c.ontinua:r a gnsinar na cátedra e no livro, com o mesmo 

cntu.siasr~.o, a mesma dedi<::aclio c-o 11CSJr.O rig:ot', ne~sc lcn.<>;c labutar 

que vem enchendo a conta c a 11cdida dos m.cus dias. 

Ma.s, nem per isso ignoro a dura realidade do peso <los anos 

vi v idos e cutt idos. 

Na. illturu da existênci.a a que chesuci, demin:l·IRC a triste 

percepção de ter de preferi r o <]Ue f-,i ao <1Ue iS e ao que se rã:-

Niio que a esperança se tcnhn eva.!'orado. 

Devendo f:llar quando j.Ü a•1adurcci pa.i-a o s~lênciô 

- nisio, esto;:>ll a Viver Ulla hora da ·minha vida em que ~c decantam 

meus desacertos e as minhas íidcl'idades, advertido clc o_uc o_uem eh!!, 

ga muito longe na travessia terrena aprende que_ a experiência se 

adquire através da sucessão de revéses e que é -nrec:íso ~mito sofrê-

-los para saber viver. 

Curado da propensão juvenil paru o~ julgamentos absolutos 

c tendo na recordaçãe e na saudade a di<.!ta .:lo espírito, atnda não 

sinto, ou nii.o p<.!rcebo, que soja um resto am<~r.r.o de l'lilll mesmo;> desa!:! 

parado c esquecido, teado a compaah.\a exclusiva da solid-ão c Jo· S..!_ 

lêncio, numa paz sem alegria c numa tristeza sem lágrimas. 

Diviso nind~ bcritOIIL<.!S csbl":tsc~.tos "o infinito a::ul d<:-

céus t~-~nqUilos e r<!pOU5antes, mas, aqui e agora, t~nho de me vir:tL' 

para o passado. 

Gostaria de recordar os lal'!ces de se--u ~csdol.>rnmcnto, 11:> a.!! 

la_s concorridas, as sucessivas porall-i11fias, o convívio frnt~rn;<l 

COI! cs alunos c co11. os colcjtiiS de ~;~a.s.istêrio, - a esse tempo ""d"c!!. 

tcs expancnc.iais de intelectu-alidade brasileira - os triunfes, 

.fato.s .1111rcantes e a~ cxpectutivas generosos que enfeitaram c.:;tes 

cinquent' anos de c:i~c-dr.,_. 

Es$a rcgrcssii.e da ~:~emôria me confortaria num :~>Oiõ'cntc de 

tanta emoçii.c> c ta11to sosto, COlll.c este que estou a saborear, ma,: c-_::. 

s~s evocaç~cs devem ser guardadas no coTação, que a mais ninr,uér.~ i;! 

tercssa11. 

Devo me preservar, de r<Jsto, contra um perigo qu'-' amo::aça 

:t.odo intelcctual: a vaidade de procla;,,a,., ou de recordar, feitos 

quando sua obra aindn nii.o tem julg:unento definitivo. 

Antes que exprimir sensacãe'l murchas c emoções past:>s, 

imunidade e a longevidode dos anos pedem que trDn$11ita impressões e 

divulgue confissões sobre a minl>a experiênciu como professor de di 
rei to. 

O que de mim se espera é lll'll. depoilllento enxuto e uma nrofi~ 

são de fé esquemática. 

Defasados ou cn!!ajados, Csscs discentes não se anercebem 

d~ crise de função da Uni ver~ idade histericamente csrotada c iyn_!! 

ram .a morte sem ressurreição da figura social do estudante. 

A vocação para a j:lior e mai~ abusiv11 das catcouoses, a d.!:; 

gradacão do direito ao 'nível de 11era "forrna", a limit,.çáo dos est~ 

dos jurld;cos n insir,nificaMcs proi.>Jcmas mctodolÔ!llccs ou cxe!!ét.1-

cos, o desdêm pelas tHwas cxrress5es da dog,;,iitica c da técnico, 

1
indiferença .11.nlc o processo ~prcssada da evoluç~o j~rídica, a íid_!; 

lidadc .10 p~s~adc defunto, tQdlts cst"~ ~ Ollt''"$ tantas d<.>Cici~nci;>~ 

e desvios ll:trc:m o ensino ju1'Ídico do hoje com a nódoa <lc ~ncat•U..!, 

dÕ, e cxerc{cios arqueelógiccis, impedindo que alcance de no\'o a j::r:l!!. 

deza e a altitude a <lUC se i:lcvou na década de 41J, nos saude~c~ :mcr. 

mais lullinos<IS c fccvndos de SU(l )!lÓri" maior, com os Aloysio, 

Nestor, os Jaymc, os Adalfcio. -os Aliomar, os Nelson, os Lãf::"II)'Cte e 

os Josaphat. 

Supondo que o amcsquinha~r.cnto do direito ou o desinteresse 

pela própria rcsponsnbi)idadc dcccnt" não deüam perceber cuc o d! 

lema dos nossos dias é entre o pluralismo e o totaliUriSJ~o, c·apit!!_ 

lista ou socialista~ 
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ToCos os outros perde1·am vl11-Õneia histórica. 

o pluralisl"lo é a Tevancho da sociedade civil contra a so 

cialiu.çio arcaica do Estado autori~iirio, n liberdade de Çlivergir e 

de .:ritiear, sem ter medo de ser pre[o ou injuriado. 

SÓ o OS]1Írito crJ.'tico do pno!CSSÕr, - pedra de tiique ,, 
ditnidadc d11 ciítedra -, o afasta da •.cntaçio de se in~_hlRr por d~ 

trás dos biombos que impedem uma visilo genr.l da sociedade 

obstruem a concreçio dos valores ina.li.~;'liYJ.es' do Direito. 

Dentre esses valores, 11 ·prima~i.a está com a Ju~tica 

adjctivo e sem eq_uiparação ii legalidlldc. 

Nio é que haja um direito natural que a. concretize IUU'II t2. 

eido de proposições filosó!fCas: essa suposição ii urna anor.iincia ao 
pensamento, como disse LARENZ. 

Existem, entretanto, princípios juridicos-·eristil."lizados 

longo da histõda da c:ivilizaçio, q_ue são a base, o critério e 

justi!ícaciio dos CQmandos leiais, nem sempre justos. 

Ninguém duvidA de que no plllno do direito oriv11do, a 1cp:íl 

lllçiio é ínform~da pelo princlpio da _boa fê, d11 1c!ilciade c ccnflnnca 

mútua~, d~ ~quil•nl.::ncia nos contrntos sin:>la~m5ticos, dn rc-~ponsnb,! 

lidadc- pelo dano injusto. da •dvclaçJo soei:>!, da in~dmissibilid.:Hlc 

dc.leis rctroutlv<~s. 

A Justiça C um valor (]UC SI'> rc:>lha aaavés do nil·cfto 

quem Dil·eito en:~ina comete um delito de lesa-ratio se redu~ a 

didática ã descrição do seu aspecto mcl·~mcntc rormâl, de su:1 valid.:!. 

_do, de sua cficiídn, ipnornn<'o nuc em todo situaçio histórica o ;oc_!!; 

sarnento jurídico é um Hfnstrumonto de com]lrccnsiío da realidade se 

cial". 

Ur.t:c voltar ao estudo do Dh·oito na di111ensiio soc:.iolõr.lca, 

inelusivam~ntc como instrumento de mudnn,a e C!e controle social, 

novo direito prcmocion:l de q_ue íala NORBERTO BOBIHO. 

E como a característico distintiva das normas jU\'Ídic;~s ro 

sido na divetsa "intensidade de sentifllentos", como p'arecia a EPJIOI, 

o que se preconiza ii 11 Volta 110 "juridismo", como reclamava 1-'. P.Q__ 

CAULT, a ser Tealizada com "clareza <!e e:>r>Írito e _ _purc~a de_ c<lra 

, çiio", 

fl chegada a hora do ag;radeci!len-to, aos promotores desta 

hom~nasem, aojl <:e!D.beradorcs c, principalmente, 11oS antip-os aluno:. 

que li subscreveram. 

Tantos anos pa~sados e tantas 11anifestações de anreço recc 

bidas nio me fitoram crescer, nem na ambiciio, ne!)l.na soberba. 

Nem me afastaram espiritualmente dos ex-alunos, i'ooje di,;:_ 

tintos colegas. 

Para muitos, dil>tanciaram-so os dias dos sonhos confortf 

veis, mas, nP v11riedade dos destines traçados, nenhum tcrii cqm cer 

teu cortudo os la,os da dctcrminac_iio e do discernimento (]UC os anos 

vividos nn FaculdlldC i"'plantarum po't'a sempre em espíritos fortes c 

l1Í<:irlo~. 

No dr.·~clu 11as ilusõe~, prO\'Or;';'!rlO ~lclo coln!'-"'O d.1s l'rc.Jri,;sa~ 

mct"!l~Jc,,s, 11or:d.s e polft ic~r>, esf!cro (]Ue tc11l•nm to,los ânil'o 

pCl'Splciicln pn1·a rc-cus3r n tc-nt~çS:o du renegar os i<kais d-• mcch1a 

de, e, entre todo~ elos, o de ju:;tiç:< c c do liberdade~- " 

Gostaria <]ue, entrando estas palavras pelo ouvjdo, no cor:; 

~ão íiz~s~em cec, a fim clc <]\10 possnm toJ_os 11.<\Jnit __ ir que_, __ sendo "~.2. 

ra t~nto mais rJ.o que,!ornm c tendo mais do que tiv'eram, fi~er~1n 

satisfiterom e GUC eontimJe!l fa~cndo para se Slltisía~er, certos de 

que "o <]ue a virtude di não pode a in\'Cjll tirar e o que a r,.ma co.!! 

ceds:: não pode tomar_ a iny.rotidão", 

Dever tenhO, portar-to, <le_ proferir algul"las ralovras sobre 

a nossa missão e o nosso dramo. 

Dever tenl•o', em seguida, de e~:~itir um juízo conciso sobre 

a r.ossa ciência, pois afinal todos nõs, os ensinantes, somos scn·.f 

dores do Direito, c seus llpÕstolos, 

Como h.omens de cul3-U_!'!:o cabe-nos proí_issionalmente r.orndE_ 

zir e tr!lnsm,itir CO!lhecimentos e valores, 

Nio somos uma casta, nCT•\ uma seita. nem uma cabala. 

Somos uma cateporia cuja ubicaçiio sod.d.l i$ UJ1111 garsntia s,2_ 

ciolÕ~iea de il'l_pa_rcial idade, no dizer :J_e ~!ANE!!EII':, 

Então, niio devemos de ser técnicos, sohão juris;:orudentes, 

porque não podemos· fugir ii responsabilidade politica, nem escarar 

ao cond~cionllmento histórico e cultural. 

Esta fatalidade eleva às alturas do o.ma obripacãc moral o 

eo\lpromisso de nos mantermos sofreg~mente atualizados nesta fase de 

aceleração da história, por um esforço crítico, contínuo e obstinado, 

pele estudo quotidiano e permanente, em ritmo de rociclD!:Cm, m:ls, S2, 

bretudo, cort li sinccridllde que não possuem os intelectuais • _ nost.i 

R('f!iStro co•·• tri~tczll o lnarJ.implcmento de$~;< olnir:>~Üo. 

As li~ôcs de flCl~TE sobl'C a missão do doutu, :IS aJ~'C\'tên-

cias di) TOCJJUEVILLE sobre a rolitiz~eão que o:; torm• 

c~111 os extremismos simJlliíicados c npriodst:ts, no desnmor.,_. nel:.~ 

idiliaS gcrnis, llS inquietacões de fl,\X WEBilR quanto ÜS tensões entre 

a compt·~nsão c as intençõe-:~; e a: preocupação de r:. LtlCJ.:.-'\êS relat.i 

va1r.ente aos assaltos ii radio, désconhecidos ou mcnos!'rc~adas, eond~ 

nam -.;;; pro;Eessor-cs cm sUa- iiãiõriii, -a;, imobilismo ou ao sectarismo. 

Neste dia de evocnções grnta~, o que desejo :< cada aluno 

que so tornou a~ligo i$ que o guarde na 10emõria. 

Ratificando a mil'r.ha gratidão, digo_ e"' vertladc 'lue os 

brnços continuam aborto" !'ara estroitii-ios a "todos contra o meu C.s!_ 

ração, hoje pulsando de um:..· alegria vibrante e inexnriPIÍVel. 

E agora deixe de lado o protocolo para lhes dizer: vocês 

enfeitaram e em u~ raio de sol o outono da vida: de vell•o meStre, Mas 

não, por favor não 1110 digam adeus! 

SEN!lO!l PR~SJDENTC 

Sl:t\HORE S SEN,\DOR'ES: 

A N E X O ' ' 

f·IESTE FHIAL D'E-~IlLEtllO, EN QUI:: _o t·1UUDO ASSISTI:,. rERPLEXO, 

O FIM DAS !DEOLOC'!/'IS, /1, Vl!<TUAL Oõ::SESTRUTLIRfiC!\o nq SISTr::Mf1 f'ltlfii:C:!::Inf 

INTERNI\C!ONAL/Út·11\ PROFIJIIDA 11\JDAIICI\ NOS PADROES CULTURfors·; TEr-! LU!l\R 

- U~li\ REVOLUClíO T~CNOLÓCICA QUE N.\o APEl-tAS CONSTITUI O I'MS lt;r>OtlTI\IITE 

SINAL DOS NOVOS TEt1POS, r~ri.S -SOBRETUDO ESTA PJ'lOVOCr.t:DO TRAr!SrOf!C·\JICOES 

QUALlTATlVAS E QUJ\NT!TATlV!iS I'.A!S ll!TEHSAS DO QUE 1\ llt:VOLUCÃO 

lfiDUSTRlAL. 
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r-/ESSE CONTI!XTO~ A BJOTECNOLOC:IA; JLIÚTÃillõt:H: COM ÕUft·l!C,\ 

FINA, A INFORrtATJCA, A PRODUÇÃO DE NOVOS riATERTAIS, A t:Ec.Arl!CA DE 

PRECISÃO, REPRESENTAM, SEGLIRAMEtiTf:; À MAIS 11·\PO:nMTE COI/QLI!STÀ-

n:cNJCO-CIEtlTÍF!CA DO SJ!ClJLO XX. 

DE F,,TO, A !liOTECNOLOGJ.~, ~\CDJMJTE !\ CE_IMÇi'iO !lC PP.ÔéESSOS 

PRODLITOS, fl:':M SIDO-CAPAi. ciEPRotiõVEil/lt.:iE.~ÃC0t:.S tiOS 

M !CROORGAN I SMOS A til MAl S E VEOI!TAI s, EXPLOR/\t/DO SUAS POTEt~Cl/\L I DA.DES 

COM O OBJE.TIVO DE ME.Li-IOMR A QUALIÕADE DE VIDA DO-IiàHEt1~ 

MI:: AI.GLINS ANbS ['ASSADOS; A I.ÜOTIZ.CIHJl-OGIA -- ÕU--8-H~EI:JIAil.IA 

GEW::TtCA- t:ST.\VA LHllTJ\DA i\0 lJNIVfôll~O DE M;l\O Dt Ul-t-rWSTfl.ITU 

C[RCULO OE INlCifiDUS. 'HOJC CÕIISTITU! T'i'.!l Atlf'LO, Õ!lJJ!TO DE. "pôl.i!HICAS 

E DlSCUSSOEs, E/1 SJHPÓSIQS E COt!FERCNC!AS~ -!lAS riAIS Dll't:R(l:TES-

LATITUDES. 

TUDO COI·tt:COU NA DtCADA DE 50 COM A DSStOBE.R'rA n:, ..ESTil.UTU!lA 

PO MATERIAL GEtltTlCO, QLIE .DEU O I"R!!MIO t!OBELA !:A.TSOII E CR!CI<. Jk 

EM 197:5 SE DEU U/1 PASSO .OECJSJVO; PARA COilSOLIDACÀO DES~;A !!OVA 

CltNClA, COI\ O SURGIMENTO bE UftP. T!C/HCA M00tr1fl,\, ----;'lEVOlUClO!\ÁR)A~ 

OESC!::NOENTE EM LINHA DIR!:TA DA BIOLOGIA r.OLE.CUU\R DO CEriE, -pA 

BIOQU(I1!CA E DA CILI[f1!CA- fit!f1-,--

Nos ANOS 20~ JÁ SE f'RODUZIM1 RATOS TRANSGCHICOS•tot1 O 

DOBRO OU O TRIPLO DO SEU TAMAWIO tiÕRNAL E NOS M~OS :JO-- C/l.EL\/1 -

PODERÁ n:R O HO~U;:t\ O SEU t1ATERIAL GEti~TfCO M!'iJ·JlPUL/\~0 DE HNH::IRA 

SENELIII\NTE, 

f~Á 50 ,\NOS ATRÃS - u;::1BRO ED(CJO fiRitBRUSTi;R DC f10R/,ES 

MES/10 OS CIENTJ$1'1\S I'.A"!S TALENTOSOS DA tPOCA IJÃO PODEfHA/\ PREVER O 

CURSO .:JUE A Cl!!NCIA TOMAitlA tiA SEGUIIDA METADC DO StfCULO~-

[SSI\ lllúlmCVOLliC'/i.O N,\0 rol PHOllUlO.DC Ul•\i\ Ul/ICA llr.~COIII;ItTI\ 

I"A!Hi\5T!C,\, t1AS SIM O RESUlTfiDO IJO 1\CIJI·IUI.O DE: 1/ll.lNCROS EXPERII·ICNTOS, 

FEITOS AO LOI/GO DE VÁRlfiS D(CIIMS; QUE PCRNITJ.U AOS- C!E/lTJS1'AS CRIAR 

At.GO lNTE!RAtiENTC NOVO: NOVAS llOLCCULAS~ tiOVOS COHJES E., 

cotlSEQOENT~NCNH, UNA NOVÀ VicA.~--'7\ B!OLoGii\ AssUNIU, ASSI/1; utr 

CM~TC:R EXPtRIMCtJ'rAL, PORQUANTO (.SSA NOVA CltNClA TEM, POR FULCRo, 

A 1-tlltHPylACÃO GENtfiCA, 

. DE ALTtRAR AS CNiACTEIHS'rlêÃS DOS ORGAN.!SNOS VIVOS; CO/ol VISTAS A 

Aot;PT Á- LOS AS SUAS IIECESS I OADES, AU:./ol DA POSS l llll_ rri.\oe. DE COIJTROLAR, 

A11PÚII·\~NTE, AS CAI'ACIDfiDEs Z!OSSINTCT!CAS DOS ORCAtHSM:JS LltHCEl.lh1ARES, 

AS ~ÕVAS TECNICAS C.~IARMI li'ISTRlJt-lENTOS DE Dg)"J:CC.~O, CO!Il!ECLDOS COMO 

nSONDAS GEN(TJCAS"; CUJA UT l LI ZAC.ito PE:l11JTE ESTAD.ELECER, COI I /·lU !TA -

PREClS.'iO, ALGO COI10 U.'tl\ CARTOGRA.f'IJ\ DO GtiJOi·lA HLitWIO, 

NA Ml!OIDA DOS SEUS J\VAtlÇOS; PODCI~ ES~ERMl-~E COt!$CIJ(íi:UCJ.IIS 

PRÁTICAS JMPORTANTI!S PARA O EQU!LIIlr?IO 1",.\CROECOtiOH!CO DO PLIII!ETA, 

PORQ(.IC ESSf, TEttiOLOCIA; SE BEtl COtiDUliDA; BENEFICIARÁ QUASE TODO~ 

OS S[Õ.TOR.ES -DESDE A BIOLQ('!A MOLECULAR A MEDICI!M, DJ\ AGRICULTURA 

(' li!DÚSTR!A OUII11CA E FARI·:fiCIÕUT!CA, E~ ATt MESI·tO, 11 WFORI'IATICA, 

[_ HAZüAVCL ADNJT!fl '(ll.JE AS IJIÚI1t:R,\~ PtSOU!SA.S,. 

RE.AL!l.ADAS POé:. ESSI! NOVO RM!O DO CONHEC !I tENTO C l J;t:T l FICO, l'OD!lR/10 

AJUBM A !lli,'IM-Il O .'IDE A SOLUC I 011/,R ALGLINS DE S(lJS 1·\1\l S CRUC I ArJTCS 

PROBLl:::MAS, CO/o\0 A FOI·\E, AS DOEtiCAS E A PRODUCii.O DE n:mc; !/\, 

A 1\PL!CI\Cf<O DA .!llOTEC.NOLO(,Ifl t-IA MRlCUl.TURA, POR lD:EI'.PLO, 

ESTÁ PROf'ICIAI'!DO O /·:CUlORAMENTO GEN~T!CO AT!l.AV~S DI\ JNTRODLICÃO DE 

tJOVOS GENES_ NAS l'LIIJITfiS~ A I"Hl OE TOrmA-L\s tlAIS RllSISTEIITES- A 

DOEIIÇAS DE CAMPO E A ATAQU(.S DE PRAGAS, COIITRIBUINDO Pf,RA AU/·1EriTO DE 

Pr10DUCÀO E, SOBRETUDO; O,, PRODUTIV!DI\DE. 

·NA AREJ\ DE MEDIC.IHA E St-JJOE P'JBLJCA, A ENr.EtiSARlA t;WCT!CA 

ESTA VIABILIZANDO A PREVENÇÃO DI:. U11 ENOR/1E Ntii'.I:RO DE MOltSTIAS, C0/·10 

A DIAiJETE, O /'IANJS/10, A TROitDOSE; O ENFMT~, A 11EI'Al!OE, A 

HIP~RTENSÃO, A HEMOFILIA; A DISTROF!A MUSCULAR, !I MTERIOSCLEROs.E E 

ATt: O CÁtiCER, 

3lO.CAMPO DA ENERGIA, SE SEUS RESULTADOS NÃO SÃO TMi 

EVIDENTES, PORQUE O PE'fROLEO E O GÁS SÃO PRODUTO DE ORIGElt l·lHIERAL, 

COtHUDD NÃO SE PODE DEIXAR DE LEIIDRAR DLIE A-EJ;C:Ei~HMÚA Gr:tiLTJCA VEI1 

-013TEND0 CANII·:JS SENSfVEIS liA EXPLORAÇÃO DE FO~ITES ALTEIWfiTIVA!:, 

rR ltKH'J\U'.H;Tr;: liA PRODUÇÃO Dlô ÁLCOOL, 

POR PCSQ.U.ISA E Di;SUõVOI-~HI!õtiTO Ei·\ lllfOR/11\TlCI\, Ess_l\ fNTIM r:tLACAo 

ENTR( A tNFOR~IIÜICA E A BIOTCCNOLOGlA EVIDENCIOU O SURGII!Eiri"O DA 

B I O 1 NFOili·\Â TI CA, tJOVO RAMO DE CO~!fi~C I MENl O C l Ellf [ F 1 CO- TSCI/OLOG IÇO 

VOLTADO PARA SOLUÇÃO CE PROBLE/1AS SURGIDOS NO fi.ti!JITO Dfl BIOTECNOlOGIA 
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AonlAIS DE T\100 1 REGISTRE-SE QUE A EXPANSÃO DA 

SIOTECNOLOCIA Jfl ULTRAPASSA A FRONTEIRA DOS. ~AI SES DESE11VOLVIDOS, 

PASSANDO A INTERESSAR AOS PAISES DO !mÇ."i;lRb. flUI'IDO QUE V~M NESSA 

AREA CIENTIFICA A PERSPECTIVA DE SATISFACÃO DAS UECESS!DADES DE SUA 

POPULAÇÃO, 

A PROPóSITO, NOSSO PAÍS DlSPOE DE Ul·lA li~ENS,A .RIQU!;:l,A_EM_ 

TERMOS DE RECUR~OS GEN.J:;TlCOS QUE~ MANIPULADOS _PELAS MODERNAS T~C!l!CAS. 

DE BIO'TECNOLOGIA1 ENSEJAM EXPECTATli(AS FAVORJ'i.VEIS QUANTO À 

POSSIBILIDADE Di; VIR A SER UM DOS CELEIROS J;lO 1-\UtiOO. 

PAM TANTO, i! !f.tPORTAt/Tli QUE OS INVESTIMENTOS NESSA AREI 

SEJA!1 PROPORCIONAIS À Dlt\ENSÃO DE NOSS~--~~-~Np~~A~ GARANTINDO_ O 

ACOMPAilHAMENTO DAS TEtiDi:.NCIAS MAIS AVAMCADAS DA TECUOLOGIA t1Ut!D!AL, 

PARA QUE POSSA HAtiTER E, AT!Õ MESMU, MIPLIA.R ,O. li IVEL O~. , 

COMPETITIVIDADE QUE HOJE DESFRUTA. 

A EXPER!CNC!A BRASil:.EIRA El1 BlOT,EqNO!.OGIA NA /\GIUCtiLTURA, 

DESENVOLVIDA A PMHR DA CRIAÇÃO DA [MBR,I\1'/\ E DO PROGRA!\1'1 !li'ICIONI'IL 

DO ÁtcOOL, ESTA SE EXPANDHlDO PELA H\PLANTACÃO DE VMl!OS PROJf.'tOS 

QUE FA~EM USO DE RECURSOS DI\ ENGt;;NHARIA GE~~TICA, 

A EMüRAPA 'J'EM COI41'ERIDO PnlO'RlDi\DE TIO 1-'otLHORM-IENTO Gt::tl~Tir.o 

DE PLANTAS E ANIMAIS, À MICnOBIOLOG!/lo DE SOLO E À PlTOSSMlDi\ll_E, 

AF08A INVE~TJR .. I"IRMEMI!IHE NA FOR~ACÃO DE RECURSOS HUMI\N·~S. COt\ OS 

TRABALHOS DE BIOLOGIA MOLECULAR l~ICIADOS E_M 1931. A EMBRAP!\ 

TRANSF.ORMOU 1 E/1 1936, Q SEU LAiíORATó_RIO DE ENGEtiHMlA GEN~TI~A DE 

PLANTAS NO Crn4TRO NACIONAL OE RE'CURSO~ GE~[IÕT!COS E BlOTEctlOLO_[õll\,' 

COM A RESI;'ONSABILIDADE DE C'?N.OUZIR E COORDENAR PESQUISAS DE 

!MSTITUICOES CIENTIFICAS E UNIVERSIDADES~ T,E'NDO EM VlSTij A APLJCTICÃO 

EM AGROPECUÁRIA. 

1-!0JE, SOB A tGlDE DESSA Et\PRES/1 P!Ot!EIRi\, ESTÃO ENGAJADAS, 

APROXI!-lAOANENTE~ 100 INSTITUICOES NACIO!!_AIS ~ ESJRIÍtiGEIRI\S, TOOI\S 

ELAS 'I!NCULAOAS, DIRETA OU INOIRETAHENTE; AO PnOGRAI\A I!AC!OIIAL DE 

PESQUISA EM BIOTECNOLOGIA AGROPECUÁRJA, 

0 INTERESS!:: DO SCiOR PRODUTIVO I>RI\SILEIRO PELI\ 
~-. 

BIOTE,CNOLOGIA AlNDfo (: REC~NTE_~ . .Q.S...JNVCSTl:\ENTOS REALIZADOS SM 

MUITO LIMITADOS. ENT_Ri::TANTO, J.A ATUM! Ni\ ÃR_~A G,RANDES §'ttrRES/loS 

HULTINACIOIJAIS E /IAClONAlS QUE, GRAOATIVI'illfNTE, ESTiiO APLICANDO 

RECURSOS E~ $:EUS' PROPRI!JS tABORATÕRIOS OU EN UNIVERSIDADES E 

I NST I lUTOS .:JE PESQUISA, PARA ATE/lO !~tENTO OE OEr-tANDAS ESPEC [ F 1 CAS, 

CABE SALIENTAR, COfiTODO~ ··auE TODO 'E'SSE ESFORCO DESPENDIDO 

SÓ TERÁ RESULTADO POSITIVOS PAP.A A ECONotllA NACIONAL, CASO SE ADOTE 

UM MODELO MENOS DEPENDENTE DE INSU[40:? ESTRII.N.Gj:;_liWS E SE HOUVER UI!.,_ 

INVESTIMENTO MII.CICO EM RECURSOS HU~\ANOS •. DESSA lNICJATIVfl D.EPEI':DERA, 

NO FUTURO~ A CPMPET!TIVlDA!lE, BP.I'ISILEIRA EM BIOTECt!6LO(;III., 

DENÚNCIAS TEt·\, SIDO FE !TAS SOSRE .~S I:.NORME:S .DI..f:l CULDADES 

ENFRENTADAS POR CIENTISTAS PArlA A iMPORfACÃO DE INSiJJ10S E DE 

EOUIPN\ENTOS E_P,ARA A.REPOSICÃO DE PEÇAS DE LAOO~ATclRI_9 1 SEGUNDO 

R~LACIIO FEITA NO SEMHIÁRIO "BRASJ! Strm o Pí!", REALIZADO NA 

UNICAMf>, EM JULHO DE 1988, 

r·lAS, SENHOR PR~S!DENTE, ESTE PRO/IUNCIAf\CNTO TEI1 O ODJETIVO 

TA~lBffi - E SODRETUDO - DE CH.~~\AR A ,\TENCliO PAI'M O F,I\TO DE CUE O 

DESENVOLVIMENTO DESSA llOVA ltODII.LIOAD:Jl.Q.-~~!..,PA,..I.EQlO.l.QBA..-
~-······ 

f:,ELAS SUAS PEC~o\DE'S- NAq PODE SER FEITO SEH ~IL_,, 

PRESENTE A OBSERVÃNCIA OE SÓLlDOS PRECEITOS ~.TCOS, 

AS PESOU! SAS E EXPER I !::NC lAS NO. CAMPO DA B !OTECNOLOG IA 

EST}I.(j GERANDO GRI\llDES CotHROVêRS IAS EM TODO O nUNOO • 

EM 1975, NOS ESTADOS UNIDOS, REALIZOU-SE 11. CONFERt:NCIA 

D'E ASILOMAR, NA CALIFÓRNIA, EVEUTÓ Eto: QUE OS ,PMPRIOS CIENTlSTf>.S 

EXIGIRAM O ES.TABEI,.ECIMENTO pE RESTRICOES ,PARA DETERmNADOS TIPOS 

·DE' EXPERIMENTOS, 

0 SEtHNÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ASPECTOS SOCIAIS~ 

lEGAIS DA BIOTECNOLOGIA~ PROMOVIDO EH BRI\SlLl~ PELO IPE..'\;·_E/1. 

198!.[, CUNPRINOO PROJETO DO PROGRAMA DAS tlACOES l::IIIDAS PMA O 

0ESEUVOLV1MENTO, QUESTIONOU \1UITO OS ASPECTOS DE PRIVAT!ZACÂO DE 

PATENTES, DISCUTINDO AMPlAMENTE AS lNOVACOES NA AGR!CULTUR/\, AS 

POUTICI\S OE DESENVOLVIMENTO, Çl PAPEL DO ESTADO E AS lt1PLICAC0ES 

JURlDICAS DESSA MODER!IA TIÕC!l!CA, 

0 PROBU::I>\A A.GO!ill. SE AGRAVA TEN!Jb E~l V!S'l'A QUE AS 

EXPE!l l E !i C IAS ATINGI R/\11 A Ge:Nt:T I CA HUI·II\NA E SE V(R l FICOU QUE ERI'I 

POSS(VEL PI1CDETc:R~tlNAR O SEXO DOS rlASC!TU110S E PROCESSAR ,\ 
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FECUNDAÇÃO E O DES~NVOLVlMI!flTO EM!IRIO/I~RJO EM PROVETA.· ESSÃS OU~siOEs 

DESLOCAM A OJSC.USSM ~O CAMPO MtRAMENTE LEGAL PARA O CN~PO MO_RAL E 

J,.i, SE DEBATI! NO CA11PO "Dó DIREITO~ COM REsPEITO A ESSE: 

NOVO ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DA BJ0TECNOLOGÚ, A POSSIBILIDAOS DE 

PATENTEAR Ul1 SER VIVO. OS M]C-ROORifANISMOS, ~EV(DURAS E, ATf Al:W.AiS 

COMPLEXOS- COMO O NO.VO t'lfiO DE RATO PARA PESQUisA QUE FOJ CRIADO 

EM LABORATÓRIO E MOTIVOU TAL QUESTÃO NOS EUA - PODERIAM SER 

PROTEGIDOS POR UHA PATEiHE, COMÜ SE FOSS"EM ÚM /1ECAfHSMO,- U11 ClnCUITO, 

UM PROCESSO QU!MfCO'í' 

E PRECI:>O OUtrS1"JONAR SE fXIS'rE VIOLAÇÃO OE ALGU/1A t/OR/1A 

IÕTICA SlJBJACENTE;-QuANDO SE AL"TERA. DRASTICN\EtiTE O _PADFfA"O B!OLÕGICO

PE ALGUMA E.SP!tCIE MEPIANTI:": 11ANIPULAÇÃO DE. S-EU-MATERIAL GEtltTIC:O, 

FORMA MAIS RÁPJDO MEDIANTE O _TRANSPLANTE DE UM GENE DE ·a_Ui'if(ri>EJi.{ 

UI SUAS CfLULA"S REPRODUTORAS, 

A QUESTÃO MUDA PC F!GUR/1, FUNDM\I!!I.TJ\IJ-1ENTE, SE A ESPtC/E 

ANIW\L EM QUESTÃO IÔ O PMPRIO fiOM:O:tl, EMBORA TECNICr.tlENTE O PROllLO\A 

SEJA*PRATICIIM~NTE O 1\E,SMO. (M QUE!'! 1lÂO CAUSARIA UM.\ PROFUtiDA DtlVIDA 

UMA INDAGAÇÃO DESTA NATOREZA~ t L!CJTO PRONOVER A CRJÍÍ,"CÃO DE~SiRES 

HUMANOS "MAIS PERFEITOS" OU MAIS A-ÕCOUADOS _;i," DETEilMINAOÁS 

CIRCUNSTÂNCIAS t1EDIANTE MA/1/IPULACÃO _DE--SEU MATERIAL GENt"Í"ICO A 

NfVEL -CELULAR OU MOLECULIIR? E C.U~/·1 DETERMINARIA OS PADROES DE -

PERFEICÁO OU_ ADECUACÃO A :SEREM UTILIZADOS? 

UrtA VARIANTE DESTA MESMA QUESTÃO LEVA A if\0\GAR SE! o RECURSO À • 

ENGENHARIA GENtTICA FOR A tlNICA FOR~IA CAPAZ DE SALVAR UM PACIENTE OU 

DEVOLVER-LHE A NORMALIDADE riAS FUNCOES B(óLóGICAS, SERIA ~LicJTQ~ 

EtlTM, JtiTERFE~_JR EM SUA ESTRUTUJ?A GENETICA? 

AINDA OUTRA LINHA DE OUESTOE""S: NÃO 11Et/OS PREOCUPANTES 

IÕ A QUE NOS LEVA A PERGUNTIIR SE., N~t PESQUISA DE 0/lGAIIISNOS UTE:!S A 

ATIVIDADE: HUMANA, TODAS AS PREOctiPAC0ES ESTÃO SENDo·RÉAt.lo1&NTr: TOMAMS 

NO SENTIDO DE EVJTAR A FORMACÁO DE ALGUI1 SUBPRODUtO TQU OE ALGU/1Ã 

CARACTE~[STiCA Sl:.CUNDÃR-IA DESAPERCEBIDA- Õo PRÓPRIO ORGANIS/-tO)QUJi POSSA 

CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS AO HO/~EM, ANH1AIS, PLANTAS OU AO 

ECOSSISTEMA COMO ÚM TODO. 

E S~. lNOP!NAMMt"NTE, COm RESULTADO INDESEJADO D~ UMA 

FESQUISA SOBRE, DIG.'\MOS, LEVEDURAS, SE ClllA UM NICRóDIO RESISTENTE 

TERMINE POR CRJ,\R U1'l VJRÜS LETAL PARA OS REBANHOS QU PARA OS HO~IHISÍ" 

TODAS ESSAS QUESTOES ACINA, OUE PARECEM TER FUGIDO DOS 
' ' 

t..lYROS DE fiCCÃO CIENTIFICA; ESTÃO :>ATENDO EM NOSSA PORTA A 

EXIGIR-NOS QUE t1EDITEMOS SOBRE ELAS DE /10!10 S(IÜO E D-ESAPAIXONAeO. 

NÃO PODEMOS ADOTAR DIANTE DELAS UMA POSTORA- t;~O!E.VAJ..., 

E ~~==URMT!STA f PRETENDER ESIA_NCAR 9S PASSOS DA CJ(NCJA _ 

NESSA DlRECÃO, POBQUE A SOLUÇÃO DE. /lU !TOS I~_ALE_S QUE AFLIGEM A 

~U/1ANJDADE PODE:M V.! R DO _RE~ULTAPO DAS PESQUI~I\S GÚi~"riCAS, TAL COI-ia 

A U~1A CURA PARA A AIOS: OU O DESENVOL.VIMENTO DE GRÃOS l'tl\lS 
~ .. 

R~SISTEIITES E ABUNDANTES 'PARA APLACAR A FOME DO 11UilDO. DE MAfS 

A 11AJS, SERIA !tlÜT!L, Os CASOS DE 12Al.ILEU, DE 0AR~I[N E DE 

TNJTOS OUTROS A QUEM SE TENTOU CALAR A TODO cusro .• SEM SUCESSO, 

SÃO TESTEMUNHOS NAIS DO QU!i ELOQtlENTES. 

ESSA_.t:lU~STI\p, .POR Et/O.U.\flTOo SE .RESTRitlf'E~ 14.\TURAUlEIITE, 

AS ÁREAS DO MU/IDO 1·1A!S DESEr!VOt..VIDO, MI\S liÃO DE.!~ DE CONSTITUIR 

llOTlVO DE PREOCUPAÇÃO, T.'Y'!BlÕ/1, PMA TODOS mlS Bll.ASILEIROS, 

fl.ÃO PODEMOS TAMPOUCO ADOTAP. U/1A POSTUil.A OE MEROS 

POR EM RISCO A PRÓPRIA EXIS1~!1CIA DO SER HUMA/10, 

ORA, SE HOJE A MANIPULACÃO GErU!TICA PODE PREDi::TERi~JNM O 

SEXO, AMANHÃ SE PODERA CEDER ).. TENTACÃO_ D.E .PROCRAI~A~ OS CARACTERES 

BIOLÕGIC:OS E PSIC:OLÕGICOS·Q~_UNA PESSOA E DE PA-iEt!TEAR 

ClfrlTJFJCAME/lTE A IDEflTIDA!JE IHOGE1\IÕTJC., DE DIVERSOS lNDiVfDUQS. 

0 FASC[NIO E A TENTAÇÃO DESSAS NOVAS DESCOSERTI\S 

ESTIMULARAM OS PESQUISADORES. D~ TAL 1'1000, CUE ACORI\ SE DESENVOLVEM 

' _c -

-ÕutRAs POSSIBILIDADES E JÁ SIÕ. PENSA EM CLONi\R U/1 EllBIHÃO, 

--OBTElibO-SE VARIAS -CÓPIAS~ MAIS JoG.NTICAS DO QUE DOIS G~MEOS, 

E COt\0 SE ISSO NÃO DAS"T/1S~li, ESSA St::lllirOtl./o C!\DCJ•\ DJ: 

TENTATIVAS POPI!RJA, TAM!lt::ll, INDUZIR Al.GU/1 CIEIHIH!f EtlLOUtlUECJDo .'\ 

PERSE-GUIR METAS MUITO 11AIS AIJ[)ACIOSAS, COMO JUNTAR UN C/11l!l.lÃO 
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HUMANO COM OUTRO DE AL.GW1A ESPtCIE De ANIJ:1.XL., FAZE~ CRESC!:R o FETO 

NO L.Aü0~AT-0!UO, DE!\TI~O !lE UMA ~SPI!ClE DE !lTEflO i\f<T1FIC_J/\L_, E,_ 

INCLUS!'I'E, /\DOTAR UM EMBR!J\0 JÁ PRON'ro, CONSERVADO POR nNPO 

ILIMITADO E~l ~., 

SENiiOR PRES 1 DENTE, SENHORES SENA "CORES, t:NBORI\ O PROGP.ESS:) 

TIÕCNICO, 0 DESENVOLVIMENTO DAS EXPE_R!~NC_ll\$, _S~JA DESEJÁ'/EL, t 
... ---- - ----- . 

FUNDAMEllTf<l. QUE SE ATE~nr; PA!lA AS c;tlNSt:o(jCNc_IA,S QUE PODE11 ADV~~--

DESSE 1'1\NTÃSTrCO ESPECTRO" DE POTENCIALIDADES OUE COLo-c:Mt El-1 CONr_P.Q_JHO 

A TÉCfllCA COM A ÊJlCA I;:_ A CI!!NCIA CO~\ A CONSC!C!IC!A, 

DESDE QUC CONEÇf,RAM A SUllGIR, W\ CERC/1 DE nr;~ flllOS, 

ANJ t1A l S E V~GETAJ S 4()!1 Cl'«<i/1. GEt:tfl~ ALTg_I1.'\D.\, lilSTfll.OU-SE UI:A _ POL~i~_[_Cfl 

QUE ENVOLVE ASPECTOS NÃO SO~\EtiTE ECONOM !COS C T8lT j FI COS, 1·~/\S 

TAHBIÕM ÉTICOS_, 

D 1/\NTE DI:: ·r fiNT !IS HIPLICACOES LI:GA 1 s, ~~0~1\ l S, ET J CI\S, 

RELIGIOSAS E ATr:: ÇfEtlTIFICO~TECNOL.OC:ICAS, I!N\'01.\'ENDO I:SSA NOVA 

C I t:NC 1 A, HH)IJCRAS R~AC0t::S DE ALERTA T~l'< SI DO :},S.,~I.IZADt.s POJl 

lt1f'OrlTANTES SEC1-1ENTOS DA SOC,IEDfiDt. 

0f>OllTUNAS, FORAM AS PALAVRA$ DO PAPA..- SOBRE O ASSUNTO, 
I 

PERANTC A ACADt:t-ltA POtHJf(CIA DAS Cti!NC!fiS, 0\ l'J70: 

"( PRECISO COtNEtlCt::RMO-!lOS _D/!o PIHORIDADE DA i!TlCA SOBRE 

A TtcMICA~ DO !'RIM!IDO DA PESSOA SOBRE AS COI5_1!S E DA SUPCRIOR!DAD~ 

DO ESP1RITQ_SOBt<E' A MATi::RIA". 

RECENTIOJ·tENn:, PREQCUPADOS COM A Ç-UESlÃO, OS C9HSEL.fiOS DE 

PESQUISA UE ONZE PflfSES EUROPEUS PRONUNCIARAM-SE S_OBRC ASPECT9S 

DESSA QUESTÃ-o, AO DETERMINAR, t-IO TOCANTE AO Tfl_f<NSPLAT1Tt DE GEN~S 

HUMANOS, QUE ESTES S0 !'ODER!i.O TER COMO OBJETIVO- A- CORRõCiíO DE 

DEf(ITOS GEN!::TJCOS, OU'O TI1ATAME11TO DE ALGUJ1 PACIENTE !'ARA O QUAL. 
,.. --- . - - '. -- -.. 

NÃO HAVI':RIA OUTRO M~TIIC~L~-~\'0:· SUlDO ;offlt;11CTIT~ VLCA~ 

QUALQUER INTERFERI'rffCIA tiA ESTRUTURA GENE:T~C.t:- ~E UM _SE11. HUHANO 

VISANDO A. ."l1EL.HORIA DAS CJ\RACTERlST!CI\S GER.\lS _DA _ESPI!CIE". 

!NCLUS\Vrt NO BRASIL., QUE J\TCI!TM'l PJ\M O I'"C"Rlt;Q__DO '"CO~SI.IMI~NO" H\ 

GENI:':TICA, !'RINCI!'AUIENTE.NO QUE SE REI't:m;: }'- fiU;UJ'13 TirOS DC _tp~~t~E 

I'RE-111\TA.L., llEo\L.lZfiDQS, DE FOfl.MA GtNERAL!ZADA E!1 MULHEm::s DE TODA~ 

AS IDADES, PARA DETECTA'J POSSIVEIS ANOML.II\S GEIIIÕTICfiS, PORQUE A 

_H~f>CRICIA E A tiEGLIGtrK!A DA A~L.ICACM INDISCRII-lltlfiDA DESSE TIPO 

DE EXfiME, ESTÃO CAUSAND9. SÉRIOS PROBL.C~',{l.S EM PAC !Et:TES NÃO All0MfllOS 

_ OIIE SE u:ll.lz.AI~ DESSA PREVENÇAQ, UNICAMI;NTE_,. POR ~fEITO PS!COL.ÓGlCO, 

tlO XIX Cot.óOU!O lNTEnNACIONAL REALIZADO NO RIO DE JANE1110, 

~11 19GS. S~BRE 0U~ST0ES ATLIAIS DE BlO~TICA, 

CONCLUIU-SE P_EL!iN~CESSif;o{IDE DE SE ESTI\B~LI':CER, TAJ1}31ÕM, 

UMA CARTA DE DlR_EITOS DO .EI\BRIÁO- HU~NO; PARA DEFEIIDI:-L(j- DAS 

CONSTANTES AMEAÇAS A QUE ESTÁ SUJEITO, DEVIDO AOS PROGRESS,OS Pf\ 

B !OTECNOL.OG IA, 

OS PRÕPRJOS PIONEIROS DA ENCCtiHI\RI/1, GEI,CTICA_, DIANTE 

DO PODER AMEACADO!l QUE REPRESENTA O PERIGO DE DESVIO S\!BSTAfiCIAL. 

DA UNHA EVOL.UT!VA DA ESPECIE HUI1Ar1ol, fl(IVII!D!Cfll1 COM Uf!Gtl'!UA IJ!1A 

L.0GICA D/\ "NJI.o DESCOBER'rA" E UMA IÔTICA DA "N!iO PESQUISA". 

[XPRCSSM\00 A OPINIAíJ !lfl DóliTI\ CONGREGACÃO- 1'•\lll\ A" 

DOUTRINA 011. F~ bo VfiTICANO O DGCUI\ENTO "INSTRL'CÃO SOiRC o m=;srf.J1Ó 

À"VIOI\ Htitiii-Nt. 'NAscc:wri::-.-E A DfGt.'tMÕ( D.'\ PROCRJ~dÕH i\ovCllTC: "iJ QUE 

lf 'i'l::i:NOLOGICAI-tE:NTE POSSfVEL, NAO !:., POR ISSO MEStiO, MORALMENT( 

fiOMISSlVEL", 

PltRMf,NENTE DE RISCO' E tlE PROGRES-SO E a·auE Mi.l$ UI~ Vi:Z I'RÕVd(A .-----
DllV!DA QUA~~~~ !,R_:OCLIPACOES~ÃO SENDO· RE/\LMEN:TE __ T_O_ti[\.\Jt~ 

NO SErH'IÕO DE EVIT,\R A GERÃÇÃO bE Ãt..GUM SUBPRODUTO ÓiJE POSSA C.I<USAR 

D~FORMACOES E DANOS IRREPARÁVEIS A SERES HUMANOS. 

E iNOIIESTlDNÁVEL A lr'.P.OÍlTÃNCIA DA Ellr.t:l:iif\R-1!1 

Gll:J-.IC.TICA, MI'.S SÃO QUESTlOW\VEIS os SEUS EFEITOS E 

C.ONSEOO.f:tK lASJ PRltK I PALMIO!{f'E, ?ARA O S~R HUMANO QUE DEVE Et!Vl DAR 

TODOS OS ESFORCO$ PARI'. SE OEf'EtlDER 

DtLJ\S PODEI1 RE S_UL TAR, 

~NF1M~ HA -HiúMEROS PR,~J1;S 
I 

DOS EFE!TOS-í-il!t-ATIVOS-OCI't 

QUE DEVERÃO SER DEVIDf,IIEr!TE 

D l MENS 1 01-l.\DOS E CONVE!ll ENTEMEN[;_ SOL.UC 1 OWIDOS, 

A CONlJNIOADE CI!::~J/fJC,\ DO í',\[5 Hl~ fll.EI<TADO, POR lHV(RS•\S 

VEZES, í'ARA ~ NECES~IDfiD~ I)E Uê'JA TO~IADfl OC POS!CI\0 COM RCLAC,\0 f\ 

ESSA QUESTAO A FIM DE QUE, /\0 !fDO DO ~STittULO 0\JE DC\'t:::t-1 R(CC:llCI\ AS 
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ATIVIDfiDES CIENTIF!COMTEctlOLCC!CAS, :.c COG!Tt: !1[; MEDTDIIS OUE CSTF.,I,~'1 .. 

ATENTfiS PfiUA AS lt1PL!Ci\,ÇQU....ll.U:AS..DE pE~Qli!Sõ§ E [XP[!Uf:tidAS FC !TAS 

SEN .. Q[QU/100 COfiT!10LE E ACOMPA};HJ\MENTO, 

EXIGE-SE, FRISE-SE~ RESPOSTI\S r\U!TO CLI\RIIS .'\ TfiiS DESM'"IOS, 

TANTO, LIR(;E QUE SE Hl?LH",ENTE~ A CURTO PRfiZO, ~T!CA EXPL~C!TA 

Pl\11fl fi ACAO BRASILEIRA liA AP-EP. DE B!OTECNOLOG!fl E Ef'JGENH/\RIA 

GEN~TICA, 

0 NOSSO ESTAGIO DE DESEtiVOLVIMENTO [l!OHCNOLOE!CO REOUC'R 

QUE SE INTCNS!CIQUD-1 EUUDOS E ANÁI.ISES COI! O OBJCTIVO OLl\VALIAR 

OS 11\PIICTOS E A Vlf,BILIDADE DA !IDOCM DE ltiOV!ICOCS DlOTI:;C.NOLÓGICf,C, 

JA PORQUE SE CONSTtoTOU OU[; NC11 TODAS AS TECIIOLOG.l!IS DESEI!VOLYIDIIS 

NOS PAÍSES CE!nRfi!S SÃO ADAPTÁVCIS AO BRASIL, DAI POROUE riM SE 

PODE DESDENHfll< f,S I HPLl CACOE S CT I CAS DESSAS QUE STOC S • 

f•l'L/'!1\1~, ::ltPITA-SIC, o\ INEXlSlC:NCJ.A DC UI·!!\ LCGI5l.•\Cli0 

ESI'~~~-~~~__EE!~ILI\IIENTF Q,_.M.:llil,l:>_!.:!O • ...J:-,(I.USUr11Ui-O_J;I~OS, 

DE NOVAS n:Ctl!C,~S DlHNVOLVJ1'JÃS DCNTRO OIIS li/HVtHSlDAI'CS t DE VARIA' 

,~ 

INSl"JTUICOES C:, TAf1DCM~ UM PONTO CRUCIAL QIJE .DC\'E SCo1 SOLUC!Otlr\00 

cm1 A ~1!\IOR PRH!CNCI/1, 

A -(OMUU!D!IDE tUROPLll\_fllNDA NÃO COtiSCGUIU I'RODiJ;;JR U,"\ 

DOCU~;EIHO SOIJR!: AS NOI\11AS õ'E COt..rrROLE SOf..m:: O::>"EX1'>1:ftr>;ü:TOS ÕU 

TEST!lS llE CAMPO CO,'l ORGANISHOS MOD!FICIIDOS,-

QU~, EM ,JUNHO DC 19SG, DECIDIU SODRE A PlWtrllr;ÃO DE. QUALQUI:.rl 

EXPER II',ENTO OU TESTE- -DC CAl1PÕ /IÃO Scl COM 0RG/\Ill SiiOS mo I r! CAnos·-

UTILIZo~NDO TitCNICAS CON 1\-Dt!JI.,/11\S TIIMI\Úl C0/1 ÕRGNUSI'<OS CUJA 

PRODUÇÃO EINOLVEU TECNIC.'\S DE Dl!L.ECAO GENETICI\ OU HJI>RJDIZACÃO 

CELULAR, 

No J/,Pli.o, COMO C:1 OUTROS PAfSES, AS tiORMAS RCGULIÜÓRIAS 

H\ Rf.LAcJíO A BIOTECNOLOGIA, ESTJIO D1S.Pti1SAS Et11íl!"Clf0!Tn i\GI:NC!l..S 

GOVERNN-;EIITAIS, A PESQUISA liAS UlllvtRS10Al:lrS CSTI\ SOB A JURISD!CÁO 

DO l•i!lllST(RIO Do\ EDUCo\CÁO, QUE Af'RCSCIITOU, 'EI-1 197~1', O-fo!1l11CJI(O 

COIIJUIITO DC /IORI-IAS, R~V!STAS E:111::W2-E fiL'rEilADtiS C,'1T::í:Jrfl335, 

1\ JITIV!li.\OE DO SETOJ1 OE :.'IOTt:.C!IOLOClA 110 JAP,\0 t ltUJHJ 

l!ITFt:Sf\, SO~lEiiTE 1::11 .l!li};j EOI111M Rt:.AUl/..005 CERCA DE 4.G00 EXP~I1JIIHITOS 

CON ·P.-DI~A, EN SUA MAIOR P/oi\H l/AS UN!VERSWiiDt::S, E TODOS Q[lEDECEI1AM 

fiS NO:llt~S BAIXADAS. 

A fEDEr!ACii.O [UROi't.IA DE. BIOTEC.tlOLOGJ.'\, QUE REPRESENTA 

61.! SOC l EO,\DES C I HIT l F 1 CAS !lA .~11EA, POSSUI UH C0/·11 Ti:. SODRE SE0UilAIICA, 

TE!IDO t'Ari!FESTfiDO SU,, POSICÁO S03!1E O ASSUNTO. 

t:o ÂMBITO DAS llACOES U!11DAS; .~ U!!JDO WRGAt:!U,C]i.O DAS 

t!.\ÇQ!;S Ul':li:'/AS PA:iA O 0GSENVOL.V!HEIITO lJIDUSTRJAL) .E A 0!1GI\I!lZACi'iO 

i1UJJDIAL DE S,\ÚOE (Q~IS) ESTABELECERA:! Ui-1 PROTOCOLO DE C0/1UN!CACÁO 

COJtrliiUA t:NTI1E OS PROGRAMAS OE .'\EDIMS DE SEGUP.AJ:CA EJ-1 IHCROBIOLOCJA~ 

AO QUAL ADERIU, Ell 19U5, O PROGR.'\1\A _DAS tiACOES etJI!lAS l'.'\RA O 

;1EJ OMAIIB l EliTE lU!·:EPJ, H! :!/lSTA .DOS PRQ2.LEt11\S · RCLA.CI O/lADOS COI! A 

DEPOS I cJ,Q DE .'\ES !DUOS B IOL.Oç 1 C OS. E COI1 A EXPOS I ç,,O DELI[IER.t,M DO 

ME 1 O !11\B I EliTE A ORCI\N I SI·'IOS CEJ:ET I CAI\WTE 11AN !PULADOS, 

llilll.lfiS SOili<E l3LOSSEGUMNÇA 1\.TI:: .~GQrlA F011r1Ui..fiO,\S, Vf•L~ 11ESS,\L1o\l1 

!IQUJ::LJI.:;_ QUE RE.C.Ol\EtJD,\/1, PAltA OS P.\fSES QUE Alt/D/1 NÃO POS~Ui\11, O 

ES~II3~LE:CIMCNTO bE tlORtl'\S GLOB/11; Nlflll1.\S O~ DiOS-Sr.CUilflfiÇ,;P~~AS 
APUCA_CÕCS, tlA !N.DÚSTRIA, /IA AGRICULTURA_ E !IQ /1El0-AJ!EIIEIITE:, OE 

ORGMI!SMOS, GEU~T!C,\ OU N,\TUI1AL11EIITE; I!OD!F!CIIDOS, 

00 BRASIL, A OESPEITO DE ESF0l1COS El!PREE:I!?_IDOS PELO CIIPQ, 

Dí:.SDE 1982, Jt!EXJSTE.I1 IIOR/1AS QUE TRATE,"\ DOS PflOllLEI·L~S OE 

rlA RE.Utrli\o f-lt:UAL DA S2PC; REALIZ~D.'\ EN 19UG, O PROF. 

ROQUE. il:li-ITELEONE auo Rí:i.C0/1EHDOU, Et1 P.\LESTRA, QUE: 

1) SEJA CONST!TUfDO U·"' GRUPO PERI1MIEIITE ;:ic f•SSESSORAJ\EIITO 

fiOS ó~GI!.OS DE GOVERNO PAR.« AS QUESTÃO DE BIOSSEGUR!\IICfl; 

2) SEJfiM ESTI\DCLCC!OOS rti!IICII'IOS r. tl01111:\~ Dt: Pr!O~I:nlm:rnrJ 

DE SCGUPAIKA Pf•RA OS EXPEi111lt:~ITOS COM R-DIU\; 

CONiJJCOES liAS QUAIS POSSI\11 SER !1EI\LilADOS Ei:PEIWlEIITOS E TEStES DC 

CA~1PO t11 TE!ll1 r TÓI1 I O llRÂS I LU RO C011 i>noDUTOS Ol>T I DC.S A Tfl.W:ôs DA 

\ 
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lj) SEJA PROIBIDA, E:r.t lODO TERRITOIHO tlfiCIDNIIL, DE: QUIIL.OUG:r; C0:10 A BIOTECNOLOGIA P!:RMITE 1\ CRI~\CÃO DE MICROORGt\l'l!S~iOS 

EXPERIMENTO-OU TESTE DE CIIMPO, CO~l ORGfiNI_SNOS OBTIDOS POR TEÇNOt.OGIA OU VIRUS QUE NÃO EXISTEM NA i'IATUREZI'-. CAUSA UMA PREOC.UPAÇÃO-NUITO 

DO R-DrlA, SEM QUE HAJA PR!::VIA AUTORIZAÇÃO DA COMISS:l;O GRANDE O COMPORTAMENTO DESSES NOVOS nSERES", DE MODO QUE -SE ioRNA 

INTERMINlSTE"Rifit:." DE BIOTECtiOt.OGlA, OUVIDO O Gfl:UPO DE TRAB~U\0 SOBRE INPRESClNDlVEL A ADOCÃO DE MEDIDAS PROIBITIVAS PARA QUALQUER 

BIOSSEGIJP.ANÇA, CUJA CO~IPOSIÇÃO DEVeRIA PE-LO TER !':RO_ ti~!OS DOIS EXPERINENTO OU TESTE DE CAMPO NESSA /10DALIDADE. 

REPRESENTANTES DA _COMUNIDADE CIENTIFICA ltJDICADOS PELA SBPC E 

NO BRASIL, AFORA PREOCUPACAO !SOLADA DE PESQUISADORES 
SOCIEDADE BnASILEIRA DE GEI!c':TICA, 

E INsTinHCCiES CIENTIFICAS, Ait-:DA NÃO HÁ .DISCUSSJiO PROFUNDA A 

Os CONSELHOS DE PESQUISAS DE ONZE PAJSES EU!W?EUS, RESPEITO NO ASPECTO (T!CO DESSAS TRANSFORMAC0ES TECNOLOG-ICAS. 

REUNlDOS, RECENTEI1Etm::, SE PROflUtJClARA_H SOBRE (S_S,A_S _QUE:STOES, ELAS PRECISA/1 SER DEVIDAMEtlTE ACOMPANHADAS, POIS COMO LEMBRA 

ESTÁBELEC-ENDO QUE O TRA!ISPLANTE DE GENES HUMANOS SOf<tE!iTE PQDERIA INSUSPEITAMENTE ALBERT EINSTEIN, uAO LADO DO NASCEDOURO DA 

TER COJ>',O OBJETIVO A CORRECÃO O~ DEFEITOS GEN~TICOS, OU_ O J'Rf<TAI!EtiTO VERDADE IRA ARTE E DA VERDADE IRA C IIÕNC IA SE ÉNCOI)TRA O MI STE:JiJ O", 

DE PACIEtlTE ?ARA O QUAL NÁO HAVERIA OU"i'IO /1EDICAt1HITO At.TERNATIYO, 

SENDO TOTAt.t!ENTE VEDADA QlfALQUER lt!TERFE~i::NCJA 1;4,\ EST!tUTURA (;EiltTICA 
NO 11011E/ITO EM QUE O COt-IGRESSO RESGATA AS SUAS 

DE UM SER HU/1ANO J\ "MEUiOrliA DAS CARACTERISTICAS·GERAIS DA ESP!::CIE". 
PRERROGATIVAS, EtlTEtiDEMOS SER- HORA DE ABRiR CANAIS DE ARTICULAÇÃO 

PERMANENTE ENTRE A PMDUÇÃO CIEt-:TlFIC.\, O ESTADO E A SOCIEDADE E 
DE TODO 110DO, tlliO SE ?ODE DEIXAR DE PENSAR -out:: ESTAMOS 01/\llTC DE 

ltJCF.NTIVAR O INTERCÀMBIO CO!I!STRUTIVO EtlTI!E O SE.TOR PllBLICO E O 
UM StTUAÇÃO QUE rAZ LEMBRAR, PREOCUPADI\HEIITE~ O QUIIDRO PII~TAOO POR 

HUXLEY E/l SEU_ "!\DIURÁVEL rlU!!DO ~!OVO", 
PRIVADO, PARA A FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLfTJCAS PI1BLICAS. 

NA EU~OPAJ No\ ASIA E EsT,\DOS UNIDOS - LE/lBRA O PrWF, DEvE~SE, POR ISSO MES/10, ELABORAR~ tOM-ESPECIAL ATE!!CÃO, LEGISLAÇÃJ. 

1-JONTELCOiiE - A QUESTÃO E HOJE OllJETO DE /·lU !TA nrsCUSS.Ità~ OBSERVA, ESPECIFICA SOD.!lE A MAT!::RIA, OBJETl V ANDO COJ B I R ABUSOS E GARi.t!TI R A 

A PRÕPóS !TO QUE I NEX I STE "Ut'IA LEG I SLACÃO ESPEC fF l CA QUE R!GULI\~\i::IITE SEGURANÇA DOS PROJEfOS DE PESQUiSAS-, SH\ COtlTÚDO ESiiOt.AR A 

O NANUSEIO DE NOVAS Tê.CIHCAS QUE EST/\0 SENDO DES~NVOt.VIDAS DENTRO CAPI\CIDIIDE CRJ.~TIVA HIERENTE A ESSE TlPO DE AT!VID/\01:, -

DAS UNIVERSIDADES E NÃO CONTAM COM PROTEÇÂO_ LEGAL", ACRESCENTA, AO CONCLUIR, SENHOR PRJ::SID!1J!TG, VEtuiO PROPOR AO COliGR!ZSSO 

AINDA: "U~! DOS t1AIS GRAVES RISCOS RESULTht!TES_ DA FALTA DE I!/\ C 1 ONIIL A FORIIUL'\ÇÀO DE U!o\A U:G ISLACÃO CSPEC IF I CA SOFIRF I) 

LEGISLAÇI\0 E DE UI'~\ POt.(TJCA PARA ESSE CAMPO !:: A REALIZACM DE BIOSSEGURMICA NO DESENVOLVIMENTO DAS PESQO_iSAS, ESPECIAU\ENTE 110 

TESTES DE CAMPO COM ORGANISMOS OBTIDOS ATRAV!::S DE MODIFICACOES E/ol CAMPO DA Et!GENHARIA GEW:':TICA~ A EXE!IPLO DO QUE VE!1 SI!tJDO TEIITI\00 E 

SEU fo\ATERIAL_ GENETICO". FEITO E/1 OUTROS PAISES, C.\SO ::ONTRÁRIO, ESl'ARE}\OS PAi'ROCitiANDO UI-I 
CORRE~S~ O RISCO"; POR FI\LTA DE REGULIIMENTACM Al:i~áUADA 

OESENVOLVI/\EI!TO DESVINCULADO DAS NECESSIDADES FUt!DMtl!rtT,\IS DO HOMEM, 
E DE CONTROLE -SISTENATIZADO, DE TORNAR O BRASIL UM CAMI'O DE \;94 <J 'A- :r=; /IJk'L 

O QUE DE RESTO, NA ACEPÇÃO DE GU I Lt.AUMONT, !:: SUA ~ E su;("' s:s::J 

EXPERIMENTOS- P.ARAAREALIZACÃO DE TESTES CLANDESTINõS C0/·1 ORGANISMOS 
CAUSA EFICIENTE. UM DESENVOLVH1E!ITO, EtiFI/-1, AttlCO, 

OBTlDOS ATRAV!:.S DE MODJF!CAÇOES GEI':JôTICAS, EM OUTRO.S PAI SES, C.ONO 

OCORREU NA 1\RGENT!"NA, EM--1986; -QlfArfii:O Ct.I\NDt::STitiflr1EIITE fOI NESSE SEtlTJDO, !:: OPORTUttA A ADVERTi::tlCIA DE D0!·1 BOAVEtiTURA 

INTRODUZIDA Uf\A-VÃCINA -COinRA A RAIVA ANIMAL, PRODUZIDA POR KLOPf1ENDURG, AO AFIRNAR QUE "NÃO PODE O DESENVOLVIMENTO PRESCI!!DIR 

MANIPULAÇÃO GEN!::TrtA. 0 FATO Só FOI DESCOBERTO PELAS AUTORIDADES DIJ RESPE-ITO PELOS SERES QUE FORMAM A NATURE;;A VISfVEL, A QUE OS 

SEIS MESES "APóS O !!•II CIO DOS TESTES NO CE:NTRO DE ZOOtJOSE DA GREGOS, ALUDUIDO PRECISAMENTE À ORDE/1, CHM1AVM1 COSt·10S", 1-!Á LIMITES 

0RGANIZACÃO PJ\IIAM~RICANA DE -SAODE, OUA/100 O -V!RUS JÁ HAVIA CO!lTN1Wfi.DO 110 USO DA nATURfiA- QUE O DESEtlVb-L'llMENTO DEVE RESI'Eii'r\R. P.l\ REGRAS 

OS TRATADORES DO GADO, SUAS FAM1LJAS E UMA P.EOUEJ'IA C011UtliDADE DA QUE NÃO PODE!-\ SE~ TMf!SGnEDID..\S, SOj:;. PEN.\ DE UTILIZARMOS A PRÓPRIA 

REGJAO, DESCOtlt:IECENDO~SE, AINDA~ QUAIS OS SEUS E:FEITOS, lNTCL!Gi::IICIA HUMANA CONTRA A SOBREVtVi::NCIA DO ll011EM. A ~TICA DO 
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RE!.ACIONM1ENTO COM A.fMTI.IREZÃ -DEVE ESTÃR FUNDADA- !lO nrTERESSE DA 

HUMAN !DA DE~, 

E-ACRF.SCEilTA: 

"ESTAS ~EF-LCXOI!.S CONrROVÃ/!1 QUE 11 DIMDJSJ\ll MORAL E T/IMilCM 

UM ELEMENTO E..SSEIJC1AL PÀRA O CDrlCEJ'Í"D DO DESEN\10LVIME1ÚO •. SE Q 

ANUNCI/IDO E ESPERADO- "DESENVOLVINENTO DO IIOf.\EM-fO.CO"""E DE"'f0Di5$0s 

HOI\ENS" NÃO ACONTECEU, NÃO TER.!!; SIDO POR TER ENCONTRADO OB-$tl\éÜLOS, 

11AS PRECI~AMENTE PORQUE: SUA DINENSÃO MORAL ~IÃO RECEBEU 11 DEVIDA 

ATEflCÃO POR PARTE DOS RES-PONSÁVEIS PELO DESENVÕL~V!NEtJT0" 

AriOAl•\ DE 11ÃOS DADAS CON A REALIDADE, :1EU OJ3JE.TlVO É utJ(RW\S, 

SOBRETUDO PORQUE cRE:JO QUE ESTA 1-\ATMII\ QUE TRAGO À COtiSiDERAc"'Ao. E 

DELIBERACÂO DO PARU\l'.Ei'ITO ATENDE ,\OS LEGfTfHÓS Üli"ERÃ'fiVOS NACIONAIS, 

r1UJTO OBRIGADO, 

CrROIJUNCIAf1E11TO DO SEWI.DO\t 111ii1.CO 1-J!ICJCL 
(Pj:LRPEJ, EM ru::HA\!10, 1\0 DJA 01.08.ô'3) 

"ESTAS RCfLtXOCS Cm1PROVM\ QUE i\ DINiillsJiO NORIIL ~ TN13Úl 

U~\ ELE~1~NTO ESSE:t!Cli\L PAM O CO/lCEITO DO DESEN'/0L'líMÓITO. -SE O 

ANU~CIADO E ESPERADO ".DESE.HVOLVI~\EtlTO DÓ HONEN f5riõ E DE -ÚJOOS oS 

H0i1ENS" NÃO ACONTECEU, NÁO TS:RÃ SIDÓ POR TER ENtotnRAD6 OB5Ti\CUL.OS, 

J1AS PREC l SANENl'E PORGlUt" S"OA ÔÜiÊNSÃO NORIIL NÃO J{ECE.Bf:IJ A DEVIDA 

ATEr/CÃO POR PAR'fE DOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVINÚITO". 

SEI, C'OMO TODA GENTE, QUE. AS IlO,\S ÜlfEi!çõ'"JiS RAIÜ\tt~rrt 

DELIBERAÇÃO DO PARLAMtNTO ATEN.D.E AOS LEGIT1!10S Il11"EriATiWs HAC!ONAIS, 

/1UrTO OBRIGADO, 

(PRDriUNCIIIMC:UTO DO $[CJIA\Xm f"V\RCO'IiJ\tlll 
{PFL~PEL El1 PLENARIÕ; lfO D1Ã 01,0B,<J9J 

A N E X O ' ' 

lles.ula n 111vesUc:o.o;:io ti"e" p:.LC!: 

nida4c 4o" !"ilhoa havl.<los :foro. 

do ea:;~o.ment<:> e dá outras prov_! 

dências. 

O CO!'lCilESSO NACIONJ\L -DECRETA: 

1\rt. 1e - O •·econhccilnento dos f.'ilho:;~ havidos J:oJ:"n 

do _,_.samento é irr<>vor.fv.el c .serâ 1"e1to: 

1 - no re&i:>tro de nn.sciiOcnto; 

2- por escritura pUblica ou \JscritO partic\.l

lar, a s-er arquivaU? em cm•tÓrio: 

3 - por testamento, ainci11 que incidantalmente 

lliani:C"est"ado; 

4 - por mani:fest ... <;;ão el<pJ:"cssa e di reta peran

te o jui~, »1nda que o ,reconhecimento náo haja sldo o obJelo Ú_n:!-(:0 

e pioincipal dO ato .qe~e o contém. 

Art. 2~ - Em registro de nascimento de ;nenor apena,; 

co~ a maternidade estaPelec:ida, o of"icinl remeterá ao juiz cer':1ci"o 

integral do resistro, e o nome, apelidos, prof"i~;_são, ident-idade 

rét<idência do pretcnso-p'O.i, a fim de se.r' averiguada oficiosamente a. 

procedência. da. alegação. 

l - O jui:z, sempre que possfvel, ouvirÓ. a mãe 

sobrt! a pat<!rnidadc alegnd.a ,. mandará, em qualquer caso, notif"icar 

o pretenso pai, in<l'!'pendente ~e aeu \Jstndo civil: para que se mnni-

f"este sobre a p.ateJ•nidade que llle é aLl"J_bulda. 

2-- O Juill', quando entender nec-essário, deter_ 

minará que a dilig<-»ci$ seja reP.li2-.Bda em se(trcclo <Je juvtiça, 

3 - No caso do pretenso ~ai coní"lrmar expres:

s9.mente o. pãter-nid:.de,_ !'lerá lavrado tern1o ae reconhecimento e rcl~e·
tida çertidão .a.D OJ':i.cial dO zocgJ:stro, apra a _clcv;[cla QY_Crl.>aCãO_. _ 

4 - Se o prc~en~o pai n;:io a~enclcr no:> pra:::o ele 

trinlll (30) dias a notificação judicial, ou nugar a alegad<l pater"l 

I . . ' . 
da<Je, o julz remet('r~ os au~os t>O l'cprcccntnnlc <li> M1n1<>~.;ri_o Pul>l).. 

cO pnrn que 1nto.mll', h.:<Vendo elc•nontoo :~uf"icicn.tes, a oçiio ae invc_õ: 

t1g.:~çlio de pa~('<'ni<JnUo. 

5- A iniciativa deridn Bo Minlstêrio PÚ.l>lico 

não imp'ede a quem tenha leg!timo intc•·ease, de intenlur ação de in~ 

vestijtao;ãq, visando a Qbter Q pr-etendido >'econhccimento d!J patel'ni

dadc. 

Art, 3~ - É vedado legitimar e reconhecel· f"ilho nõl 

ata do caaa<nento. 

§ i"mico- Fica ressalvado o dil'eito de averbur alts 

faÇão do Patt•<mlmico noaterno, em decorrên~ia do c-;,amento, no termo 

do nascimento do f"ilho. 

ilrl. 4• - O f"ilho maior não pode ser reconneeido sem 

o seu consentimento. 

Art. 5~ - No registro d<.'l nnsc1mento, não se f"ará 

qualquer re:fer-1:neia à nature:;o:a da :filiação, Ô. ~Jua ordem cm relação 

a outroo iNnãos do ooesmo prenome, exceto de gÕ,meos, ao lugar e car

tÓrio do cru.amento dos pais e ao estado civil desLes. 

Art. G~ - As certidÕes d(. nascimento se:-3.o :-ecti.;i -

das de f"oJ:"ma a impossibilitar qualcu~Jr intcr~:~retacão ou identi.f'ica-

í 
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o;io de a pe:1noa ho.ver a1cl6 concofbida dC.E"éJ:e;~io "m:Ürimoni-al ou C.x 

tr.:unntr1monial, 

§ 1~ -Não dever-ÍI comootar, em qualquer caso, 

estado civil oJos pais e a natu.reza da !"iliaç:io, be•n como o lu~nr 

earLÓdo do casamento, projbida rer-crência à pre,enti: lei. 

~ 21 - Fiearn re.,O>Olvado.a €Hüori:.;açõe., ·ou requia! 

ções judiciaia de eertid.Õea de inLeiro teot"; modianto dêCislio t"und§; 

mentada, asso.aurauos ea direitos, as garantias e intor!l:;oses relevar: 

tes do rt:giat.raclo. 

Art, 7~ --A aentençll. de Prlmcira 1natând!il, rovorÜ

vel ao inve:::tig~n~u. lhe atrJl>uirn os olimenton necess-"rtos õ. prÔ 

pr18 mon>ltenç::lo, e que Vi(!.ir;";o;> até o julgamcnr,o t"1n!ll o;~,. aç;ão. 

ll~l. 3° - OiJ rc,i\Gtroo; <Jc no~ci•:•cntv, unlc•t'.l<Jr'-'•l à 
C!:J.tl'l (.lu PJ"esentc lcJ, .po(.)ct•ii_o !>~'\' r-ol~f.\CtH1o;>~' por <1.'1<~1~;;::\o juoJiclaJ, 

ouvü!o o M!nial~rlo I'Ü!>llco. 

Art, 9• - si.o revocados os o r ta. 33;.>, 337, 347 e 358 

Cio CÓdi.~;o Civll; o IJ.<"l. 54, itc"s l;t e 7', ~~'SI lut:ur e curt~

rio onde "se caaar<lm'', L!d nt 6015, de 1 973, e de:nal.s dispoa~ções cm 

contrário. 

tribunal.s e nB!I CliiGas l~·gislativas, u objo~o de 1ncans d1ver-e.êr>"1ns 

na doutdno. e na Judcprullênci~, s. ConatHuiç;ii.o de l 988, Clll 

art. 227, § 6•, Jl~"'Oela.mou "o:; filhoa, havldos-ou.não era :-e_lação d9 

oaaomento, ou por adoçi'io, terão os ,,,esmo:; direitos e tjuali!'.lcO;çÕeS, 

J:)roibidas quaisqu~r desicnações dh:crimina~Ôrias r-elativas à !"ilia

ç;io''• 

TNmsposlo_o obs~áculo le.:_al, nem por 1~so os filhos 

havidos t'ora do macrimÔnio, l!m esp~c1al os adulter.ir>Os, l<.'graram de 

J:~t:on~o o regt~tro <Je sua !'l.li.açio IJ:!;terna, sob n alegação de quE. s~ 

rá necessária lei eomplem'<!nlar. Super:mdo.eaae ralsQ obalácu~O. o 1 
lustre Corrceedor Cer.al da Jus liça do Rio:.- Orande do Sul, De'!embars_!!; 

dor Cr·isLÓvam Dalello Mor~ira, bai~ou em· 25 de oulub:·o de 1 988, 

Provimtmto n• 34, "para atender à:> re"iv1nclieações sociais conoreti

t.adas cm o art. 2~7 ~ ·•~aput~, e seus H 52 e 6~, da Çon~;;li t<.<ição. ~ 

dcral, e assim eorwerler. cm r·e~lidaUe o nivel6Jil<mto Juridico de ti

lioção, incluoive a por adoção, por consistir esse evoluir em a!'ns

tar as cons.1dero.çô5es morais c!llscriminadoro.s. dos !"ilhoa havidos !"ora 

do. relação do eanaonenl<::c, CQ!n o ~·cconheccr Cla ,,.,,prcmncla da r~>alida

do biolÓgica, do o~:unlJ)lnr do conce.l.Lo o;Je !'».r11ll.l.a, dcsvinc..,lo.rv.lo-o Ao 

matl'imÔni"o (arL .õ!.õ!G, §§ 3• e 4•, c.r.L e.Q a.CJ.r.l!!.O.r-da ctient<laded;. 

pc<Jooa lwm-.m•, valorada nlõl 111.1a ef!sênci;:;, e em r-er:;>cilo <>. f~"lnr:_:l.!'lio __ 

!)rt)ClRmt.~d<l no DeCl."l.r:u;ão Univcrr,nl dos O!rOitos do l!omem, ,,plicávcl 

na RepÚblica Federativa do Br:lsil, ·•ex vi" ~o ~rl. SI .. ~ 2.~. 

Co..>tWlitu.!ç!io.> foJ<.>ral; 

rn do matrimÓnio, t\:;ln <J\reito a ir.u;.) P''(llcç;;ç. s"dnl." 

'" ' 

O pN'tH'l1t\~ pr<ljct,,, ab~rto;> a çdtiQ<JZ <:l correçV<Jos, 

repeta, o qt.>e JÓ. vige, entre outrus, """' leel><lu..-õr:s escnnclinava.s, 

(Cfr Pedro Manso ;:oJ.brnl, l>atct'nid:tdc !lq;l_~11"<> f'. ;::_1u~, 1.983;), 

na ColÔoabia (Lei no '!!ii., de 1.968), em l"'c:>rtu.e..o.I {ot•t. 86, 40, d.a Con.'!. 

UtU.ição·: arLs. l 664 c ae&s. do Código Civil: S.!.!:· Jlntu.nel'! Vllehl, 

Direito da r:-,on!l1a, 1. 907_, JoSé d~; Cost"' l'imun"tu, FJiiO.çüo, 1 966)e 

n,;, I=:,.p::mha {Con&Uluição, art. 3>1, 2; CÓO:l1<;o CiVil, Lui n~ 11, de 

13 de- maio de 1. 9Bl ), etc,, c se ajusta à re1vin.di~at;;ii.o t.c!rr1e><.amen

tc )J-.!lll'.'(',to.ldn entre nós. e arin"'l consagrada no texto conztitucion;ll 

vigenlc, e p.:.le quRl nos vimos em["l~nJonnOo, vencendo etapas desde o 

ano de 1 947, quando no exerc!oio do prime-iro !lland,.to parlomentar.O 

art. 3' do P,-oje_!<?_(arl. 7~ elo cituclo Provimento) pÕe t~rmo à ;n·át! 

oe. e.~terior ~ Constituição e que ~cpresen~a, na obscrv;Ç1;o d~ -~·mi :. 

ner.te r.ongist,-ado sulriogrande-J')se, "f"orma. de discriminação e ato CO!!. 

trário à di<;nidade humur~a". O art. 7• repct" disposição da Lei nl • 

889, de 1 949, Outros artigos reprqõuz.,_m, com dive:-s<~ redat;;ão, tl1s

posi~Õec do Jii rc!"erido Provimento. 

.. Acreditrunos, Dor t'im, de nosso dever, incluir neste. 

modesta justl.t'ica~ão, enriquecendo-a, um largo treçho_ da b1'1lhante 

e eru.d.l.ta aq;umentaçÕ.o com qu<.< o dout? Desemba,-gw:l<;>r Cristovam tlai

ellO Noreira ilustrou sua clec~s.ão, antes Cj<Je p~aeasse a al:lor"-ar,com 

iaual lucide~, o instituto do. adoçã.o, a reclamar, por suas pect>lia

ridõldos, Pro~eto de l..ei especifico: 

ti L Coon o n~•NHO ~~ """'' Cat·t~ Cuust.itudonal, 

P<·coru"~·'' •~<>Jlflc~çÕI!s ~e illstiU.lo·a•• ~·· rc!;,o;ã" à J;oto.lliu e, ll~la-

A r~spd to d<~. !"amf li;,, ., t ,:;, t.tl\~o para a t"cn

lldadc ~"~ld, J'"prc~nnda de YcO"dadelt•os r~J.,.cjcomiOoO<""'"~ l";uoo!lluo·c$ 

"~tabt·l~d<l~c. ;, "ur~:.~m ~co "~tt·i 11tÔIIll"l, as.~!"' ~""o (lUi.,.J:a I'"'" uo"~ valo-. 

o·!zu~oÕ" o••l•trll~lul ~''~_lao;co~ lnll"'""" l"ral~ t•uto•r l'••l•t t• !"IIli<'"• !Ol-" 
l"P""J"-"'' lao•obé"' ''-'JU1 ,.·huulioal"" ""'S"''' '"'tld<'tlt•, a Ld !'uwla'"''"." 
lal ~~~;ulu " ~cu~a ~e vuto·:;~ ~cnstituJçÜc~. 

Saiu o Ut·ad1 da o·et:or;um·Ja l~f'l•lath•a, cn

fn·~ttlludo •I• !"'"'"" cc,·ajo~" :;s dl•<·r~ar. sltuaç(;i-<. Qui~,; fol ~~~"' .te 

ou ln~ ·"" ~"""", a<~ p<Jr nl <;O I" i ·11".1 tu r<'"'•' c<>n~ll h";,.,.,,.] i .,;,,.,,,.~s po·lu

dpiM •tuc "•·•~<lco·uldadc (rcl'i.!n-s" o CO<IIV"-I"a~iioo rn•• u!eu"' mo<llso .. oJ, 

ju..Jdic;, l"·cc.ln"'""· 

2.. EXfi.,lnc-~<> o nor .. alhl~:o;J., "'"' outro~ pafs<>s. 

lli rcrtu:;.;o.J, com m C·n;<Otltuio;io de ....... fY76 e 

·i •·doi""" de 1977, e<>utluuaudu co" o Ucc,·do-Lc! u• 379/IJ2 ~ o. Lcl 

Coustltuclou~i n9 1 1 de 30 de .-.cLCIII~I"o de !98Z, n fao.,JJh c•Juceituou

se """'" C<'llJuuto <!~ f•<•uroo.~ u11lda~ rnt<"c d pdns l;o-;os <ln """""'""
Lo, do.J"ll"•m\cscn, da. n-r.inidud~ e d,, l!.doçiio (al"t• 157Ô, CC), tliio j' 
apenaS co ·ca~~uo~nto, 11. constitul:"r ·a·ra .. oÍUa le&ltlma, co"" d,, tr·ad

çiio Jut•lo.!ic~ (cn11fi•·~-se o co11~citc tPa.o.!iclcuul e" llo\1\L:LU!:\", "tillc•

tc 110 J.lirclt~ !\o,.lt!IU, in "UI"oi~ !!ooHaitt", ~ Sjll), A far.,Ílla. i.c~.Ítl"~\ 
dccot•rc de todo c qualq!l>'r" rchcloua.tllcllto coufon•e à. lei (cte, 1". tlô 
U~O ri:!IIIEIUA !'IN"fO, "rii;u~ãn H;r;lln•ai", ,l>· 12). !t Coustltu'Jção P~·· 
tu~;ucsa ~flrnou o JWho;,Íplo de: "todo~ lc•• di•citn de co.,stlti:.:. 

ftuolUa c d., cont,.;dr casuincut<> e•• ccudi<;Ões <lt• piro"' 1.-;u.,hl.td"" (ur

tigo 3~, ,; '.). Cotoe11ta11du cst~ pt:ccdtc, rr:Bi:utA CUL:LIJO rc~oaitou 

,i'J~tJ 11 ~:ulo:" C..l't", fn.,fliõ. <lo cu:iuooeuto, """" <jUÕ:••·cncletll~~·r nió Sé" 

fuW.· aquola ucccssnl'ia•ucllt<> nc~tc. ls.to é, "" Jlstln~~ouio• fa,.I!lu 

·cdirlcid~ uo cnn"reoitõ daquclu que uii.o o for, '""lo lnt("udoual, o lc

&!slao.!oo· visou a obstou· qual4t1<!r dJiêrl.,ln~tção , . ., o·ah.ç"" à'!uela fn

••Íl.ia con•titulda à Utao·~:eon do v!otculo mntl":lmoodut. !';.mJJia_e casaoucu

to são>, pois, ··~allda!les dlsllnt~~ ("f"ili:~.o;ii.o", P· 6!. 

r>ssa "l~;lla!dndc cntl"c fa:.,JJia 1~1;ftl••a e fn

I!hh 11ntUI""l fot•n objeto de U~ll!.iSsÔ:O pcJ.o lCJ.hl~t.hlr fl"UncCs. C•• l-"IW...! 

ç~, com-tt Lcl ~e 3 de Janelt•o de 1972, criou-~" aJ..,Jo·~vcl rcd~iic <.l<.O 

IJ.l.rdlo de J!:u!lll:<o /1, lgual~ud~ entre os lnf"III<"S ).-~ftlh""' e n>.tu

~<l.i.~, o~jetil'u<la ""'"'a rcfonta, &c•·la l.cto"'-' mcrtã,- ~lltr·•l..tllt.c, SCIM o 

e 3 t,.l,odeccr de lr,u<~l<ladc JuciJlct~ entre lt fa.,fll.o ~~~[tl"·' ~ a uo.tu

rnl. ·~::~·;ir(", JJ4, all11c~ z, C~dlt:o Civil, pn·~dtuali~a "l.'ct~f<:Ut "i!: 

!l:tl Ul"C J Clltl O ti~l•" 1" f:;."J 1 i C ~C do.•·:~:o di' "'"' ::<Ul~!":O", J'~R~J '.o j J i !.tU

do r~t~ õv.u.old.oJ(' ,1(' di•·••lrc, ~''""" dt.• f;ot••· , . .,.,,, "!""•'I'·"·"'' CUJ.Iltllll:l", 

I'•.Hl:.J\, I!UE"!-l\J:JUJ::Il ~ LAUJ:li~~E-JtlOU ("L:• l'Hi:tlitul l,:&itJ"o,·: n .WtU>

rallc~·, ;:.;.. <'<1., p. 205), 

rorHo· ~ut"lt•dJ<ld~ hlsn;,.l,•" v" te r,.,,(o, .. ,. 

Jtos.tlil>.al" ~~ c.uiucntç$ dvlJ.lst;,~ fi 1~1 "rt•:t .. IC<"'••' {;\~~llol, .llcui·y· "ll.o.
:Mu<l, "l'ua C;tooH"lc daus lc veut, h fa,.Jlio ll~llll"~tlcn, -~ lku~ S"-

Y~tlu, "II!Hi•l"'' nu ré.oUt~"). l'ol" CCI"t<>, u••o !1\"~.l<l>tJ~ at.~cit<ta 

11~0 é JW·""ÍV~J, \"·" r."roci~l ua e~l"CI"I\ fatua! .íu.!J;ls, est" a ratii.o 

d..t. !"-"'"""""'I~Ín dC l'l"CSIIIIÇâo dt·~o•·r~llt"~ <lo "'ato"Í"I~•IIt<', ~"'"~ aJl:utte 

s~ vct•;Í). f!~s, 11ào se wd~ l'~ll~.u· ~ all"i~rd1· '"' !("~i~la<ior ;:q•)ela d-
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~5o iJusnda. tlulto ••<llllOl' ii defln.i•· "" -.,.;cCpÕ Jq~.al ã. bus~;, ~c 
JdcuJ. 

I 
J· O dhpo~to cu o urt. 27.!i, ~ J9, d~l Com;t~-. 

~u1~ 1i<:> de 1968 1 ilo rccoul<eccr a uuLi<:> e~tií:H•l, lld\17 . .ludo fol'l•a•· a"'"~~ 
1113 cu~td.•dc falllillar, anl11 CQIIIQ o· cn•p•·cs~r ldêutlcc c<:>11~clto par~• 
"''l~t!llldad<: COill>titulda po1• qualquCI' ~w_ l'"h c ~cus de•cl'lldcute~ \·y'·, 
226, ~ 4Q), uada 111ah d~:niflca cn1 lmvcr o n•xt<l colf:ftltuduual I'J .= 
tldo o rlcsvlnculauocnlo entre fu.,[lla lc&Ít!•..,_ c Olatrh•Ônio. Lon&<: vlll 

li éro~ do pl'l'lCC!O".;l,l' dc Lfii'AV[TTI,, COI! 111>"<'1111" COI'I'c~i'l<>, 'I"" O~"-.!!. 
~uutos fo1'111ad•·res do quo.dro do~ tll•·cllo~ du i'<unÍila concspo11dlam ao 

"cano•cllto, fuudanocuto lcg!tlr.lo da fa~tJlia; o p:(tdo-pod~•·; o esto.do 

civil du penou; a tutela, cl'io.çii:.D nrt.tf!elu.l p;u•n supl'lr a au~ol"l

dudc do chefe de ra .. IU.a c a curatch, luJ~ltul<;âo dcstluwdu 11 prut~ 
gcr os que .,,t;io illibldo~ do goo~rnar ,-u:u pe~~o~•" ("Dl<•clto": d" l"a

,.{Uu", ~ JO), 

culi'C o~ cÓuju~;cs c o:~ Cllh~~ 11Jv!udo~ de ,·cluduua"cnto> ~~:~to·l.,o
nial, cc••o taub~•• se e;ta~dccc {amÚla cutre ~s pals c CJlhus cxtri!. 

Hu:lou, pol3, o couc<>lt~> de l".u.llia c,' lo&i

CIIfllenl<', 0 se.u _t.ra..l<l.lllcnto. i••·iu' l~gico p:11'U <JU<' l,,._t,_~" se ultcn<s~c 
"dl~olJ>I tua" o concc~tual' da fUJo.~ào. 

4. totJn~ntc à i&u:ddJde •·nu·e 01 fJ lhes, 

lh"n•ll "" ''"~"uto·;ua c•• muulre"a lul",·•·lrll').).,,r,. ''" rci,J.;~u às ru•çÜ<·.~ 

Uc •r.d.or pad1·.i<> cullnl'al-c, Até, a dl•cnu~ IH•f.•c~ Jutillo-Uo•c•·lca

'""" a cuj~ I'CSJ>~Lt<> u:to B<> pode nfl•·•·•~•· e~te !l!dl>or nfocl. 

A ellminaç.io de c:>t~J:<II"i.l< ou <]uallri(açêcs, 

•·daLI v11"e" t" .1 f 111 11çiio ~··noiJh>u <li SJ'~" ,,;;,.~ ""''!."" ,•,lo i""~ ""~ 
~Ões rscan.IJmu·as: Noo·ucg_u (Jeh ~e i9S6 c 191'11): Dlmul1U"C-.:J. (19(>0) e 

Su.Íd!l (1d J~ 196<)), l!:U~LUJcntn, lu< de se "~"d""."''" •·~r'''"'" de 

1969 >III AiCIIIUIIh"- fedel':t.l. c, niCSILI<:> <1110, lt.:L llOllllld~ C l:o·.ii·U<'L"laHh.:J.. __ !I,,
dlfiC~IÇ;;CS SCI~clhanles cc~rJ'<ll'llln ua ltÚlla, "-'"· J.,.7C., c ua Ãust•·ia, c~• 
1<!75· l'uo't"ll'd, """"' JÃ d~to, "'" 197?, c .. 1<)!11, a Jl~põu,h., "tu~ü~ou, 
"""a 11:uali,...çiia du~ rufi-o$, ~""" Uil•cito d-~ -J'a,,Tüa. No~ Ell~, dta•"

S<: JnJCl!ltJvas .l.e.r;JslntiVkll 110.1 <:stado.:J <lo Al'l'«<llll {1956), ()..,l<ota do 

N<>l'te ~ Or'•'l!"" (1~6J), r. }'J'auçll, ""'"~ vlst••· c~" c•·Hédo~ p~ct!ll;o

res, "" i<;72. OS cÓdigos de radl!a <la~ nu~Ôc~ ~udallHas, I"''' -

~Õcs Ól.>vl,ts, Jttu:lllu..~•.;ua-sc: JIUIIJ:da, lch ~e i<;~ú e JY7~; l'olÔni-t, 

19(14; lt~pÚ~Il~a uc .. ccnitlen.da Alem:lllha, 1<,105· ~ .. 5, ..... A .. ~,·Jca L11tÍ-I 
uu se <•~scr.a•·a a lcualhaçao cutrc fllhos: Uuliola, 1972; Cu~a, 19i5i 

Vcnczuda, 1~82, c A Ar.;c11tlna, c•• texto le,lslnlivc Nluito hc..._ ~~~~ 
198S. - /i I 

A prÓpP1a doutdua cunÔul~"• 4uaudu do flJ_ 
b<>>'a~ã'' ,Ju C~<llt>O de J)lJ•<iltu Can~ulcu d,• J~tl.l. ~U~,t<'l'lU " L'Ktln~:lõ du 

dlstl!l~ào Cllti'C Olho~ lcgftl .. os o uc,ltJ .. u~. Ap~lllQt.IRSC ha•crla 

"'"-IOI' ccn~;•·u~:~dn C.QIII o" ~c.ndorcnt<>= cristã<>~.~ co;"l'"tl~lli:..lçiic' O:om 

n tcn~éucl;o atu11.l dus oJ•dciHI.I"ento~ Jl.l!'ldlcos. l'u•· c~o·to, :.ul.>slHI·u a 

dhtln~âo, cãuõii-LlJi, cJlkt~UJentc per se uri):UIII~ntuJ· co" 'i ÍIJ;t"lcaç~o 
do CoÓ<IL~u a pai5c~ ~., 4uc uJu~a J!L'I"'""""re o ,.JJstln.;ào (cfe. 

LM11.lJII\J'ú IJL:: ECII~I't:llllfll, "/lllc•o Ucl'~~bo C11nÓulco", ~· J•l7/. O "~'1:-U

niClltO, COHVCUIJ,WIO>', thcJrj!; 0. pl"ctcxtO piii'U jU5tlfiCal' O CCII~Crl'li~O
pj Sim>. 

;:utJ"<"lanto, ~eh•< dos l<'l<los lcr.;hlallvo~, 

c~nstltll<lou"J~ pu nii<>, ~~~ dP ~c coluc~r (pol' <"<'I'\ O<!<'~""'''·' Óll~'" 
~<:S>lllcllla~ .. du •.llrclto po~ltlvo) os lltus llll<''"'-'·•clow.Jl:;, 

i\ Uecia•·~çii~ Uu.iver:1111 do.• Ulrelt,tr. do llo

IIWlO, •u·t. 25, lL-~"' 2P, uU•·= u i&<Hti ;»'<>l.oç~<' M•dol d<• l<>J"s 

c•·J~_uçu~, '"';}!~" uqucJu~ ."n~d<l;w fui'.~ do lll.al'f•,~•ul<>. 

lu~ã., ~~~ !.787, ,u,_ 11l.s.7;T; ilu c~u~ci.r,~ c~.,.,;;;-rcu c ;:;,.dai .;.,~ .tl.;.

çôci Uuld,,~, ;, cl.i.~uo':u· u edital·,-~,, iYi~, os "1', lu-=-lJ'lO~ (',<'I',I)S ~o

~~-c •a Jcu:d Jatlc c a não dlsc l'l1ll111a~~u a J'osrc! L~ das !'"'"""~ !o .. v lJ:t~ 
ru•·a du ""'ll'i,.~nlu''• /!<>~~" Úh"i'"" """lfc:n.,, ~c•'""·~"-sc clu"n pt'<'l'"-

, ~ 

--''--------~-~,.;m vc~ _ücCe•·••~•!:•d.l a flfiaçlio, , tod" 
pe~'I"N nascldn foru do 1uat•·l"""lic ~Cl'.:l igual 
ccuHçio Juddlca i ua~cida uo llOiti"L•Õulo.• 

5. ludlsp<'nsávd o ~cnsC"!~ntlzuJ• que u Jr.ual.-

dad~ lnHlltuÍtla u rçspdto da flllação a~l'.:l.lll'\<" a indi~C"dmlu~ção d;, 

dlrcitou ç qu"Hf1cn~CM. Euquuuto "- lcl f•·aucc~" de 1972 cuidou 1o 
pri~1c.Lro asp~~·~o {e, 1><>r ls$o, a refe,•êuda.Ú foi""'"" "l"'~ulh•·'' '""c~'l 
t1·a~a p~l<> ht:islador fnmcês), cut1·a~ 1~tlsl"o;Ões fo•··'"' "ul~ rad .. 

cah, cllmluundo categorias _ou quallfJcaçPc:: ~a t'Uhção (cfc: C~ij'_ 
VO ,\. UOSSELtl e EUUJ.JWO A, Z/INN01U, 1'11<;giuocJJ L<•~;.al de l'iH~c.luu ip,-
td;~ l'clestad", P• 9). ' 

É l>l'cdso lnslstll• llc.ü<• ~~~·~otn. I!;Í Con.•ti

tuJçÜcs n dctc>""'iuuo·c" igualda~~ d~ t<"alaiiiCnt''• luçlus],.,. Jmpondu" 

<:>lwlr;uç~<' no l~lsladcr-õrdiuárlc de criai' us '"""'""s condlçêcs de de

__ s~nv<>Jvlm~Jitc rlsico ç c~pt>•itual c Je po::lçiio "" ~oc!~d;,d<', >""'"- os 

H lhes .Hc~.;ltl••os, cem<> reza o art. 69, .i~eon SQ, da C<>• t.L t:ou~tl.t.u

daual du 1\~p~~llca Fcdenl da illcooauha, 

Em assim fn>:cm!c, cutJ'cCauto, lOautÓIJI couccl

tos de fllhos le.:;iti10o~ c_ llcgitl.,os, ""S"'" qu.- ~ara ~·Julpa•·;-los. 
- - O~t-ra.1, <~.pag-;m -atê estw djstl.,.;àc. Oeste 

111cdc, a Ccu~tltuiçâo da Es~auha, do 1978, a•·t. J<;, Jt''"·' 2" 4, p•·c-

nlls 111:
2

• l~"~ .. ~~~~·~~;;,'t::~~;:;~ I~ J~'·j;;;"'l;l J~!: 
.lgull!~~ <Íst~s.antc l:t Jd c~u Jud~p~nJcuda 
de su tlllaeJuu, y d<" J:ts "'~tll"c~, qunl•ruJ~r~ 
que .~ea ~~~ ~st~du cioll. La l•'j' J><>sibiLita•·a 
la in•·cstlguciÓn de !11 patcnlid:.d. 

"J, Lus J·~drcs dc~c11 JU'<:SL'"" .~shtcutla 
~c t<>du onl••u a h•., ld I"·" J,,,[JJ,J,.~ Lkllti'U " 
fu''''" dd '""'''lo"")J_,,, .iu,·;""'' ~~ ,.r,.,.,.j,. ,ic 
cd~d y cu J.os dcollU~ ca~"$ C>O 'l"~ LL'I;:<IiiiiCIItC 
pro~ cU;,, 

"•l· Los niÜo." ~~o::u·:iu Ü<' lu l"'"t<·cci,!;u 
p•·••vJst~ ~~~ Jns "~'"'''Ll<>S Jutcm.J.douales que 
v~la" p~r ~u~ d,· 1 ·~~hos.n 

l.;ual•i•cutc, mnis slntctlc.wo~ut~, '"' Cousti

tulo;ã~ d;t Juga~l.l•ia, d~ 1974, a1·t. J~Oo 

"0~ fllh<·~ ll:t~oltl<•$ f~>'" d" '"''''I"ÔIIlo 
tê111 l~;w<!Jutlc de dl!·cl los ~ Jc>CJ'C" <.jU~ os 
u=ciclus ucla_..ll__ 

l!:st~ ludi~tiução de qu;ollflcnçÕ~~ !'cl rcc~:_ 
Wo!a, d~ '"aucira t,";cnica, iuclu~lvc co" o cl'lj>l'ci;ao· c~l""e~'ã" atl_cqua

da, pda Co11•tHul~âo de 1988. 

lt nfu•·m:. p<>o·tur,u~:m d•• 1<,177 surwl"'l>'a /' 

distluçâu de p:u·~utc~co l~gitlmc ç iJegftJ:uo, rcvo~:u•ldo o urt. l.S8jl 
do c. Clvll, po••quc o uo·t. J6, u2 4, da C"''stltul~âo dlsp;;s que o} 

filho~ u;t~ddos foJ'.:L do CR~UIIICIIlC uiiu l"'.!lc.'JII, jl<><' ~s"c. •.o.tivo, ~c•~< 
J<'to de •tllal•Ju~•- dlscri,.lunçiio e a. lcl. cu.a5 l'<'partiçÕ~3 orlchh oâ 

dcv<'" u~a•· desJ&•mçêe>J dlsctblnatÓI'lu.s à -filbçào. -- ' 

1t Ú.ltl"" fl'use fci ll':>.~j.Ja, qu;,~c de .~"' 

ll~cl':<l, pu<·~ u nouJ, Cp,rta ~rasl.l.cira. 
O dhposltlvo ç<>d~ "CI' co111plctaJ<> ""'~c con

Ju&.!IIIJO o lcxlo portucuês com o art. 240, C. CJoll da AI'J.l.~lllllla, com 

a- iC.Ja~:Õ:u da LeJ ll~ 2J.-2ÓoÚII5• Prnscrcvc o dlspo5h)\'O da ol-ziuha ni:
ç.à.oJ "La fillacléu pucdc tcucr luga~ po•· ua~uo·atcz.a u por ud<>J>d;;n. 

La Ullac.iéu por natu.o·"lo~a pUc<lo ser !lk.ltr.imouJ"l y la eJtl•·a..atriwo

nlal.- La. fl.li.acié.n ;,.,_tr.IJ>Iclllal ;y i. cx.~r.,....,LJ·ll<lunlal, ad """'~ la 
- :IÜ<>j>CJ.v;< pÚua, -SIII'lCII- Í<l~ 01h010S e.fcct09 C<lllr.;; . .,,_, a J.a~ dl.:;p~~.ic.io-

"""de c>:tc CÓdi~::o". 
H;<h, av~1~1111d_u "" 1";"'1'" J,, apl !.·a~.;,, 1-'l';;ll

c-;r. do Jll'lndpio1 o lcg.Lslador argC"I>tiuo, urt. 24! dU C. ClvH, ap~s 
.. ,:;:r<;"1·;;;;;,- <'1\lc.oouao i!~J;l~tJ'C CJvJl SQ .. CIIlC L'~ll<'tJJr~ CPI'lflj(;,.~ d~ IJ.J$

clmmotO o·~dlt1,1d,os de fcJ'IlfU. a uiic ri:sl.l[fão· dd;o" lia\"CI" ~i~u- a r>cssoa 

co 11ccbl<i11 <iuo•an~c o mutdUIÔuio, ou não, ou ;odutá,.Ja de 111otlo pi~II<J, 

Q-~-0 ÜU[:u•NILO Uuit;ÍI'lo COH(I',.!~~ ;; fi)Ju~Üo 

;t::s~llt" çuo dtws Jll'<'o<:tcJM~Ôcs: r,..ualdadu c veo·dad<> (cJ'c, IEIU!HilA 1'WR 

Plt/1"0, ~{!. cJt., I'• JÓ). 1\,>J<;, ll'als t!<> <!liL' <'1'1 ,:l"""•'~ Mll<'>-iUI'ç~, a~::!:_ 

""'"•:-se 'l'"' o !'atm· ~ jul'l~ic"m~ulC •·ccouhcdJ,, 1'"'' s~r ,, · ll-euito:-. 

"A r;•·~r~l;,d.~ ela•:~ ti" cd.té!"lc l.>.iulucl~l;< ~'·' <h·lc"'d"~'ç5o Jo I':IJ"eH

tc~co 11:1u ~L'r'n c.•l•·ar)l•a, I''"' wo lltdu, "" :<IIS<'ic Je <·ll<•ln:t~• ;<s de~j" 

r:ualdaJ<"; jupf.Jiçu-cuttu••;tb' -d" fllJ,~·5o, ,Jç p:ult.ll'" ~n~.~ch -j~d
dlc~ pda c• LI'~•·•~• o·cdutova ç iudut.~•·d ccuJl\:u~ J~ JudldJuo Moo-
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Jó'&leu: ~. p<>r outi-o la<Ju, uâo s,;,.,;· cst,·.iíillui th'8 J>roi:.•·~~~u,. vutcs e 

j_,•o•ccu~Ú•ds d"' >ncdtcill"' c <ln lccuc!o.:;h. ~cnêtlca'' {Crc. t:IJll.!ll>llfiE DE 

OLlVElllh, "CI'i.tÍ.do Ju..J:~lco du l'atcmld,.,dc",,!!• XÜJ, 

O adot"'r da \'Crdndc ··~11;! 5tr:ll. 1 d~ soo•tc 

J'Cll.lid:..Jc blolÓ.J:iCB l'cllllltiH ccmteoUpl~d<.t 110 r_q!;l~tr<> de u~scl••cuto, 

por cct'to h•pÕe ;~;lt~raçã,-, da ~•tplitudc da re~;:rU-joãt& J.s cst qucw JuE. 

t.:tc IIUJ>Uue dcw<>ustr:uot, coouc ndiautc -'" vct•á, .. _ f 
lL1JlOI"to llqui dclxuJ' ch•·o uuo uw.h "" pcrm -

tir quah<IUer I'C~niçõcs &o rc~:;i~t•·~r filhos, scj:un eles d~cort·cu~cs 

de r·cbclccamcntos a cuj<1 respeito exista bpNII"'~"t" dJI'lmeutc "b~<> 

luto (co11o fnJav:~. doutrina tradicionol - crc. Lf•f"Al'ETl'E, ob, _clt 
'i !:!.~] ou pÚbllco h~~:UO a1pc~ a dcUtl'illl; ~ood~o·n .. , c;cr~. 1/)ti.•\N~O 'O 

. j • ' Hl::S, ''~lo·eito ele raoo lia", 2a. ~d., p. 107; CAIU HllltlQ IIII Slt-Y/1 r~~ E! 

IV., ''lustltuiçÕcs de Dil'~ito Cidl llJ'a.silcgo, Y<'l• V, 11~ .. 360). 

l;lomc s~ 11:1bo, <>$ Clllh•,~ ll~tdrl"os "'~"' dl

.-ididos <:lU du;~.~ cb.sscs1 uatu~al:l e <:spÚrio,;. O~ pl'l,.~Ú<>s dccon'illiO 

d<' rclud<Oua.•~cn~o cut!'e hooncll e "ulhcr de <rue uão pude~sc ,..,sult:1.r a 

nota de cspudcdad~. o= cupÚI'ios, no. H$ÜO d~ uouo cl:Lsslco R~tor, 
p•·ovluhalll de c<lilo dau:ula_ c pwthcl. 11 0 coito é d;wa.do c punÍvel ll<l

~uudo o IJlrdto Civil quando cnti'C o home10 c "'ulhel', ~o tcmpo_da eou

cepçiia, s,.bslBtln- alr,u"' doe ~.,pe<limCiitos Scç.Ulut~~: ·I~ - Impcdill>CIIto 

de pnnntcsea "'" r;<':I.U prtli~ido: 22 - lo~pedh•ento rcsuUa~tc de invc:t

tldu•·n de oo·dcu~ \luaico·cs 011 de. ""to·uda .,,. "">.!•·•• •·~II~:i<>s'l 11provad4; 

J~ - ionJlcdJ.,ento do ''!nculo noatl'imcuiaL llo J>l'lno~ii'O caso dcno .. ln:nto

ac os filh~s lncclõ~uosos; no sc~:uoodo,- sacr!leKns: ua tecclo·o,- ôl-

dult~•·lua:• (l..Ai'AY!::TTE, o~. dt.,_§_I~O), _____ _ 

1\(uru o dc~upao·cclmculo dus fiillt•s s~crÍl<l=
C.""• o CÚdic,<> Clvll pc<'ShtiU 110 dlstillc,ulo• flt!o<>•• h·(~ftiloll>~ ~ JJ~·
gJtJIIIO~ e, .. ~h, tL l'tspcitço do~ i<:opcJJo.o~uto~, n(l.turals ~ 1'-llJ>Údc~ {~~ 
e-~t<'$-·dc~noolld·.,·; .,,. ince3tnu~c~ "1!<inlt'''''""~- ef<•.:. ~XJI<•sl<,•ãa de 

HÃ!UO 11\lUlilll flllt.lltA, apÓ3 a l.d "' ó,SJS/77, l-n "1'r"V;d<•'l'o'~Üc,'> !fa 

l'liiaçíi.o", za. ed., P• 2J,. 

tell, "'"'111'"''" vl~:.~utc aorJcJttdc eouJuwol ), •·~Lah<·tN·i•""·"<' <>bn.:co.

,i<>.:o •·cr.llltl·nts. A~;oru, níic vlc~'" quolsquc•· Úblcc!<. lic~"'" o filho du

plm•entr. ud~ltcriuo c:.b<:J'Í. ser >'qo;htl'a\lo ccu o UOLI!e <ic seus vel'<la

d.d•·os cenHo•·es. E)l.atauoeuec cm o·c~pclto ao Jll'lncipto d:1. veo'd;:.dc ~l-
eoraute qUt1.11tO :1.0 •·c~;lstJ•o dos fllhos. fon• disso, quebo·a-sc a ;.mJ.-

tol"lcdadc de tro.tamcnto d11. flli.ur:i:o e deso·cr.J;cll:~.-ac o pdncÍJ>.lo cons

tltue-loual., 

1. l!iLce~a-s_o o CX~•o•· ··~tnot\u':l. d~ JH'<>vioncn!o, 

de ucrtc a Jlt"oJetaJ' as """""'-J ndu:lu_lslJ'~tlvao: de po·occditocnto r~~

tl'&l. hlnda., per- se tL':I.t:tr da UOl\1. ll<'VII \'isâ<"> ou, co"o "~'- qudra, n ,_

ecntc rc1~J,. 1c lcG.ul.__<!!' ledo~ uiio deV<:f• ol!ltll' i·.d•·•-•!.!'~."0, ~urat·J' 1· 
do pL'iudpl,os eon~t,i.tucionds. Cstc caráter JU'npcJêut'lco i mo. ·i·h 

'admiubti'ILt.iva pur~, cnobo~a rossa ""rec~l' crit.lco8 de ~ljl.LIH"• é t'•· ~ 
llllloBeute cf.lç11z. Ali:is, não é nc:rvldadc !UI, utuação-"io•·•·éç.çdo<'a, Que" ç 

nh~cc a~ 1'Nol'"as de Sc•·viço" da Corre~:;c_!l<>l'lll d1> Estad~ de S:i:o P"UlQ, 

~~~~<' dn ~uuvoul;;neill d<: SI' tJ"U>.~I' """ PI'<>VIO<<'III<>N ndiUilll~tl'atlv<>:r 

dhposiçÕc! lc&'lis, mult:I.S vo::.e" dilltrl.bu!du= c10 di~"''Sos iteHll 1 P"<"

rdtlnd<> ao1i d~~tlnatádos umn ""lhor """'P"~~nnii<> dn u~:~.térin tratallll. 

.t.:oPeclulotocute no cuso vcrtcuta, por (ar~u d1> CO<CJ'~<·ntc I'Culid:adc de 

dlo·elto I")Sl~lvo, afi&uru~sc oportuno o rcalç;u· pt•ecclto~ co~os.tltu

d.onnil. 

tuloK. U ppl,.dro, tratundo du !llluçiio "" J;.<•r·ut. Cui"J"'" i1ll <'lll'11tl

~"r pdncÍt>io da uultal'icda.dc d11 flilu~âo o o Jn·oibio' aos odeias ju-

die!~ la" ~xt•·uJudicial~ <>v! aluo· <lo p<'lncrp!<>. I'"'' ce,·to qU~_ ,._o 1\c-

~;i.:oto·o. ClvU <ln= !'~~sou NatUJ'll.ls se oi'~J·ecc a 'l"""" l~Udl<l;1<lc do 

veto. (; d~ o de~tiu"t~do pl'lmdro do p•·ovhwo;to. V.utl'~t;ulto, pode 

oeo>'l"Cr a lufl'lllt,~Hçh <111 lg,uulda<lc uo ll<'llt>'lmlu (•·i•, •··•~•·ltuo'" de 

CMI;ILIC)J';l~iin COII~Jt~l"LI' ~~~· <> J'.1j "\ISIId<' c a lltâ<• "'-'l~<·l•·") e"''" jli'Ó-

I~I')os ~~···J~<>Il juJi.çJ:da (ll~~lo•, IIUIIID,IJUaJJfJc;oçÜ<l, 1~<'110~ CO"liiOI, P<'l' 

scr,ut·~, 'III~ S<' ~r·rtconla !'a~c•·, ~"' audl~ndu; "" I[U'<ilflcuçâo do~ in

tc•·dltQ~, _tu_t.,l<~d<>~, et<:..}. V<:J"-"" que a o·efun•a pm•tu~.;uc~" de lY77, 

a.l't. JO, u• 4, da Cuuutltulçii<>, cnloca'!' """"' •1.-:<tlnat;;,.;u!< "~ l'CJ>.~•·
tlçÜc~ cflolal•, qunnto ao c01prc'n de c~1•n.:o~õoi~ dh~•·J,•luat~•·Út~. 11 

Cou&tjLulçiiu ~<> l.il'adl !ol. a.l.~oll tco~ pOI' d<·Htlnaláo•Jo~ da _vc~açâo 
L:od<>ll. 

Em 3e tJ•atonda de po'oVlllcllto du Co>"""gedo

rin, dkl~-sc o cnutll:~:l.do às sc•·vcutlas Ju<.ilclais e cdrajudlda!s. 

Segunda ""''""• culd;u,.\o d., pl'lncfpio <1:1. ve<' 

dud<!. 1 trlll'á <1111:1 ol"lcntaçii:o IIOS •·cghtnl.d'>J'CS do"dlll~.:~nc!a ao prc~e-:_ 
dc>·c,. a,.:;~nto~, Niiu S<> dtC&II "" in~tJ_tutQ <Iii U.o.:rlgua~ão <>flei<>N:I. 

da Dlrcl.to Portu.cuíi~ (cfc, l"llllltEll\lt l'ltiTO, ob, dt., i'• 79 c scg~{'' 
"a3 ~e <>deu ta &O Qf{clo elo ReJ;b~I'O Chil P"l'll <! _llOI'tcor do& p~ ~ 
elucldondo-os sob•·c u reais p<>ssibl.iicludes d<· ~ uto eo'"'""l>ond. o~•· 

verdade, ,..,cuundo la~z·:~.r assento c11 pcrccbcnda-o atlu~;ida. llio s '"' 

enCathu-se dever- registrai. 

Conveniente lc1n~rar u l:•·ot~hl:~.dc cool~1: tu

eiounl 119s recouhec~dumcnte pobres, Ju~tume-nte e1~ d~~c:.:•·~neiu do ça-

Até CGora ~" cul~ou da f"lll:açli<• .,,. g~o·a! 

da bioLÓgica. PuBc &<!t;:Uinte dh ca.; a ril!(l.çiio-.idotha. 

Quauto 11 esta ,-c..,uslltulçâc•, ·,.._~. res~u.l-

.-as, cqulp~l'<>ll à fliin~io uafiu·:~.l l"l't. 227, § 69/, H~is, dispÔs 

'accen.ldade de aubt~cia' pelo rod~í- P~bllco 11:1. adaçiio (lll't· 227, § 

59). 

Iudlscudvol é: a pal'tlr <ie S de outubro, 

.CUIIIPI'C •·~couh~ecr cfic.Íel'& ~IIJ>la d4S ~doçii'e~, uiio "'''''" <ic dllltinçuln

do, .,. dir.:lto~ c qu:aUricaçÕes, o filho adodvo de filho natu•·al, 

Repre~<\l>tu c&tiU'-SC dlnlltr de verd"d~Ira. 

rcvoluçii:o cm tcrlliOS dQ í'iliaçâo udoth::t.. 1'<>d"ãvin, vca·da<lc é "-qui 

notava çou~JderÚ.vel nt;DSQ lc~;:Idativc. lla:i$ 1 <> ll•·a~il JOossiblll:ou, 

pci:is fadlld~Ucs à adoçâo, o iucrcoocutar duo• j;l':l.nd~ c ;11101'~1 •ocrcl!do 

~c .=_:~nnçr.~ ... h critica niio é I'"'" se dcf~ud~r u"'it visão xc•lÕ(cba. l&l

·1)>tu~ .-.•j" :odh~>·, "'''""'"• ,,.., . .,]tio·" <·H•··• ,._,,.,.~ Mnbo·~" ,I,• N;u;ãc 

10nh ç1.,..d '1": J>~$""_l'"''''c~o·, ,]c ~-glllJ' 11J l'U;,-~al"<o;ào. 1'<><1 .. 1'1~, \Od'~ 

uo ':"~h!<'~c•· c~ c<>"'~•·cl<>, "'""''"""~h, de ~··•·•··• !"'"""""· AinJa 

"''"'I'" d;o >l<•lU>'i~l)Ü<' <1<> l IIS ~I t ,;·l<', u C<'ll~ I ltu I III<' tl>>p;<'! <•U-N<' "'"' - "~ 
ad<>ç;:;c~ roo'"lllhadao f;~.t·a··nns excluH\·;:loll.!ntc JW•·'dd•·ud:Íd,,s ou, iw:Í, 

d~ lntult<• d'c ,auloQ~, Jl:I.L'C<:Is, po•· e-co·tu, C.;tllo l"'''~tuç;;cs de~:~" 

Hu~tculo fol de mod<•I'Uizao··o JnstitUtQ da 

Cons.,bido .i cuida>·e" oo sl~l"""~ Jes,i.d'>.tl

vo~ d,õt ado~âo ~" c<>ooo u..:t lnst.l.till~iio Uuit;du, e ,; 11 _ ,...,.,cr:~Hd;td1e, 
ou u 1oH1c:u·•·" """' ~:;o'o.dunçiió, """ onoJ.Jc~ do si~J•·•M •·~'."""" (I"I',Lh1>' 
itJlliõt; \lt~ '' Cnu~titulçiio, o tlo·asil}, hJ&uns ''·''"~clvct~ool flt;ll' v n~ 

cuiudo 0 fllloo adotl~<l i r;,.,fll4 uatural, euto·~s cowta .. os la~as. fal 

boÍo: s~ difc•·~ucluo• <>3 df<·crsos s.istc•11a= l<'&islatiTo~ c01 <"xlgil' lut/r 

··~~~~:;., ju.\Jchi lr.lc"'''.'ha, ~'"""~"'· !t:Íllul, "." de• n,~~ã" dO- cx-•·c1Ú•· 

(UIISS) <lU de '"'bos (p'lisc~ C!.SCall<limll'(O~j - d'~, IIHl'UtHO ~IJIIVF.Sg.·f::jdo 
çiio, hdo;âo Shplc• e Adoç~<> Plcun", l>P• 'IS a 97, 

Eto •·di.~io .. .,- ndot;Ldn, IJS- lc.o:TsJaÇÕu tra~ 

dlci"na,J 11!''"t~ se dl•idl~'""' :ccl'tlt~, -p<>r dc!<tlu;~•·•·•u o lusrl~ut<> ;, 

3htêtl~ln 1 acdtando 1'-Xclu,.ITa•ucute locnoJ'~" {p • .,~., lur;lat~rr~). Di

versa~, ll>oll~ndo-u ;L<I~ oo::dores (Aicoonuha, l'rllll~'IJ, llouvc ~cns1vci 
e•oluçíi:.,, dll'i:glndo-ae a od..;ç.ii.o nctor.ianoente aos oocnorC$ {ll~sf,., 

Alcll•ll•ha, ~<t>'<Lf.;~ d11 Y.;ll:uloplion, dcstiulld~ a ,,.,.,, . .,~ c com a~ 

ractci'Ístlcas de"'""' ILdcçâO l~iltiu.Õ.ntc; "" I'J"noiçll, cóno a ~ef<>l'"~ de 

1939, "<''" ~ lé,J.timaÜ.a•• adopthe- cfe. H. Cll!.'ITJN,\ Etliml> COUE."U.l, 

"Lc A<lodoul", PP• 19 e !17/. 

V l sJ.urol~t·a-sc 

tltulu~o dua~ faro•u~ b:Í::<icu d'c ;~o\loçil<>= ""'a plcu", ""!>"'· uu ll·~:ltl
'"""l~ ~ ~q:,ul:<t<>, ca""c""'' nlcuncc, dunomlnad;o d<• ><l(•pl~~ <t:>~J•anl<a), ou 

I'<•Stl'itll (i'<H"tll(;"l), l'os,dycJ 1 CDUI 11 d~·~~~ ~\IUt,•J~, H'l' ,.[ <> ]t<'U~n~

guf"<'lll'<> doo: c!"ls o;ratl<i<'8 c~udals •la :l.d<'\:Io: '"''" liul•a, cor,cspolldcn

d<> a tl'~s ,.od:oil.Judc~ de udol111' du dJ.o•cltu J'<>""'"o d:Ís~ic<>; <>utl·~, ""'..! 

{i~:,ur;ondu pros:;,•guiiiiCIIlO d;t ndoj>l;o ••luu:: j>l<·u~ d11 <!i•·çl.tc justinl:<~ 

Ju~t!uj,,.,., (~fo. MH'i.1Nl0 t:'.\e•J, "!..< l"IJla"t'·a,·", I'· JiJJ, 

doJ' ~·lll!illlulmc foi ut~;l.<douo '"' ea"l'" dn ;11h•1;", t:,,n~id<·,·<>u~:~., ,\ se 

••di'""'" d." <lll'dt>;> l.J>t,.Lês, c C<'"'" <>b::~•·v:ur. <>~ d~•~•.i~ dH~<o>a~ j,.·r= 
dl~o~, uelu•• d~ ~11de 1n~~ltutõ'd•• oa~ht;;nd"• Nii<> ""'h"""' 1"<>1"'"'' de 
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.s.:..tls'ra~UI' cxclu.!li~amclltt< lut<u•c$.::Cs i~olmlus, CQIL<O o lno.Jlviduall.s"'u 

do d!J•dlo J'OOIUIIO c:<.outuwl'lliu. (de, l'EI\ItlllJL\ l'l!>ITO, <>b. eiL,, I'• 27), 

'c11b<> d41' ;;;u;u•lda :;;o pd!I•J1>lo c:n,.stlluc:J.<>-

.,u, l11~1>lrudo pela c:nu~ela de uio inYlabllh<v. a &dc~:io" uicJ~O~Q.f 

q\>a, pc).:a 1"1 <llo.w.l, uiíQ cstlldllm ~11jo.ltos a sc:•·~m u.dotadcos plc,;,.-

,...,utc. l'ur i:::<.,, n oricutnçii.o p.u·u, ~'" relaçãó A cst_cG, _ utill~iu·-s()o, 

ccrn as uc:c:cu.ÍJ·lu edapla~ê;c.s, ptacc:cl!~•~nta p•·e~;sto ,.,; "'Lc.i H~ 
(J.766/79, u·t!..:c~o 35 o J6, - -f. . 

011 efc.Ha:.: dll wlaçiio é que pas~ ll. ser n[

.ro.-ac~. luc.l.wJlvo 11ua•~to à tl'al..spc,.:içií<> d<>. laça:l lai.-lJ..U.•·c= c ::1. i~ cl 
~oe-:<billdade, l'oJ• slual, ,,.;.., ntii.I'<Í .. 1 411:.\ll""- uovl<.!ad~. A &d~<;~-o ,. ~ 
tdta portuguc~a, .,.,bQr.o; o adot&dO nâ<1 auurj:i <:O•iJii;ã'o Je filha d 

adotuute {uo nouo .seutlr, lnt<olct·ávd 40 novo :!~t"':"'- ""':"~lt lo 
n1l, posto definir este. ic;WLld~de de q~uHflclilçn<>), e •·~oog,.ve , · p~ 

ua= "'" n11!:"'111' cua~ (11rt;, 2.002-U n z.oo2-ll, CÓdigo ctvlJJ. l,l!;Ud 

lllellto, UI! ntu.a.J. lea:.!dnçiio nlenêl, CDln <1 te10:tD d•• 2·7·76, n ado<;'iio 

{fu:rullzo:e u.l." K..uld.) ad•dtc ~·cuor·c.!l nté 18 nnos d<' Jd~de, sendo ll'l'e\'o

w):~cl. l'llJ'll ,,aioz·c~ >Lludn pcrshtc pouiHUd11de d<! •dotaz·, 

trltu us po:~dbilldadc::~. de >'eYOJlaçiia (cfe. I>VA IJJ\JUE VON ~IUNCJIE:-1, 

JJc=tnl'to, uiio se c1tÚ diunt" de Ull)o i"ud

tndo ou d~sproJ>Diitudo. Conl .,u.ito cnt<t~i.umo e pouco eul~ndo, 

cau::tl<:.a~,il:nte ob::ervou CASTJÍO ~!ENUES l respclto do nrt. 36 lia Con~~ 
tltulçiio de Po!·tur,al, ehe~•--so:.â a r.o;icl..is~cn ~llu"cute J>!'eJudl-

c.iais. 
A p•·apo,içii:o ~ol'rc~:~J,,;,; l;l,;d"' .~open 

aspc~to de euutcla. f prcfcdvel 4dm.itir, 11t~ <:U<JUUUto uão u~-;-,~~tlvi~ 
ud" ou u.io 4~"cutado divoz·s,,,.,,te peh. doutl"'uu e Ju1'hprud~uclu, "

espéclc d" ll<loçio eoutc.,,(iJud,. na tu;to cctÍ.'ItJtuci.,:,;"'J: <:<"' ~mplo:• c

fel tos. l'lmlo" sç c:olú'1l·maf" o eutcn~J.,cuto tmlt~do u :râpcita d,.. 

' Ju,.tito•t<', casu haj'IM ~111<• miJoithl":: ~ut~s J\•nu:: "'"""'·~~, "''!pies 

ou r~strlt~~ de udoç~"' loJ;u 3<' ~~a di deu ~~lu~:iu e,.,.,. eonl'cl'id4 

às JlitU;J~jj<-'~ "C<>UtJ•.i>·i~~ à iGUllh~~<l CQJ!~lltiJChH~L !.u UJ;USll>, ~" "" 

c~wt.e~ .. ~.euJ~ ou;>do Ue ver u adoção dl"'''~c duque! c J'<'HU "'" -- 0dc:utl1-

'iiio d" uuJfo,.,.I.Jnde, "l"'l•lc~•ornta calw,.,Í !'l'V<>I'."'' nd<'Htl•~;;.,_u., Cc••re-

&~dodu, A p<"Udi:nc:lH, JlDh, ,iuHc;l t;u.t,.;.. o .,~,;r.,i•d~ -~-,; -p,•ovlm<>uto. 

9. J• 1·a~s~a.uludo ua ~ef!ul.;ii~ do pl'<>Vh•cuto, "'.2 
10euto t<'<>SCijll•JUte db to•~ as doclnl'açÕo3 de J•at~rnhladc 1> ""'t~•·nJ:d~<~e. 

Qu:nl<i<> s~ J>I'Q~ed~ ,~· l'rt;l.stl·o d~ !m~~i"'eu
~o, ~., .sut.&t.:iucl . .-.. u• dcelu.rn JH'-l~J'!Ild~de c '"'~e•·ulJ:<<l~. ll~elnrw;Ões 

unUutcJ'al." dos geul.tor.,s, z·cceptlcia~ c il'l'CY<'Il.;i~eb. l'o~c:" vL· a 

~<>r d<::<C<IH~lltu1d~s, JOU af Ó-outrll !JI'entii<l. -· - / 

Aquela• decl:u·ações, 1'"1' l"'~uclplu, d~''"" 
tõc:l" ~u!tldu' pelo p.ü c pela'"'"· l 

ir<LtlHanto, quaudo ..-~tii. p•~s .. utc ,, •el:"'fi~ 
Jurldie:~. do ,.~trJ...;;uio, o Di• cito co.zfcrc UtuJ.arid .... dc "'qu;tJquzf 

do• ~ÕnJugciO, quanto ao lleclu.r:ar pelo outJo ~<n_t•••ulJ.tde ou !''})""-
d:~.de. (/· 

Este Ç u;, C:O!IIIJOllc:utc tl:~. llhtÓrJa doo Civlll• 

nçiio c, <:>bvla~=clltc:, da lllllt.;i·Ju <!o lJh·,•it<>, l'"l'~"~ho•t d•· ""'!.:'"'• ' 
O en=~"•eutc, ""'"'1. v111ii<:> .. ode,·ua, f<~r•llllill.l, 

dOC1i:IICUlU 1•c:ladonllllCIItD entre ~ercs, ~S"GWõii>.IJ "ui"'· ~UUIJtla ao, vincu

lo c dcsccnd~nci&• Ce~>~--se, incvitsvcilllctltc, u""' 11~1<>•· sell,UI'IIUÇII so

elill, r.,,. isso, uJ.nda 'l""' ,., 11uo:l•·:<. l&Uu1a•· uu1Õei: üvrc$ ca., o 

t•·J.,Õnl<', '""''"IJJ'C .. ,.htinÍ. al(:"'"" dlf~nuçu. Nã<' 1>0" o~;-,-,.,,.,~;;.,, pcr

:llstl<' uo tllllitO euu~ UtuciouaJ. o ob.leto <.I c l'~,-,~1 tI,. o ca$1l••~nto 

wuior f1•clUdade (..-t. 226, § JR 1 .1.11 fl.n>J); 

ll'xutamcntc pOJ• l:tNu '!"''o n·r.l~t''"''dccl;u·a

çiio de míscimeuta lui. de te~ d!!cre,ça de tJ•ataot~uto, cou!co·u•e __ c fJ.

llaçiío udvc11lm de ~c:laç.ilo .,~~J'J,.uulal ou ~•t''"'""'''l"on1;~J. V<·J"-~"' 11. 

dlvcJ'~i<ladQ não 1:11 IIJiho\,clc:cc quau~o ã fllluçii~ e "~" cm •·•·Luçiio_ ,.~ 
conteÚ<I<> •·e~hu·utl~, liRa, ;o~re 11. íc<''"a ~u dcd;u·a~lo, 

O lJ'alaw~Ut<> aJ~I!u!::ti'"Llvu <l~oc s<•r ~h•

t;clol ·c~m, ii5l~~;tuil' de """ <Jlvi~Üo b~dcu. Uu"a p'<':~•<l.ular hll'~!c:<.=, 
1'<'1!";,, '•''" ,_M' ,, I •>•'"'" I ; .,,,.;;,, d:.~" ,J,.,. i'" ,,,,·,,.s d,• !'·<I •·I'.; ;,I,J>I.••.,,•I ,.,-,, •

1 

<l:lll<' 1· ~"<''-'''"<;.Í<> ,1,• .,,,,.,J.~~nl<'), c,. ,•:;).<Llnd.' "''~'"'"'"'"· 1'111"' out,·o 

c:whuJ~~ i-<><la. "- Z'.>.Jic..;ii..> alldmlu olé J••·~~~"~ ,.;;-., ''"~aJ <s ,.,t,•c s).. 

ll"q""'" .<llu,,ç:io, <'><'"L'"''""~'"'''" <ll'tnJc: 1!, 
•·•·ll<~ii" , . .,,,.;..,,,,,,.,J e da ·J>~•·•d~t~uciu d.• I"''~""'''" 1"'1~,. J~ c"t ~uc .. 

Ju~l"~ lluJ>U~o· J<"""·'ulr:•Út, ~i"'l'l!TJ~;mJ..,-se ~- 11111, ij.,~ta ~<'INI'•I~'CÇ::L 
qual<JU<·•· I'"' do~ _..C~ujuc.<·~ .ao o![cl<>,_ ~.,,.;,.Q'"' ç•a~ment.;., ~ c••lta dc

cla<'"<;~o Je u .. sdJoc.oto c ld a~a;·cu•· a do out:'<> """~p 1·te. 

Jfeul"''• \'c:rlJ'l~a-~a '""s~1o Hll~ l~.~l~laçÕc~ mul~ """''''"~~ (I•• Cl<•• tnt. 

-.2-1:1, C. L:lo!l /u·t:cnL1n>l, co.,·u •·cd;•çi\o da J..ui ,~ 23.264). /las, cst.& a. 

dll'c<'c:uçu, ceu<> p•·~slm{..<o a l'udltta•• dcfJui"<;cãu '"'' l"'~''''utda<le. Nã.; 
"'"h U." Úldce" 11-'IH'd[;• O J•e,o;lH<'O ~~S rJJh<<S !lUtes dllus .. ~UllC.-1-

110$. JJa1, Íl<lurc" autt>l'~S .,, um "rc.l'lsc)JOculun du oHaJa P<'~-•unç.io, 

po•·~" '~"' u rlualld~dc do I'•'O•uo· snr 0 01ari<h> ~ pai, ,.,. 3 ,ú 01 co<fC _ 

rir, à u •• ~c tk> ,....., uol'l.,~b•euLc ~c~uLcca, ""''' !"'"l"'~ilJY,,.Jc tere •. ciu
LU1:.1UlJ:: liZ OL!YJ;1UA, ob. cit., Jl• 216; ru·t- 1.8J1,. C. Cl.vil da)7;;-•. u
g;,.l). 

l.e&ll-~c B ~argo dn ,IUJ'l-'JU•tul~uda, ou de 

futuc~s l<'><tos J.q~bJ;.,;;_.,o~, a C:l'tl'l'-'"'J apll<-a~~\l •!11' pn·.,wlçii<> o01ni 

J<el!Ul'C '""'~eu lo, Juc:OI'j'O'':l<l" "" dj,•dto p<>dl jy,,'··,j, r>•;,n~ol (li!' to JIJ, 

n1.fu(a 2, J;, Cloil/. ·,·,ie l;.,,,~~rercr, ii. ;;."J"" <i<· cl 1•cid~~;;.,, =&b

t~do <l<' CIAIIIlE COLOIIUb'l ir !\.LU: 

"1;-n ~~1 c.lu J j~u•lu1· I\17Z ratt $i•wnc 
une ,-~;;Lc que Jc C~ilc Clvll u•;~ 1·~it poJnt 
exr~lliiCfl "~~~<III~ ),1 ,i\JI')l;pi'UdO"õe h>nit <J~-
1!:•'1>~<', ''"'11:<'~ les "'·lti•I'J~s d~ 1~ d<>ctl'lne 
daus l'iul<>•·ct d~ l '<:'ufanl, Euu,~ donn~ 1111 ~ 
.\n C<JUC~pt.lon <)c l'<·!lf;uu. "s( i">~~lblc >Jnns 
de d~L•i d<: 12! j11m·s '""ii< 'I"" Sll dutc ~~3-
t.c n'c~~ J•Us r.~mw,, !" l11i I'''~>Uw•· 'I"~ 'lu 
eouc~l•t<...-•:.:~. ~u llcu" uu "'UJol~nL 'l"d"'"'ll"" 
d<; eu~t~~ \''>Pi"!<.l~, •ad1:>nt cc t1u! c~l. de~ 
d11 oJan3 1 JnLc• l:t <lc I '<ln(;mt'' (r;rl (,,,.~~) -
~b. c:l t., p. J?. 

l'rcsPJuJc~s"• 1'~1· cxl''"f'"l"''• ::.~o! hlon, nf-

~<:J de Pl'''''''"'"t<~, ""!•I'!"'" n::',.J•êuc·;" a ~"I l"'~'""'Ç:;,,, elu~,,·uda 
""ll~"h''"'",.''''i~, l'cl" ie~;U:l.u!<>J' l'J•;mc;~ ,fú !'J?t. r;.,,,,; ""J<·it" 

f<>l'Çi< ,.~,.,,,-u,f," ~" J.,, l:'l••ndi·""J_,, ~ua apl i.~ç;;,,, ov .,:;.,, aos_ <'<I.S<>!l 

eonel'~to~. 

Toduda, e1o o p~oY.iM<·~••o ~uiJ:.-~~ d~ ob~cr

var- 4 i,;ual<ladc esl:<lbcluclJ" pdo M'l. 226, §" 5Y, C11u~Utul>ii<> fcJu·· 

l'lll,'Nâ<> wal~ C::l.~C dl>:<'Z' à :o:<e rc~~"- Je~1a••:u· nasct.,~nto "" '"~'"' ua 
lJOjlcdh.cut,., d<> p<ll., con-.o di~\i.~vll.u~Jo .,,, o .... ~. s:~-, .h~u~ •• a 2", 

Lei,.~ 6.0~S/7J. &.ta .i~<·;d,çii.o foi Jll'c:dst~ ""a.•·t. uS, J, d" c~m~
tituJ.ç~a d<;< r~rtw;al- J\nl<t ·., cl'li'O llcntiUo da no .. ....._ , 0va '"'''"'·~ .,.,,,.,._ 

tltudon.~l, ha d~ ~c ter r•·u~llllt~ o dc:~np;u·~ci.nentt) d;t kt<:t'UJ'I,lu.la 

esla~ciccld;:. ''" J.-~i do~ ncr,lst!'oa J'Út.Uco:>.. "" 

Aluda se .i>•1pÕe {UcJ• ;d -ustu ao"' çnsos ;~p~
c:Úico~ du art. S.:l, itoJ>S 3~ "- 6~, Lei~~~ G.OlS/13, dcstnc~1!1lu d~•·cr 
de vJt:UÜnç.la do ~~z::btl'_:!.dor. l'DI' a .. , <>l'lcntl<çâo ::L respeito d~ t•·c:
:<tmç.ãa J•at~r:' l:o ••• , P-!::!4.~ ,.,;;;u cnllnci::.du. 

10. C::Lp{tulo $~~;ulntc vn!ora :. fllhç:io advlnd::L 

CJ<traor.:nrilloÔuia. A <lifctouça. cst.Í, e."' •·el.:•ç~o .1. "uld"'o11 I:.1, '"~ Aí},~
lnll de ~c colher dcc.Lu-.9-çÕes de jlll.terlild;!d<> c n:atc:J'u.idadc:. Aqui}'~~ s

&ár.in a .. aul!e~t:.çÜo do~ ti.tubr= d4s declur ... çõcs. H dl~t·, ~j' < 

Jili:c. l'Q~ iuo, :Uud::L t-c~pc:ltnudo a iJ;:."4ld:~.dc ~onE~u•·ad11 ~mcf. rt. 

226, § 511, Ccu~~itUl<õ.ilo Cll Vii,or, h.l .o. ucc:=sld...>.de de D$ d<.J.J, ~~ta

,.,. pr~scutc$, por oe<~siio do-l:r.vrnJ· :~.:sento. ~!nl! autc Ó~via '"'""&si-

dade d<> dmpl.!.fic"r, ~""'~ aonsi<lera.ndo ta~<;bê"' sltu.ar;Õcs · untuN.l: 

{v.g., recuperação da mãe) ou vlclui1::udes qu~ veuh"'" a oeor•·cr (p. 

~"·, \"l&gcll) 1 oporCUJIQ preTer for•.as eocp~t!.ltas de se calhe r a deela

ruçiio do outro &en.l.to:r. 1"al-sc ao 11Ive1 de slmpies ";m.i.festaçãa C>:l 

doeumeuto partieul3r, à SeJOo.lhanç.o. do art. Z48, .l.tc'" 29, c. Chll Ar

gcutiuo, igenln•cutc Cli.Jó firna rccoullec.ida.. J\ p•·evhtio .Jc o •·ecu•~lc

cJmeuto dar-~e po•· :~.utcutleidade pre:~erva dsccs que se p•·~t · ,,j.._ pt; -':. 

p~ctJ~n•· '"' for••~ Jr~Uil< s!.,plific4da ac:olhi<l4 uo provh•~nto. 

Outro~SinJ, li prÓprlu rUlu~iio ""t"s <llt;. dl.t

l'h"~"lr. "dultcdu:~. J'Q~c,·.Í ~cl' reil;ht•·"da, co"' o~ ,~,,~~~ du:s 1'-"h""l:;. 

r.os ci;ujug~s que ~" sl11ta1" atiusidos com:>. l'<'bção ~~Úituu ~ ~~ PI'C

t~n<l~n·~o~ f::~.zcr v~lc:r p1·er.uuçÜ<> de pal.<·r"i_d~d~, ~a~cnÍ ::1. co••l'·~l·cutc l.!::, 

J'Uj';U~tÜ<>, Vi;; Jud.ldul, JlU"Ut<. ;À<jUI'!~ ~~;:htJ'O, 
N~ ~u~n de filiaçii.o d~<.t•J'<'<mt~ Je t.:.Lopl'<t1 " 



164 Quintn-feira DIÁRIO DO CONGRESSO NACJO~AL (Seção II-Suplemento) Ago11o de 1989 

,.,:;_~ :•••J,.,.~ \,,,,. < <'<'t;ir.<.<'" J.u.~j .. jJ••"J'"~"t''• lu~Iu~!v" com oool~":<o tla 

l•<.l<'~""'•l"c'.• \.·t~ p<>r ;.:;,,u:-1'<.1~). íl:; <.1~ ~~ pauü~ra.· a ""'")·c~a ~od" 

""l'o,d:.! Ú<'"~ sJ tU.L<;S~ C O I!VÍ.t:H" o;.outti'IUI&hiOII(OS;, ,-itl"" <.lo '"'.l~ 

d~::~ul.>o"'' "'"i" •') llnli.t",.Z~~~ (V-.g.-:; ·.,;u~tônolu ~" ~o.;.t~J:•d<> <:<mju~ 

r,,.<J, quuut<> """ u;:.~ci<l~~ <::<:11• lnf•·~u,;êucin de deve•· .de ri~clid-o.del. 

i'~cvJu~~u fo•·•"''l~ cxprdltas da ;>ro~e<!irJr.nto. Na le:;idação C0111p:.r;:.da, 

o C<Ídi~:;o Ch.H l"I'~I\CÔ~, art. 335, J>o:>~iblllt;~,.. <> rcconhed>ocnto de 

!ilh" IUL~w·al., "cdla<~Lc 11 dccwuc>Ltc ;Uitêmlco", embora uiio o -dCr.tniiP

&<·j o C.Ío.ll~o ltalJano,-li.L't, 254, jt'l.!dii-sa• por "d~cla•·açiio adcQuadau. 

ALdu~~e !U!opl<> l~qua, tJ.pltlC:lll~o, i. &eruclhaLIÇ<l <ic l~-"'tos l~:;:~.h n<<'-

'derr.os, c •·ecouhccl•ocuto illcioh·>lt<\1 >oito e•• tcsi.n111c.nto_ {LI•Ist"

ir<'Cl'~,~;á·.-d). 

Hc.~,~lvo.~~~ t:ir"lto no fHho '-•O.ior d~ c~•;/ 
~cntil' COlO o ~<:~<>:<hoo:irl~l!l<> (1'-''"· ;.(>;!,C. Clol.lj, nu ~~ntidZ'',,· éJ.• 
c:,r rcgi.nra~o•·r.~. ' / 

ae:;nou-~c -"- o.fcrl";>:Ío __ a ~"r fel ta .} r.•-iio 
<i" rco;:~I~L~cino<nto. :!O::o scn<!o nu pr5pr-io tcrm" d~ lln~ci 01e•-:t~, cnl>crá 

<ol<tU.:.L' u inst.t>L;Hcnt;, eco:"" ~cm .:-cq<lcrl"""~" autê 11 uu1o, nl>dm!o~sc' vh 

tt< ao lllub,cdo l'~b.Uco>.. Ge nio homer itu 1.u~;~naç.io, aHrr~nr-se-,;. [: 

<>>:S:sti<1do, o~ JUtosirão a~ Julc (Dil'ctur do_Fo<o:> "" _,!~ Vólr~ ~os llc~h

l.l'o>. I'Ú~l.J.co~), p::.ra ~.:ci<\ir, 
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